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Değerli Okurlarımız
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran 
en önemli özellik aklıdır. Hayatına aklı-
na göre yön verir. Akıllı insan duygula-
rından önce mantığıyla hareket eder ve 
hayatı kurallarına göre yaşar.

Kalp sağlığı, akıl sağlığı, çocuk sağlığı, 
kadın sağlığı, erkek sağlığı, kısacası 
insan sağlığı da bize verilen akıl saye-
sinde en doğru şekilde yönetilmeyi ge-
rektirir. Motorlu aracın yıllık bakımını 
yaptırmayı ihmal etmeyiz. Çünkü yarı 
yolda kalma tehlikesini yaşamak iste-
meyiz. Ancak sağlığımızla ilgili bu kadar 
hassas davranmıyoruz. Düzenli kontrol-
leri yaptırmadığımızda hiç beklemedi-
ğimiz bir anda sağlığımızın da bizi yarı 
yolda bırakabileceğini dikkate almayız. 
Bu konuyu ciddiye almalı ve aklımızın 
bize gösterdiği yolda ilerleyerek, sağlı-
ğımızı ihmal etmemeliyiz.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 
sizler için güçlü ve deneyimli hekim kad-
romuzu sürekli genişletiyoruz. Bizimle 
aynı yolda ilerlemek isteyen pek çok 
uzmanla sizin için daha iyi, daha fazla 
neler yapabileceğimizi araştırıyor, bu 
amaçla çalışmalar yapıyoruz.

Organ Nakil ve Tüp Bebek Merkezleri-
miz cana can katıyor. Teşhis ve tedavi 
ünitelerimiz son teknoloji cihazlarla sağ-
lık hizmeti veriyor. Facebook, twitter, 
web sayfalarımızla sorularınıza cevap 
verip, sıkıntılarınıza yardımcı olmaya ça-
lışıyoruz. Kısacası her şekilde yanınızda, 
sizin için sizinleyiz.

Nabız Dergimizin bu sayısındaki kapak 
konusunu cilt hastalıklarına ayırdık. Her 
şeyin olduğu gibi güneşin de çoğu za-
rar, azı karar. Sıcak havalarda kendini-
ze daha fazla özen göstermeyi unutma-
yınız.

Sağlıkla kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Güneş yanıkları

Yaz aylarında en sık karşılaşı-
lan sağlık sorunlarından birisi 
de güneş yanıklarıdır. Güneş 
yanığı belirtileri kısa vadede 
kendini kızarıklık ve yanma ile 
gösterse de uzun dönemde 
güneş lekelerine, ciltte kırışık-
lıkların artmasına, yaşlanma-
ya ve cilt kanserlerine varan 
sorunlara neden olmaktadır.

16 En yaygın sindirim sistemi hastalıklarından biri olan Huzursuz Bağır-
sak Sendromu, karın ağrısı, düzensiz bağırsak hareketleri, belirgin 
derecede şişkinlik, aşırı gaz, aniden şiddetli dışkılama hissi, ishal, 
kabızlık atakları gibi belirtileri bir arada gösteren bir sendromdur.

Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz döneminde de sağlıklı 
beslenme oldukça önemlidir. Yaz aylarının başlaması ile artan 
hava sıcaklıkları birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getirir.

30 Çocuk yetiştirmek oldukça hassas bir süreçtir. Bu süreç, çocukla-
rın sağlıklı büyümeleri ve zihinsel gelişimleri için büyük önem taşır.

20

40

Vajinit kadın vajinasının iltihabıdır. Kadınların üçte bir kadar çoğun-
luğu hayatlarının bir döneminde vajinit belirtileri göstermektedir.

Erkekte İnfertilite, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın 
normal anatomik ve fonksiyonel yapıya sahip olmak koşuluyla, dü-
zenli cinsel ilişki ve vajen içine boşalmaya rağmen çocuk olmama-
sı durumudur.

12 Her çocuk güneşli havalarda zamanının çoğunu açık havada ge-
çirmek ister. Bu nedenle de ebeveynler, yaz aylarında çocuklarının 
sağlığına dikkat etmek, onları bazı tehlikelerden korumak için çok 
daha dikkatli olmak zorundadır.

26 Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan ve tekrarlayan omuz 
çıkıkları, kireçlenmeler, yırtılmalar, eklem içi kıkırdak kopmaları ya 
da zedelenmeleri gibi durumlarda kullanılan kapalı omuz ameli-
yatları hasta için çok konforlu, komplikasyon riski düşük bir cerrahi 
yöntemdir.
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Güneş
     yanıkları
Yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık 
sorunlarından birisi de güneş yanıklarıdır. 
Güneş yanığı belirtileri kısa vadede kendini 
kızarıklık ve yanma ile gösterse de uzun dönemde 
güneş lekelerine, ciltte kırışıklıkların artmasına, 
yaşlanmaya ve cilt kanserlerine varan sorunlara 
neden olmaktadır.

edbirSiz güneşlenme ne-
deniyle ortaya çıkan güneş 
yanıklarının ciddi sağlık so-
runlarına yol açabileceği-
ni belirten Hastanemiz Cilt 

Hastalıkları Uzmanı, SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi  Has-
talıklar AD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Almila 
Tuncel Cesur, güneş yanığı konusunda 
uyarılarda bulunarak, alınacak önlem-
lerle bunun önüne geçilebileceğini söy-
ledi.

ÇOĞU zarar, azı Karar

“Yazın gelmesiyle birlikte, kışın kapalı 
ve yağışlı havasından kurtulan insan-
lar, kendilerini dış dünyaya atıyor” di-
yen Yrd. Doç. Dr. Almila Tuncel Cesur, 
şöyle devam etti: “Günlerce güneş gö-
rememenin acısını güneşli, sıcak ha-
vayla çıkarmaya çalışırken, bu kez de 
güneşin olumsuz etkilerinden zarar 

T

Yrd. Doç. Dr. 
a. almila TUNCeL CeSUr

SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Deri ve Zührevi  
Hastalıklar AD Başkanı

Güneşten koruyucu 
kremlerin en az 30 ve üstü 
güneşten koruma faktörlü 

(SPF) olması gerekir. 
Bu kremleri güneşe 

çıkmadan yarım saat 
önce sürmeli, her 4 saatte 

bir tekrar kullanmak 
gerekmektedir. Yine 

de güneşten koruyucu 
kremlere yüzde yüz 

güvenilmemeli, onların 
da etkisinin kısıtlı olduğu 

bilinmelidir.
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görmemek için çok dikkat et-
mek gerekiyor. Her yaş guru-
bundan insan, sıcak havadan 
ve güneş ışınlarından etkile-
nebiliyor. Her şeyin olduğu 
gibi güneş ışınlarının da çoğu 
zarar, azı karar. Çünkü güneş 
yanıkları yaz aylarında çok cid-
di sorunlara sebep olabiliyor.”

OLUmSUz eTKiLeri var

Tüm canlıların enerji kayna-
ğı olan güneşin ısı verme, fo-
tosentez, D vitamini sentezi, 
fototerapi gibi faydalı etkileri 
olduğunu anımsatan Yrd. Doç. 
Dr. Almila Tuncel Cesur, güne-
şin psikolojik durum üzerinde 
pozitif etki yaptığını ve görme 
fonksiyonuna da faydası oldu-
ğunu kaydetti.

Güneşin yaşlanma, alerji, deri 
kanserlerine yol açma gibi 

olumsuz etkilerinin de bulun-
duğunu ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Almila Tuncel Cesur, güneş 
yanıklarının da bu olumsuz et-
kilerden birisi olduğunu bildir-
di.

Güneş yanıklarının özellikle 
10.00-16.00 saatleri arasında 
güneşe maruziyet sonucu daha 
çok ortaya çıktığını dile getiren 
Yrd. Doç. Dr. Almila Tuncel Ce-
sur, şunları söyledi: “Açık tenli 
kişilerde deri daha korumasız 
olduğu için güneş yanıkları 
daha çok görülmektedir. İşi 
gereği güneşin altında çalışan-
larda ya da tatil nedeniyle gü-
neşte fazla kalanlarda güneş 
yanıkları nerdeyse kaçınılmaz 
olmaktadır. Işığa duyarlılığı 
arttıran tetrasiklin, sulfonamid, 
fenotiazin ve piroksikam gibi 
ilaçların kullanımında güneş 
yanığı riski artmaktadır. Göl-

Günlerce güneş görememenin 
acısını güneşli, sıcak 
havayla çıkarmaya 

çalışırken, bu kez de güneşin 
olumsuz etkilerinden zarar 
görmemek için çok dikkat 

etmek gerekiyor. Her 
yaş gurubundan insan, 

sıcak havadan ve güneş 
ışınlarından etkilenebiliyor. 
Her şeyin olduğu gibi güneş 

ışınlarının da çoğu zarar,
azı karar. 
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gede bulunmak, güneşten ko-
runmada yeterli değildir çünkü 
gölge,  güneş ışınlarının en fazla 
yarısını engelleyebilmektedir”

bOL Sıvı TüKeTiLmeLidir

Güneş yanığı olan bölgede, ya-
nığın etkisiyle ilk başta kızarıklık 
oluştuğunu ancak bu kızarıklığın 
hemen ağrı yapmadığını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Almila Tuncel Cesur, 
güneş yanıklarında ilk yapılması 
gerekenin, ılık bir duş almak oldu-
ğunu kaydetti.

Deriyi özellikle vitamin C ve E içe-
ren veya aloe veralı bir nemlendi-
rici ile nemlendirmek gerektiğini 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Almila 
Tuncel Cesur, “Kızarıklığı azalt-
mak için hidrokortizonlu bir krem 
kullanılabilir. Eğer su toplaması 
olursa hemen bir doktora başvu-
rulmalıdır. Ayrıca vücutta su kaybı 
da olduğu için bol sıvı tüketilmeli-
dir. Ağrı kesicilerden ibuprofenin 
faydalı etkileri görülmüştür” diye 
konuştu.

KıyafeT SeÇimi öNemLi

Güneşten korunmanın yanıkları 
önlemede çok önemli olduğunu 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Almila 

Tuncel Cesur, özellikle yazın gü-
neşlenmek amacıyla güneşle ilk 
temasta 30 dakikayı aşmamaya 
özen gösterilmesi gerektiğinin al-
tını çizdi. 

“Saat 10.00 ile 16.00 arası müm-
künse güneş altında kalmamak 
gerekir” diyen Yrd. Doç. Dr. Almi-
la Tuncel Cesur, “Bir başka önem-
li nokta da giysi seçimi. Giysiler-
den koyu renkli, sıkı dokunmuş 
kumaşlı olanların koruyuculuğu 
daha yüksektir. Ultraviyoleyi ge-
çirmeyen, geniş kenarlıklı güneş 
gözlüğü ve ayrıca şapka kullanımı 
da fayda sağlamaktadır” dedi.  

GüNeş KOrUyUCU Krem 

KULLaNıLmaLı

Birçok çalışmanın, vitamin C, vi-
tamin E ve yeşil çayın gerek krem 
olarak uygulandığında gerekse 
de ağızdan ilaç olarak alındığın-
da güneş yanıklarını önlediğini 
ortaya çıkardığını kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Almila Tuncel Cesur, 
“Güneşten koruyucu kremlerin en 
az 30 ve üstü güneşten koruma 
faktörlü (SPF) olması gerekir. Bu 
kremleri güneşe çıkmadan yarım 
saat önce sürmeli, her 4 saatte bir 
tekrar kullanmak gerekmektedir. 
Yine de güneşten koruyucu krem-
lere yüzde yüz güvenilmemeli, 
onların da etkisinin kısıtlı olduğu 
bilinmelidir” diye konuştu. 

Deriyi özellikle vitamin 
C ve E içeren veya aloe 

veralı bir nemlendirici ile 
nemlendirmek gerekir. 

Kızarıklığı azaltmak 
için hidrokortizonlu bir 

krem kullanılabilir. Eğer 
su toplaması olursa 
hemen bir doktora 

başvurulmalıdır. Ayrıca 
vücutta su kaybı da 
olduğu için bol sıvı 
tüketilmelidir. Ağrı 

kesicilerden ibuprofenin 
faydalı etkileri 
görülmüştür.
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aSTaNemiz Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Gülen Mavi, yaz 
aylarında beslenmeye dikkat 
edilerek vücudun sıcağın yarat-
tığı olumsuzluklardan koruna-

bileceğini anlattı.

Sıvı Kaybı arTar

Havaların ısınmasıyla birlikte beslenme 
alışkanlıklarında değişme görüldüğünü 
kaydeden Mavi, sıcaklık ve nem artışına 
bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve me-
tabolizmanın bu yeni duruma uyum sağla-
maya çalıştığını belirtti.
 
Özellikle artan sıvı ihtiyacını karşılamak 
için su ve sıvı gıdaların tüketiminin artırıl-
ması gerektiğini ifade eden Mavi, sıvı kay-
bıyla ortaya çıkan sorunları, “Sıvı ve mine-
ral kaybıyla, bayılma hissi, baş dönmesi, 
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Yaz aylarında 
beslenme
Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz döneminde 
de sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Yaz aylarının 
başlaması ile artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık 
sorunlarını beraberinde getirir. O halde yaz döneminde 
hangi yiyeceklerden kaçınmalı, hangilerini bol bol 
tüketmeli, artan sıvı ihtiyacını nasıl karşılamalısınız. 
Beslenmenize dikkat ederek yaz sıcaklarıyla başa 
çıkabilirsiniz.

H

Gülen mavi

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Sebze ve meyveler 
içerdikleri posa 

açısından sindirim 
sisteminin çalışmasına 

ve vücuttan 
zararlı maddelerin 
uzaklaştırılmasına 

yardımcı olur.
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bulantı gibi sağlık problemleri gö-
rülebilmektedir. Özellikle yaz ay-
larında besin zehirlenmeleri ve is-
hal sık görülen hastalıklardandır” 
sözleri ile özetledi.

Yaz sıcaklığından en çok çocuk-
lar, yaşlılar, hamileler, kalp ve 
seker hastalığı olan bireylerin et-
kilendiğini anlatan Mavi, yaz ay-
larında ortaya çıkabilecek sağlık 
sorunlarının önlenmesinde doğru 
beslenmenin önemi konusunda 
toplumun bilinçlendirilmesi ge-
rektiğine dikkati çekti.

yaz ayLarıNa yöNeLiK 
SaĞLıKLı beSLeNme 
öNeriLeri

Vücudun sıvı ihtiyacının karşıla-
mada en iyi içeceğin su olduğunu 
anımsatan Mavi, “Bununla birlikte 
terleme ile kaybedilen elektrolit-
lerin yerine konulması açısından 
ayran, vitamin içeriği ve antioksi-
dan özelliklerinden dolayı bekle-
tilmeden içilen taze sıkılmış mey-
ve suları da sıvı gereksiniminin 
karşılanması için tercih edilebile-
cek uygun içeceklerdir. Koyu çay, 
kahve ve asitli içecekler gibi kafe-
in içeren içecekler ise sıvı ihtiyacı-
nı karşılamak için uygun değildir. 
Aşırı kafein tüketimi, vücuttan su 
kaybına neden olmaktadır” diye 
konuştu.

Su tüketimi artırılmalı

Yaz aylarında egzersiz yaparken 
kış aylarına göre daha fazla sıvı 
kaybı yaşandığını hatırlatan Mavi, 
egzersiz başlamadan 15 dakika 
önce 1-2 bardak, egzersiz sırasın-
da da her 10-15 dakikada bir su 
içilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahvaltının yaz aylarında da gü-
nün en önemli öğünü olduğunun 

altını çizen Mavi, “Kahvaltıda az 
yağlı peynirler, taze sebzeler, ka-
fein içeren içecekler yerine de süt, 
taze sıkılmış meyve suları, ıhlamur 
ve kuşburnu gibi bitki çayları ter-
cih edilmelidir” dedi.

Sıvı ve mineral kaybıyla, bayılma hissi, baş dönmesi, bulantı gibi sağlık 
problemleri görülebilmektedir. Özellikle yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve 
ishal sık görülen hastalıklardandır.
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Sebze ve meyve tüketilmeli

Sebze ve meyvelerin 
içerdiği vitamin ve mi-

nerallerin vücudun 
savunma sistemi-
nin güçlenme-
sine yardımcı 
olduğuna işaret 
eden Mavi, seb-
ze ve meyveler 
içerdikleri posa 

açısından sindirim sisteminin 
çalışmasına ve vücuttan zararlı 
maddelerin uzaklaştırılmasına 
yardımcı olduğuna vurgu yaptı.

Yazın ana öğünlerin sadece mey-
ve ile geçiştirilmesinin yanlış ol-
duğunu belirten Mavi, “Meyvenin 
ana öğün yerine, ara öğün olarak 
yenilmesi gerekmektedir. Örne-
ğin sadece karpuz ile ana öğün 
geçiştirilmemelidir” uyarısında 
bulundu.

Posalı besinler tercih edilmeli

Kan şekerini yavaş yükseltici etki-
si, tokluk hissinin oluşmasını sağ-
layarak ağırlık kontrolüne yardım-
cı olması, bağırsak çalışmasını 
düzenleyip kabızlığı önleyici ve 

Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar veya yulaf ekmeği 
tercih ederek, öğünlerde pişmiş sebze ve salata yemeyi 
ihmal etmeyerek, kabuğu ile yenebilen meyveleri kabuklu 
tüketerek, kurubaklagillere (kuru fasulye, nohut, mercimek 
gibi) haftada en az 1-2 kez yer vererek posa alımınızı 
artırmaya özen gösterin.

Ağır tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edin.



kan yağları ile kan basıncı üzeri-
ne olumlu etkisi nedeniyle posa-
dan zengin besinlerin tüketimine 
önem verilmesi gerektiğini kay-
deden Mavi, şunları söyledi: “Be-
yaz ekmek yerine kepekli, çavdar 
veya yulaf ekmeği tercih ederek, 
öğünlerde pişmiş sebze ve salata 
yemeyi ihmal etmeyerek, kabuğu 
ile yenebilen meyveleri kabuklu 
tüketerek, kurubaklagillere (kuru 

fasulye, nohut, mercimek 
gibi) haftada en az 1-2 kez 
yer vererek posa alımınızı 
artırmaya özen gösterin.”

Tatlı tüketiminden kaçının

Kızartmalar yerine ızgara, haş-
lama ve fırında pişirme yöntem-
lerinin tercih edilmesi gerektiğini 
belirten Mavi, “Et seçiminizde 
bağışıklık sistemi için önemli olan 
omega-3 yağ asitlerinin zengin 
kaynağı balığı haftada 2 kez tü-
ketmeye özen gösterin. Tatlı tüke-
timinden kaçının, yendiğinde ise 
tüketim sıklığına ve miktarına dik-
kat edin. Ağır tatlılar yerine sütlü 
ve meyveli tatlıları (dondurma, pu-
ding, sütlaç, komposto gibi) tercih 
edin” dedi.

Serinletici etkisi nedeniyle yaz 
aylarında vazgeçilmeyen besin-
lerden dondurmanın besin değeri 
yüksek bir tatlı olduğunu anımsa-
tan Mavi, kilo denetimi açısından 
light üretilen dondurmaların ter-

cih edilmesi 
gerekt iğini 

ancak tüke-
tilen dondur-

ma miktarının da 
önemli olduğuna dikkat 

çekti.

Temizlik önemli

Daha güvenli besin hazırlamak 
için dikkat edilmesi gereken hu-
suslar hakkında bilgi veren Mavi, 
şunları söyledi: “Besinlerin temizli-
ğine, çiğ ve pişmiş olanların birbi-
rinden ayrı tutulmasına, özellikle 
et ve et ürünlerinin iyice pişirilme-
sine ve güvenli sıcaklık aralığında 
uygun süre muhafaza edilmesine, 
güvenli su ve hammadde kullanıl-
masına dikkat edilmelidir.”

fiziksel aktiviteye dikkat

Özellikle yaz döneminde yapılan 
fiziksel aktivitenin türüne ve za-
manına, aşırı terlemeye bağlı sıvı 
ve elektrolit kaybına karşı dikkatli 
olunması gerektiğini kaydeden 
Mavi, “Doktorunuz tarafından 
uygun görülen fiziksel aktivite-
yi düzenli olarak yapmaya özen 
gösteriniz” diyerek, sözlerini ta-
mamladı.
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Besinlerin temizliğine, 
çiğ ve pişmiş olanların 

birbirinden ayrı 
tutulmasına, özellikle et 
ve et ürünlerinin iyice 

pişirilmesine ve güvenli 
sıcaklık aralığında uygun 

süre muhafaza edilmesine, 
güvenli su ve hammadde 

kullanılmasına dikkat 
edilmelidir.

Meyvenin ana öğün yerine, 
ara öğün olarak yenilmesi 

gerekmektedir. Örneğin 
sadece karpuz ile ana öğün 

geçiştirilmemelidir.
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az, uzun bir 
kışın ardın-
dan kendini 
sokağa atan, 
havuza, de-

nize giren çocuklar için 
tehlike mevsimi demek. 
Çocuklarımızı bu tehli-
kelerden korumak, alı-
nacak bazı önlemlerle 
mümkün. 

yüzme HaKKıNda 
meraK ediLeNLer

Yaz sıcaklarının başlaması, okul-
ların kapanmasıyla birlikte herkes 
yavaş yavaş tatil hayalleri kurmaya 
başlıyor. Yaz tatili denince de akla 
yüzme geliyor.  Hastanemiz Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Medeni Asma, yüzme ile ilgili me-

Yaz mevsimi
      ve çocuk sağlığı
Her çocuk güneşli havalarda zamanının çoğunu 
açık havada geçirmek ister. Bu nedenle de 
ebeveynler, yaz aylarında çocuklarının sağlığına 
dikkat etmek, onları bazı tehlikelerden korumak 
için çok daha duyarlı olmak zorundadır.

Y

dr. medeni aSma 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı

Çocuklara, açık 
havadayken açık renkli, 

ince, mümkün olduğunca 
cildi kapayacak giysiler 

giydirilmesi gerekir.
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rak edilen soruları cevapladı, yaz 
mevsiminde çocukları ne gibi teh-
likelere, nasıl koruyabileceğimize 
dair bazı bilgiler verdi.

Çocuğumu kaç yaşında yüz-
me dersine gönderebilirim? 
5-6 yaş çocuğun yüzme dersi al-
ması için uygundur. Bundan önce, 
büyüklerin gözetiminde suda oy-
nayıp ilk alıştırmaları yapabilir. 

Çocuğun yemekten sonra 
yüzmesine izin verebilir mi-
yim? 
Evet, eğer çok tıka basa yemediy-
se ki çocuklar sıcak yaz günlerin-
de pek de öyle çok yemezler, yüz-
mesinde sakınca yoktur. 

Klorlu havuzların ne gibi risk-
leri vardır? 
Elbette yüzmek için, havuz veya 
deniz, temiz bir suyu tercih etmeli-
yiz. Havuzların hijyeni klorlanmay-
la sağlanmaktadır. Ancak, bu klor 
hassas bazı kişilerde gözlerde 
alerjiye neden olmaktadır. Astımı, 
hassas hava yolları olan çocuk-
larda da solunum sıkıntısı yarata-
bilmektedir. Bu etki, özellikle ha-
valandırması yetersiz olan kapalı 
havuzlarda daha da artmaktadır. 

Klorlanması yetersiz havuz-
ların ne gibi riskleri vardır? 
Eğer; hasta -örneğin ishalli- biri 
yoluyla havuza mikrop bulaştırır-
sa, suya giren diğerleri de hasta-
lanabilirler. 

yüzme ile ilgili en önemli gü-
venlik kuralı nedir? 
Yüzme ile ilgili en önemli güvenlik 
kuralı, yüzme eğitimi almış ta olsa 
hangi yaşta olursa olsun, çocuğu 
suda yalnız bırakmamak, yalnız 
yüzmesine izin vermemektir. 

SivriSiNeK ıSırıKLarıNdaN 
NaSıL KOrUNabiLiriz?

Yaz mevsiminin en sevimsiz misa-
firleri hiç kuşkusuz sivrisinekler. 
Kanla bulaşan bazı hastalık-

Elbette yüzmek için, havuz 
veya deniz, temiz bir suyu 

tercih etmeliyiz. Havuzların 
hijyeni klorlanmayla 

sağlanmaktadır. Ancak, 
bu klor hassas bazı 

kişilerde gözlerde alerjiye 
neden olmaktadır. Astımı, 
hassas hava yolları olan 
çocuklarda da solunum 

sıkıntısı yaratabilmektedir. 
Bu etki, özellikle 

havalandırması yetersiz 
olan kapalı havuzlarda 
daha da artmaktadır. 

Yaz, uzun bir kışın ardından kendini sokağa atan, 
havuza, denize giren çocuklar için tehlike mevsimi 
demek. Çocuklarımızı bu tehlikelerden korumak, alınacak 
bazı önlemlerle mümkün. 



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

ları bulaştırma tehlikesi taşıyor-
lar, gerçi bunlar çok sık görülen 
hastalıklar değil ama sivrisinek 
ısırığının verdiği kaşıntı ve sıkıntı 
özellikle çocuklarımız için büyük 
bir problem. Çocuklarımızın siv-
risineklerin hedefi olmaması için 
bazı önlemler alabiliriz. 

Çocuklara, açık havadayken açık 
renkli, ince, mümkün olduğunca 
cildi kapayacak giysiler giydiril-
mesi gerektiğini vurgulayan Dr. 
Asma, uzun pantolonlar ve uzun 
kollu tişörtleri hava karardığı sa-
atlerde giymenin daha uygun ola-
cağını, ayrıca parlak renkli giy-
silerden kaçınılması gerektiğini 
söyledi. 

Sivrisineklerin belli vücut kokuları-
nı tercih ettiğini ve bu yüzden bazı 
kişileri daha çok ısırdığını söyle-
yen Dr. Asma, “Ne yazık ki, çocuk-
lar sineklerin daha çok tercih et-
tikleri gruptadır. Kokuyla ilgilerini 
çekmemek için parfümlü sabun, 
şampuan, losyon kullanımından 
kaçınmak gerekir” diye konuştu. 
     
Çocuğunuzu sinekten koruyun
Sivrisineklerin faaliyette olduğu, 
gün batımından sonraki saatlerde 
çocukların açık havada oynama-
sına izin verilmemesi gerektiğini 
vurgulayan Dr. Asma, şu uyarı-
larda bulundu: “Durgun sular siv-
risinek üremesi için ideal alanlar 
olduğundan buralardan mümkün 
olduğunca uzak durun. Evin çev-
resinde, bahçede herhangi bir 
kap içinde su kalmasına izin ver-

meyin, çocukların şişme oyun ha-
vuzunu bile hemen boşaltın. 
    
Cilde sürülen sinek kovucu sprey 
ve losyonlar, eğer özel olarak ço-
cuklar için üretilmediyse, küçük-
lerde tehlikeli olabilir, doktorunu-
za danışmadan kullanmayın. 

Bebek yataklarını cibinlikle koru-
mak, sivrisinekleri bebeğinizden 
uzak tutacaktır.” 

Cilde sürülen sinek kovucu 
sprey ve losyonlar, eğer 

özel olarak çocuklar için 
üretilmediyse, küçüklerde 

tehlikeli olabilir, 
doktorunuza danışmadan 

kullanmayın. 
Bebek yataklarını cibinlikle 

korumak, sivrisinekleri 
bebeğinizden uzak 

tutacaktır.
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uZuRsuZ bağırsak send-
romuyla yaşamanın zor-
luğuna dikkat çeken Has-
tanemiz Gastroenteroloji 
Uzmanı Dr. Nimet Yılmaz, 

bu sendromun belirtileri, nedenleri ve 
tedavisi hakkında kapsamlı bilgi verdi.

STreSLi iNSaNLarı SeviyOr

Huzursuz Bağırsak Sendromu’nun 
‘Spastik Kolon, Sinirli Kolon ve Hassas 
Bağırsak Sendromu’ olarak da adlan-
dırıldığını belirten Dr. Yılmaz, bu hasta-
lığın hassas ve stresli insanları seven, 
bağırsakta işlev bozukluğu ile karakte-
rize bir hastalık olduğunu söyledi.

Bu sendromun ilk olarak 1892 yılında 
William Osler tarafından tanımlandı-
ğını anımsatan Dr. Yılmaz, ülkemizde 
spastik kolon sıklığını yüzde 6 ile yüzde 
20 arasında gösteren çalışmaların mev-
cut olduğunu ve bu sendromun her iki 
cinste görülmekle birlikte kadınlarda 
görülme sıklığının 1.5-2 kat daha fazla 
olduğunu bildirdi.
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H Temel semptom ağrı 
olduğu için ağrının 

giderilmesinde etkili 
olan antispazmodikler 

Huzursuz Bağırsak 
Sendromu tedavisinde 

en çok kullanılan 
ilaçlardır. Bu grup 

ilaçlar bağırsak düz 
kaslarını gevşeterek 

karın ağrısı, gaz 
ve şişkinliğin 
giderilmesine 

yardımcı olurlar. 
Antidepresan grubu 
ilaçlar, antidepresan 
etkilerinden bağımsız 

olarak ağrı kesici 
etkiye de sahiptirler. 
Bu özelliği nedeni ile 

antidepresanların ağrı 
kontrolünde de etkili 
olduğu gösterilmiştir. 

En yaygın sindirim sistemi hastalıklarından biri olan Huzursuz Bağırsak 
Sendromu, karın ağrısı, düzensiz bağırsak hareketleri, belirgin derecede şiş-
kinlik, aşırı gaz, aniden şiddetli dışkılama hissi, ishal, kabızlık atakları gibi 
belirtileri bir arada gösteren bir sendromdur.

dr. Nimet yıLmaz

Gastroenteroloji Uzmanı 

  Huzursuz
Bağırsak Sendromu
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KarıN aĞrıSı eN SıK 
GörüLeN şiKâyeTTir

Huzursuz Bağırsak Sendromu’nda 
bağırsakların kolonoskopik ola-
rak normal olduğunu kaydeden 
Dr. Nimet Yılmaz, sağlam bağır-
saklara rağmen hastada bir takım 
gastrointestinal şikâyetler görül-
düğüne dikkati çekti.

Bu şikâyetlerin karın ağrısı, ka-
rında şişkinlik, aşırı gaz, aniden 
şiddetli dışkılama hissi, ishal, ka-
bızlık atakları şeklinde sayılabile-
ceğini anlatan Dr. Yılmaz, “Karın 
ağrısı spastik kolon hastalarında 
en sık görülen şikâyettir. Bazı has-
talar karın ağrısı değil de karında 
rahatsızlık hissi şeklinde tanım-
lar” dedi.

Bu hastalardaki ağrının en temel 
özelliğinin genellikle yemekten 
sonra başlaması ve dışkılama ile 
azalması olduğunu dile getiren 
Dr. Yılmaz, diğer şikâyetleri şöyle 
sıraladı: “Hastaların bir kısmında 
karın ağrısı ile birlikte ishal görü-
lürken, bir kısmında ağrı ile birlik-
te kabızlık görülür. Bir kısmında 
ise zaman zaman ishal, zaman 
zaman kabızlık vardır. İshal genel-
likle az miktardadır ve mukus içe-
rir. Sabahları veya yemekten son-
ra karın ağrısı ile birlikte görülür. 
Fazla miktarda, uykudan uyandı-
ran, kan içeren ishalle seyreden 
Huzursuz Bağırsak Sendromu 
ileri inceleme gerektirir. Kabızlık 
günlerce haftalarca devam ede-
bilir. Zaman zaman ishale dönü-
şebilir. Huzursuz Bağırsak Send-
romu hastalarındaki şikâyetler bir 
hayal ürünü değildir. Hasta ağrım 
var diyorsa vardır.” 

HUzUrSUz baĞırSaK 
SeNdrOmU TaNıSıNda 
maNNiNG KriTerLeri

- Dışkılama ile düzelen karın ağ-
rısı
- Ağrının başlangıcında dışkılama 
sıklığında artma
- Ağrının başlangıcında dışkının 

cıvıklaşması
- Karında görülebilir şişkinlik
- Dışkı ile mukus çıkarılması
- Bağırsaklarda tam boşalamama 
hissi

Bu kriterlerden tutanların sayı-
sı arttıkça Huzursuz Bağırsak 

Sendromu’na yakalanma ihtima-
linin de arttığını kaydeden Dr. Yıl-
maz, “Fakat alarm semptomları 
dediğimiz bazı şikâyetler vardır ki 
bu şikâyetlerin varlığında mutlaka 
ileri tetkikler yapılmalı ve hasta 
ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı-
dır” diye konuştu.

Hastalara, Huzursuz Bağırsak Sendromu’nun kansere 
dönüşmeyen veya cerrahi operasyon gerektirmeyen bir 
hastalık olduğu vurgulanmalıdır. Kendi başına ayrı bir 

hastalık olduğu, semptomların psikolojik olmayıp bağır-
saklardan kaynaklandığı ve hayatı tehdit eden bir duru-
mun bulunmadığı bilgisi verilmelidir. Karmaşık mesajlar 

verilmemeli, gereksiz yere ileri tetkik istenmemeli ve 
istenmiş tetkikler tekrarlanmamalıdır.
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OrGaNiK HaSTaLıK 
düşüNdüreN aLarm 
SemPTOmLarı

- Semptomların 50 yaşından sonra 
başlaması
- Uykudan uyandıran gece semp-
tomları (ishal, karın ağrısı)
- Kronik ishal
- Dışkıda kan olması veya anemi
- Açıklanamayan kilo kaybı
- Tekrarlayan kusma
- Ailede kolon kanseri öyküsü 
- Ateş 

HUzUrSUz baĞırSaK 
SeNdrOmU’NUN OLUşmaSı

Huzursuz Bağırsak Sendromu be-
lirtilerinin, sinir sistemi ile bağır-
sak kasları veya beyin ile bağırsak 
arasındaki ileti kusuru sonucunda 
geliştiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, 
bağırsakların çalışmasını, beyin ve 
bağırsaklar arasındaki sinyallerin 
kontrol ettiğini belirtti.

Bu sinyallerdeki sorunların Huzur-

suz Bağırsak Sendromu belirtileri-
ne yol açabileceğine vurgu yapan 
Dr. Yılmaz, şöyle devam etti: “İç 
organlar ile ilgili duyular bazı re-
septörler yoluyla algılanmakta ve 
sinirler yoluyla beyine iletilmek-
tedir. Bu yol üzerinde duyarlılığı 
arttıran, eşiği düşüren durumlar 
iç organlarda aşırı duyarlılığa yol 
açabilmektedir. Bağırsaktaki hızlı 
hareketlilik ishale, yavaş hareketli-
lik kabızlığa neden olur. Bağırsak 
kas spazmı ise karın ağrısı sebebi-
dir.

Kaygı bozukluğu, panik atak, dep-
resyon, postravmatik stres bozuk-
luğu olan kişilerde Huzursuz Ba-
ğırsak Sendromu daha sık görülür. 
Bununla birlikte genetik faktörler, 
bağırsak enfeksiyonları ve gıda 
duyarlılığı da bu sendromun be-
lirtilerini tetikleyen faktörlerdendir. 
Fakat henüz net olarak ortaya kon-
muş temel bir mekanizma mevcut 
değildir. Multifaktöriyel nedenler 
söz konusudur.” 

Hastaların bir kısmında 
karın ağrısı ile birlikte ishal 

görülürken, bir kısmında 
ağrı ile birlikte kabızlık 

görülür. Bir kısmında ise 
zaman zaman ishal, zaman 
zaman kabızlık vardır. İshal 

genellikle az miktardadır 
ve mukus içerir. Sabahları 
veya yemekten sonra karın 

ağrısı ile birlikte görülür. 
Fazla miktarda, uykudan 

uyandıran, kan içeren 
ishalle seyreden Huzursuz 
Bağırsak Sendromu ileri 

inceleme gerektirir. Kabızlık 
günlerce haftalarca 

devam edebilir. Zaman 
zaman ishale dönüşebilir. 

Huzursuz Bağırsak 
Sendromu hastalarındaki 
şikâyetler bir hayal ürünü 
değildir. Hasta ağrım var 

diyorsa vardır.
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İç organlar ile ilgili 
duyular bazı reseptörler 
yoluyla algılanmakta ve 

sinirler yoluyla beyine 
iletilmektedir. Bu yol 
üzerinde duyarlılığı 

arttıran, eşiği düşüren 
durumlar iç organlarda 

aşırı duyarlılığa 
yol açabilmektedir. 

Bağırsaktaki hızlı 
hareketlilik ishale, yavaş 

hareketlilik kabızlığa 
neden olur. Bağırsak kas 

spazmı ise karın ağrısı 
sebebidir.

 Tedavi 
 
Hastalığın tedavisinde temel he-
defin semptomların giderilmesi, 
yaşam kalitesinin artırılması ve 
endişelerin giderilmesi olduğu-
nun altını çizen Dr. Yılmaz, hasta-
ların önemli bir kısmının doktora 
gelmesinin asıl nedeninin ciddi bir 
hastalık endişesi olduğunu anım-
sattı..

Tanı koydurucu tetkiklerde aşırıya 
kaçmanın hastaların endişesini 
daha da artırdığını bildiren Dr. 
Yılmaz, tedavide iyi bir hasta he-
kim ilişkisinin son derece önemli 
olduğunu ve yeterli düzeyde tet-
kikten sonra hastaya bilgilendirici 
açıklamalar yapılarak endişelerin 
giderilmesi gerektiğini kaydetti.

CerraHi OPeraSyON 
GereKTirmez

“Hastalara, huzursuz bağırsak 
sendromunun yaşam süresini 
kısaltmayan ancak, kronik bir 
rahatsızlık olduğunun anlatılma-
lıdır” diyen Dr. Yılmaz, hastaya 
iletilmesi gereken konuları şöy-
le anlattı: “Huzursuz Bağırsak 
Sendromu’nun kansere dönüş-
meyen veya cerrahi operasyon 
gerektirmeyen bir hastalık olduğu 
vurgulanmalıdır. Kendi başına 
ayrı bir hastalık olduğu, semp-

tomların psikolojik olmayıp ba-
ğırsaklardan kaynaklandığı ve 
hayatı tehdit eden bir durumun 
bulunmadığı bilgisi verilmelidir. 
Karmaşık mesajlar verilmemeli, 
gereksiz yere ileri tetkik istenme-
meli ve istenmiş tetkikler tekrar-
lanmamalıdır.”
         
Bu hastalıkta belli bir diyet teda-
visi olmadığını ifade eden Dr. Yıl-
maz, “Hastanın semptomlarını or-
taya çıkaran besinler araştırılmalı 
ve bu besinlerden olabildiğince 
uzak durması sağlanmalıdır. Lak-
toz intoleransının yaygın olması 
nedeni ile laktoz kısıtlaması de-
nenmelidir. Hastaların çoğunda 
gaz yakınması vardır. Bu hasta-
ların diyetlerinden gaz yapıcı et-
kisi nedeni ile fasulye, kayısı, erik, 
lahana v.b. besinlerin çıkarılması 
denenebilir” dedi.

HaSTa HeKim iLişKiSi 
başarıLı TedaviNiN 
aNaHTarı

Hastalıkta ilaç tedavisinin baskın 
semptoma yönelik olması gerek-
tiğini belirten Dr. Yılmaz, kabızlık 
ağırlıklı hasta ile diyare ağırlıklı 
hastanın tedavisinin farklı olaca-

ğını bildirdi. 

Huzursuz Bağırsak Sendromu 
tedavisine ilişkin bilgi veren Dr. 
Yılmaz şunları söyledi: “Temel 
semptom ağrı olduğu için ağrının 
giderilmesinde etkili olan antis-
pazmodikler Huzursuz Bağırsak 
Sendromu tedavisinde en çok kul-
lanılan ilaçlardır. Bu grup ilaçlar 
bağırsak düz kaslarını gevşete-
rek karın ağrısı, gaz ve şişkinliğin 
giderilmesine yardımcı olurlar. 
Antidepresan grubu ilaçlar, anti-
depresan etkilerinden bağımsız 
olarak ağrı kesici etkiye de sahip-
tirler. Bu özelliği nedeni ile anti-
depresanların ağrı kontrolünde 
de etkili olduğu gösterilmiştir. Ba-
ğırsak florası değişikliklerini he-
def alan Rifaximin de son yıllarda 
spastik kolon tedavisinde kullanı-
ma girmiş ve semptomları anlamlı 
düzeyde azalttığı gösterilmiştir.”

Semptomların ilaçsız idaresi 
mümkün olduğunda ilaçlara ara 
verilmesi ve antidepresan dışın-
daki diğer ilaçların kesintisiz kul-
lanılmaması gerektiğini kaydeden 
Dr. Yılmaz, iyi hasta hekim ilişkisi-
nin başarılı tedavinin anahtarı ol-
duğuna vurgu yaptı.
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Vajinit kadın vajinasının iltihabıdır. Kadınların üçte bir kadar çoğunluğu hayatla-
rının bir döneminde vajinit belirtileri göstermektedir. Vajinit her yaştaki kadınları 
etkiler ancak üreme çağlarında daha sık görülür. Pek çok olası etken vardır ve te-
davinin tipi etkene bağlıdır.

ajeN enfeksiyonlarının 
‘Vajinit’ olarak tanımlan-
dığını bildiren Hastane-
miz Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Opr. Dr. 

Engin Palaz, vajen epitelinin üretim 
çağında kalın olması ve arada sal-
gı bezi içermemesinden dolayı, en-
feksiyonlara karşı oldukça dirençli 
olduğunu söyledi. 

Normalde vajen florasında pek çok 
mikroorganizma bulunduğunu ifa-
de eden Opr. Dr. Palaz, “Bilimsel 
adları Streptokokus, Stafilokokus, 
Laktobasillus, Difteroidler hatta 
Fungus dediğimiz bazı mantarlar... 

Bunlar asidik bir ortamda, yani pH 
4.55 olacak şekilde bir enfeksiyon 
oluşturmadan yaşarlar. Bu asidik 
ortam, vajen epitelindeki glikojeni 
laktik asite çeviren laktobasiller sa-
yesinde olmaktadır” dedi.

eN öNemLi bULGU 
aKıNTıdır 

Genç kızlarda ve menopozda vajen 
epiteli ince ve vajen pH ‘ı yüksek ol-
duğundan vajenin diğer bakteriler 
ve Gonokokkal (bel soğukluğu) en-
feksiyonlara daha yatkın olabilece-
ğini anlatan Opr. Dr. Palaz, “Üretim 
çağında ise enfeksiyonların en 

v

Opr. dr. engin PaLaz

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı

Vajen epiteli erişkin kadınlarda kalın olduğu için bu 
enfeksiyon kolay kolay oluşmaz. Ancak genç kızlarda ve 
menopozda vajen epitelinin zayıflığı nedeniyle gonoreal 

vajinit gelişebilir. Cinsel yolla geçeceği için enfekte kişilerle 
bulaşacaktır. Akıntı, yanma şikayeti olur. Tedavi edilmezse 
nadiren kendiliğinden geçebilir, tekrarlayan hastalık haline 

de dönebilir, yani kronikleşir. Tedavisi penisilindir.

Vajinitler
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büyük etkenleri trikomonas vajini-
ti, moniliasis (mantarlar), bakteri-
yel vajinosis ve herpes virüsleridir 
(uçuk)” diye konuştu. 

Vajinitlerin en önemli bulgusunun 
akıntı olduğunu kaydeden Opr. 
Dr. Palaz, ancak her akıntının en-
feksiyon olmayabileceğinin altını 
çizdi.

Kadınların adet dönemlerinde 
diğer günlere göre farklı akıntı 
görülebileceğini anımsatan Opr. 
Dr. Palaz, bunun belirtilerini şöyle 
özetledi: “Adet öncesi ve sonrası 
günlerde süt gibi, fazla olmayan 
akıntı normaldir. İki adet ortasın-
daki günlerde aksine fazla şeffaf 
ve sulu olabilir. Yumurtlamanın 
bir işaretidir. Akıntıyla beraber en 
çok görülen sıkıntı, kaşıntı ve yan-
madır. İdrar yaparken daha belir-
gin olur. İdrar yolu enfeksiyonları 
ile çok karışır. Gerçek vajinal en-
feksiyonunda vajen mukozası kı-
zarık ve ödemlidir”.

TriKOmONaS vajiNiTi

Bu enfeksiyonun cinsel yolla ge-
çen ve en sık görülen enfeksiyon-
lardan olduğunu bildiren Opr. Dr. 
Palaz, şöyle devam etti: “Özel bir 
akıntı oluşturur. Çok bol, köpüklü, 
sarı yeşil renktedir. Genelde koku 
olmaz ancak aşırı enfeksiyonda 
koku da yapar. Kronikleşince mik-
tarı azalır, renk gri veya açık ye-
şile döner. Sıklıkla cinsel ilişkide 
sancı olur. Vajende yanma kaşıntı 

vardır. Dış genitalde genelde bir 
şey olmaz. Trikomonas berabe-
rinde alt idrar yolu enfeksiyonuna 
da neden olabilir. Bu yüzden idrar 
yaparken yanma da hissedilebilir. 
Vajen kızarıktır hassastır, rahim 
ağzında enfeksiyona bağlı küçük 
kanamalardan dolayı ‘çilek’ man-

zarası tipiktir.
Etken beyaz kürelerden biraz bü-
yük kısa kuyruğu olan bir çeşit 
parazittir. Sperm gibi hareketli 
olarak mikroskopta vajinal akıntı 
içinde görülebilir. Enfeksiyon va-
jen pH’nı bazik yöne çevirmiştir ve 
şiddetli enfeksiyonda rahim ağzı 

Yaz aylarında en 
çok karşılaşılan 

etkenlerden biri de 
tabi ki havuzlardır. 
Havuzun çok temiz 

olması bile bazen yeterli 
olmayabilir. Havlular, el 
teması, banyo suları, sık 

cinsel ilişki de mantar 
enfeksiyonlarına

neden olabilir.



ve vajen epitelini etkileyerek 
yanlışlıkla displazi tanısı aldı-
rabilir. Bu nedenle tedaviden 
sonra smear tahlilini patolog 
tekrar isteyebilir.”

Tedavi yolları

Bu enfeksiyonun tedavisi hak-
kında da bilgi veren Opr. Dr. 
Palaz, “Vajeni asidik ortama 
getirmek dahi bu enfeksiyo-
nu engelleyebilir. Ancak tam 
tedavi etmez. Tedavi Metro-
nidazolle olur. 2*500 mg tb. 7 
günlük alım yeterlidir. Metro-
nidazol alkolle beraber alın-
maz. Kanama bozukluğu ve 
sinir sistemi hastalıklarında 
yan etki yapabilir.

Trikomonas gebelerde de sık 
görülür. Metronidazol gebe 
ve süt veren annelerde kulla-
nılamadığından, tedavi lokal 
olarak fitil şeklinde uygulan-
malıdır” ifadelerini kullandı. 

KaNdidiyaSiS

Bu enfeksiyonun çok sık gö-
rülen vajinit türü olduğunu 
ve cinsellikten uzaklaştırabi-
leceğine dikkati çeken Opr. 
Dr. Palaz, bunun ayrıca ağrı 
yapan, depresyona neden 
olabilen, sosyal yaşamı etki-
leyen, yaşam kalitesini düşü-
ren bir enfeksiyon olduğunu 
kaydetti.

Kadınların yüzde 75‘inde 
yaşamların bir döneminde 
görülebilen bu enfeksiyonun 
yüzde 15-40 oranında tekrar-
lama ihtimali olduğunu vur-
gulayan Opr. Dr. Palaz, va-
jinal akıntısı olan kadınların 
yüzde 10’unda, gebelerin ise 
üçte birinde bu mantarın tes-
pit edildiğini söyledi.

Hijyen bozulunca
ortaya çıkabilir

Etkenin yüzde 80 Candida 
Albikans olduğuna işaret 
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Gebelikte vajen epitel hücrelerinin glikojen miktarının artması nede-
ni ile candida olmaktadır. Keza şeker hastalarında da aynı neden-
le ve idrarda da şeker artışı nedeniyle mantar oluşmaktadır. Geniş 
etkili antibiyotiklerle vajen florasının dengesi bozulur, laktobasillus 
oranı düşer, candida üreme oranı artar.
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eden Opr. Dr. Palaz, “Ge-
nelde ağızda, boğazda, 
kalın bağırsakta ve vajende 
masum olarak bulunmakta-
dır. Fırsatçı enfeksiyon ola-
rak vücudun genel direnci 
bozulan durumlarda veya 
vajenin lokal durumunun 
değiştiği durumlarda orta-
ya çıkar” dedi.

Gebelik durumunda; anti-
biyotikler, steroidler, bağı-
şıklık sistemini baskılayan 
ilaçların kullanımında, şe-
ker hastalığında, yüksek 
oranda şeker içeren diyet-
lerde, genel düşkünlük gibi 
durumlarda, mantar enfek-
siyonlarının fırsatçı enfeksi-
yon olarak kendini göster-
diğini dile getiren Opr. Dr. 

Palaz, vajenin lokal hijyeni-
nin bozulduğu durumlarda 
ve travmalarda mantar olu-
şabileceğini belirtti.

Çeşitli nedenlerle 
oluşabilir

Gebelikte sık görülmesine 
karşın yakınma olmadıkça 
tedavinin şart olmadığını 
belirten Opr. Dr. Palaz, ge-
nellikle lokal tedavi ile yar-
dımcı olunduğunu ifade etti. 

Doğum kontrol haplarının 
mantar yaptığına yönelik 
yanlış bir kanı olduğunu 
kaydeden Opr. Dr. Palaz, 
“Gebelikte vajen epitel 
hücrelerinin glikojen mik-
tarının artması nedeni ile 

Trikomonas vajiniti enfeksiyonu, 
cinsel yolla geçen ve en sık 

görülen enfeksiyonlardandır. 
Özel bir akıntı oluşturur. Çok 

bol, köpüklü, sarı yeşil renktedir. 
Genelde koku olmaz ancak aşırı 

enfeksiyonda koku da yapar. 
Kronikleşince miktarı azalır, 

renk gri veya açık yeşile döner. 
Sıklıkla cinsel ilişkide sancı olur. 

Vajende yanma kaşıntı vardır. 
Dış genitalde genelde bir şey 

olmaz. Trikomonas beraberinde 
alt idrar yolu enfeksiyonuna da 
neden olabilir. Bu yüzden idrar 

yaparken yanma da hissedilebilir. 
Vajen kızarıktır hassastır, rahim 

ağzında enfeksiyona bağlı küçük 
kanamalardan dolayı ‘çilek’ 

manzarası tipiktir.
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candida olmaktadır. Keza şeker 
hastalarında da aynı nedenle ve 
idrarda da şeker artışı nedeniyle 
mantar oluşmaktadır. Geniş etki-
li antibiyotiklerle vajen florasının 
dengesi bozulur, laktobasillus 
oranı düşer, candida üreme oranı 
artar” diye konuştu. 

Ortaya çıkaran etkenler

Mekanik iritasyon denilen vaji-
nal duşlar, devamlı ıslaklık, vajen 
dokusunun yırtıldığı travmalar, 
ısı artımı, sentetik iç çamaşırları, 
hijyenik pedlerdeki bazı parfüm-
ler ve külotlu çorapların mantar 
enfeksiyonlarına yol açtığını ve 
tekrarlamalarına neden olduğunu 
kaydeden Opr. Dr. Palaz, diğer et-
kenleri “Yaz aylarında en çok kar-
şılaşılan etkenlerden biri de tabi 
ki havuzlardır. Havuzun çok temiz 
olması bile bazen yeterli olmaya-
bilir. Havlular, el teması, banyo 
suları, sık cinsel ilişki de mantar 
enfeksiyonlarına neden olabilir” 

uyarısı ile açıkladı. 
Candidiyasisli kadınların eşlerin-
de de taşıyıcılık oranının yüksek 
olduğunu belirten Opr. Dr. Palaz 
Sadece peniste değil rektumda, 
menide, ağızda, idrarında taşıyıcı 
olabilir.

Beyaz küre dediğimiz hücrele-
ri etkileyen ilaç kullanımında da 
candida gelişebilir. Bağışıklığın 
etkilendiği her durumda, aşırı 
streslerde bile vajen florası deği-
şerek enfeksiyona yol açabilir, bu 
nedenle bekar gençlerde bile gö-
rülebilir” diye konuştu.

belirtileri ve tedavi yolları

Candidada en büyük şikâyetin 
şiddetli kaşıntısı olduğunu, idrar 
yangısı, ilişkide sancı gibi şikayet-
lerin adet öncesi daha da arttığı-
nı bildiren Opr. Dr. Palaz, diğer 
şikâyetler ve tedavi yolları hak-
kında şunları söyledi: “Şikayetler 
sıcaklarda ve geceleyin şiddetle-
nir. İkincil enfeksiyon olmadıkça 
genellikle koku olmaz. Akıntı koyu 
peynirimsi veya kesilmiş süt biçi-
mindedir. Kokusuzdur. Ancak kro-
nikleşince sulu ince akıntı olabilir. 
Naylon, dar hava geçirmeyen dar 
iç çamaşırları yasaklamak gere-
kir.

Normalde vajen 
florasında pek çok 
mikroorganizma 
bulunur. Bilimsel 

adları Streptokokus, 
Stafilokokus, 

Laktobasillus, Difteroidler 
hatta Fungus dediğimiz 
bazı mantarlar... Bunlar 
asidik bir ortamda, yani 

pH 4.55 olacak şekilde bir 
enfeksiyon oluşturmadan 

yaşarlar. Bu asidik 
ortam, vajen epitelindeki 

glikojeni laktik asite 
çeviren laktobasiller 

sayesinde olmaktadır.
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Tedavide lokal ilaçlar kremler ve 
oral ilaçlar kullanılır. Nistatin, klot-
rimazol, ketokonazol ıtrakonazol 
flukonazol etkin ilaçlardır. Kısa 
süreli veya uzun süreli tedavi uy-
gulamaları vardır. Gebelerde vaji-
nal fitil ve kremler uygulanır. Mikst 
enfeksiyon varsa tedavi edilir”.

baKTeriyeL vajiNOSiS

Bu enfeksiyonun vajende hem 
anaerobik bakterilerin hem de 
Gardnerella vajinalis denilen mik-
robun anormal çoğalması ile oluş-
tuğunu kaydeden Opr. Dr. Palaz, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Normal-
de az miktarda vajende bulunur-
ken aşırı üreyip artmaları sonucu 
sıkıntı yaratırlar. İnce homojen, gri 
renkli, çok pis küf veya çürümüş 
balık kokulu akıntı en önemli bul-
gusudur. Beraberinde dış genital 
bölgede yanma şikâyeti olabilir. 
Vajen epiteli diğer vajinitlere göre 
normal görülürken vajen pH’ı 5,0-
5.5 civarındadır. Akıntıdaki pis 
koku anerop bakterilerin salgı-
ladığı aminlerden kaynaklanır. 
Akıntı mikroskobisinde vajinal flo-
ra kaybolmuştur. Laktobasiller ka-
yıptır, lökositler görülmez. Vajinal 
akıntı kültürünün klinik önemi yok-
tur. Çünkü klinik şikâyeti olmayan 
hastaların yüzde 40’ında anaerob 
bakteriler ve G.vajinalis mikrobu 
üretilebilir.”

Tedavi yolları

Şikâyeti olmayan bakteriyel vaji-
nosisli kadınların tedaviye gerek-
sinimleri olmadığını bildiren Opr. 
Dr. Palaz, tedavi yolları hakkında 
şu bilgileri verdi: “Şikâyetler ba-
zen kendiliğinden kaybolur. An-
cak bazen de doğum sonrası veya 
histerektomi sonrası hatta gebe-
lerde amnion sıvısı enfeksiyonuna 
yol açabilirler. Bu nedenle doğum 
öncesi veya ameliyat öncesi te-

davi edilmelidirler. Tedavide tek 
seçenek Metronidazol’dür (Falgyl, 
Biteral). 2*500 mg 7 günlük tedavi. 
Cinsel yolla geçtiği için eş tedavisi 
de gereklidir. İkici seçenek Ampi-
silin 4*500 mg 7 gündür.”

GONOreaL vULva-vajiNiTi

Bu enfeksiyona ‘Belsoğukluğu 
vajiniti’ denildiğini de anımsa-
tan Opr. Dr. Palaz, “Vajen epiteli 
erişkin kadınlarda kalın olduğu 
için bu enfeksiyon kolay kolay 
oluşmaz. Ancak genç kızlarda ve 
menopozda vajen epitelinin za-
yıflığı nedeniyle gonoreal vajinit 
gelişebilir. Cinsel yolla geçeceği 
için enfekte kişilerle bulaşacaktır. 
Akıntı, yanma şikayeti olur. Tedavi 
edilmezse nadiren kendiliğinden 
geçebilir, tekrarlayan hastalık ha-
line de dönebilir, yani kronikleşir. 
Tedavisi penisilindir” diye konuş-
tu.

aTrOfiK vajiNiT

Adet öncesi dönemlerinde, süt 
verilen dönemlerde ve menopoz 
sonrasında vajene östrojen etkisi 
olmadığını, bu nedenle vajen pH 
seviyesinin anormal yükseldiğini 
ve vajen mukozasının çok inceldi-
ğini söyleyen Opr. Dr. Palaz, vajen 
epitelinin travmaya ve enfeksiyo-
na yatkın olduğunu kaydetti. 

Enfeksiyon nedeniyle vajende ku-
ruluk, yanma, cinsel beraberlikte 

sancılar oluştuğunu,  bazen kan-
lı akıntı, cinsel birliktelik sonrası 
kanamalar olabileceğini belirten 
Opr. Dr. Palaz, tablonun sekonder 
enfeksiyonla birlikte daha da ağır-
laşabileceğini, tedavide östrojen 
kremleri uygulandığını ve sekon-
der enfeksiyonun tedavi edilmesi 
gerektiğini vurguladı.

yabaNCı CiSim vajiNiTi

Ergenlik çağındaki kızlarda ya-
bancı cisim olarak kâğıt, pamuk 
gibi maddelerin vajeni enfekte 
edebileceğine dikkat çeken Opr. 
Dr. Palaz, “Çocuklarda daha 
farklı maddeler de olabilir. Uzun 
süre kaldığında cisim gömülüp 
mesaneye ve rektumda fistüller 
oluşturabilir. Erişkinlerde en sık 
unutulmuş tamponlar, yaşlılarda 
uzun süre kalmış pesser halkaları 
enfeksiyon, hatta toksik şok tablo-
su oluşturabilirler” dedi.

KONdiLOma aKümiNaTa

Bunun HPV virüslerinin oluşturdu-
ğu siğiller olduğunu ve daha çok 
dış kısımda görüldüğünü bildiren 
Opr. Dr. Palaz, “Gebelerde olursa 
daha önemlidir. Vajinal doğum 
sırasında bebeğe geçme ihtimali 
nedeniyle sezaryen nedeni olur-
lar. Cinsel yolla bulaşır. Tedavisi 
koter, cerrahi çıkarım ve tıbbi te-
davidir” diyerek, sözlerini tamam-
ladı.

Gebelik durumunda; antibiyotikler, steroidler, 
bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımında, 
şeker hastalığında, yüksek oranda şeker içeren 
diyetlerde, genel düşkünlük gibi durumlarda, mantar 
enfeksiyonlarının fırsatçı enfeksiyon olarak kendini 
gösterir. Vajenin lokal hijyeninin bozulduğu durumlarda 
ve travmalarda mantar oluşabilir.

Adet öncesi ve sonrası günlerde süt gibi, fazla olmayan akıntı normaldir. İki adet ortasındaki gün-
lerde aksine fazla şeffaf ve sulu olabilir. Yumurtlamanın bir işaretidir. Akıntıyla beraber en çok 
görülen sıkıntı, kaşıntı ve yanmadır. İdrar yaparken daha belirgin olur. İdrar yolu enfeksiyonları 
ile çok karışır. Gerçek vajinal enfeksiyonunda vajen mukozası kızarık ve ödemlidir.



MuZun anatomik 
yapısı hakkında bilgi 
veren Hastanemiz Or-
topedi ve Travmatoloji 

Uzmanı, SANKO Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Sever, omuz 
ekleminin diz ve kalça ekleminden 
sonra vücudun en büyük üçüncü 
eklemi olduğunu ve bu eklemin 
aynı zamanda vücutta en fazla kul-
lanılan, en fazla işlev gören, en ha-
reketli eklem olduğunu bildirdi.

yaraLaNmaya aÇıK
bir eKLemdir

Omuz ekleminin diğer iki büyük ek-
lemden farkının stabilitesinin daha 
çok çevre kaslar ve bağlar yardı-
mıyla oluşması olduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Sever, diğer eklem-
lerde bunu daha çok anatomik ke-
mik ve kapsül yapısının sağladığını 
kaydetti.
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Kapalı omuz 
ameliyatları, 

Hastanemiz Ortopedi 
ve Travmatoloji 

Kliniği’nde başarıyla 
uygulanmaktadır

Toplumda en sık görülen 
omuz sıkıntısı rotatorcuff 

yırtıklarıdır. Omuzun 
içe ve dışa hareketlerini 

sağlayan kasların 
gençlerde travmatik 

(düşme, çarpma, 
trafik kazları gibi), 

daha ileri yaşlardaysa 
dejenerasyon, kireçlenme, 

basit bir travma ya da 
kendiliğinden yırtık 

gibi nedenlerle görülür. 
Ancak daha çok ileri yaş 

rahatsızlığıdır. Burada 
da kapalı ameliyat en iyi 

çözümdür.

O

Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan ve tekrarlayan omuz 
çıkıkları, kireçlenmeler, yırtılmalar, eklem içi kıkırdak kop-
maları ya da zedelenmeleri gibi durumlarda kullanı-
lan kapalı omuz ameliyatları hasta için çok konforlu, 
komplikasyon riski düşük bir cerrahi yöntemdir.

Yrd. Doç. Dr.
Gökhan Sever

Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı
SANKO Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı

Kapalı omuz
   ameliyatları



Omuz artroskopisi denilen 
kapalı ameliyat yönteminin 

çok geniş bir uygulama 
alanı  vardır. MR ya da diğer 

görüntüleme yöntemleriyle 
tanı konulamayan 

rahatsızlıklarda tanı koymak 
için kullanılabileceği 

gibi, tekrarlayan omuz 
çıkıklarında, pazukasının 

eklem içi yapışma 
yerlerinde, omuzun sıkışma 
sendromu denilen köprücük 

kemiğinin omuzdaki 
başının kireçlenmesi 

durumunda, omuzun sıkışma 
sendromunda, rotatorcuff 

denilen omuzun iç ve 
dışa hareketini sağlayan 

cuffın yırtılmasında, eklem 
içi kıkırdak kopmaları 

ya da zedelenmelerinde 
kullanabiliriz.
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Omuzda ise bu dengenin ana-
tomik yapıdan ziyade çevredeki 
kas ve tendon yapıları aracılığıy-
la sağlandığına dikkat çeken Yrd. 
Doç. Dr. Sever, “Çünkü omuzun 
kemik yapısını oluşturan omuz 
başı topuzu ile karşısındaki yuva 
arasında çok ciddi bir uyum yok-
tur. Yuva küçük iken, baş çok bü-
yük gelir. Bu uyumu önler. Yine 
kapsül içi negatif basınç düşük-
tür. Yani omuzun stabilitesine 
çok fazla etkisi yoktur. Bunun 
dezavantajı,yaralanmaya çok 
daha açık bir eklem haline gelme-
sidir” diye konuştu.

HareKeTLi OLdUĞU iÇiN 
yaraLaNmaLara aÇıKTır

Omuzun anatomik olarak kemik, 
kas ve tendon (Kasları kemik-
lere bağlayan bağ) yapısından 
oluştuğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. 
Sever, şunları söyledi: “Kemik 
yapısının, yuva küçük, baş büyük 
olduğu için, çok uyumlu olduğu 
söylenemez. Tam bir top – soket 
görüntüsü vardır. Top büyüktür 
ancak soket bunun ancak üçte 

birini kaplayabilir. Kıkırdak doku 
(Labnum) yardımı ile bu kaplan-
ma artar. Ancak yeterli değildir. 
Bunun etrafında kapsül, kapsü-
lün etrafında tendonlar vardır. 
Bu tendonlar omuzun içe ve dışa 
hareket etmesini sağlar. Bunların 
omuzun stabilitesinde çok bü-
yük önemi vardır. Tendonların 3 
tanesi omuzu dışa, bir tanesi içe 
döndürmek için vardır. Kaslar ise 
omuzun stabilitesinde görev gör-
dükleri gibi, dışarıdan da belirgin 
olmasını sağlarlar.”

Omuz ekleminin çok fazla kullanıl-
dığı ve çok hareketli yapısı nede-
niyle  yaralanmalara maruz kalan 
bir eklem olduğunu vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Sever, yaralanma-
ların ise doğal olarak bu denge-
yi sağlayan anatomik yapılarda 
meydana geldiğine dikkati çekti.

OmUz yaraLaNmaSı 
eN fazLa KimLerde 
GörüLür?

Omuz yaralanmalarının, omuzu 
günlük hayatında kullananlardan 
çok basketbol, voleybol, hentbol 
gibi fırlatma sporuyla uğraşan-
larda daha sık görüldüğünü ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Sever, omuzda 
tekrarlayan yüklenmeler oluştuğu 

için omuzda yaralanmalarla da 
daha sık karşılaşıldığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Sever, omuz yaralan-
malarına sıklıkla görüldüğü diğer 
meslek grupları şöyle sıraladı: “El-
lerini daha fazla kullanan meslek 
gruplarında, beton kırma makine-
si, darbeli matkap kullananlarda, 
boyacılık yapanlarda omuzla ilgili 
rahatsızlıklar daha sık görülür. 50 
yaş üstü insanlarda majör travma 
veya tekrarlayan minör travma 
olmasa dahi dejenerasyona bağ-
lı kendiliğinden omuzda yırtıklar 
oluşabilir. Bu yaş grubunda omuz 
ağrısı olan hastalarda akla ilk ro-
tatorcuff yırtıkları gelir.”

OmUz ameLiyaTLarı

Yrd. Doç. Dr. Sever, omuz ame-
liyatlarının açık ve kapalı olmak 
üzere iki şekilde gerçekleştirildiği-
ni söyledi. 

KaPaLı ameLiyaT 
(arTrOSKOPi)

Kapalı omuz ameliyatlarına Latin-
ce “Eklem içine bakmak” mana-
sına gelen ‘Artroskopi’ denildiğini 
bildiren Yrd. Doç. Dr. Sever, önce-
likle hastanın tanısı konulduktan 
sonra nasıl bir tedavi yöntemi 
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uygulanacağının belirlenmesi ve 
hastanın bilgilendirilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Ameliyat öncesinde anesteziy-
le ve gerekli durumlarda diğer 
branşlarla konsültasyon yapıldı-
ğını belirten Yrd. Doç. Dr. Sever, 
“Hasta ameliyata hazırlanarak, 
çoğunlukla genel ama duruma 
göre lokal anestezi altında ame-
liyat yapılır. Omuzun tüm katma-

larını, kasları, eklemin kapsülünü, 
tendonları sıyırmadan, sadece 
omuz çevresinde birkaç adet, 
birer cm’lik delik açılır. Bu delik-
lerden birinden omuz içine bir 
kamera, diğerlerine de el aletleri 
yerleştirerek yapılabilmektedir” 
ifadelerini kullandı.

KaPaLı ameLiyaTıN 
arTıLarı NeLerdir?
 
Omuzda uygulanan kapalı ame-
liyatların hasta için çok konfor-
lu, komplikasyon riski düşük bir 
cerrahi yöntemi olduğunun altını 
çizen Yrd. Doç. Dr. Sever, “Açıl-
madığı için ağrı ve kanama daha 
az olur, rehabilitasyonu daha ko-
lay olacaktır, diğer kaslar zarar 
görmediği için çevirme hareketle-
rinde kısıtlılık riski düşecektir, koz-
metik olarak baktığımıza daha az 
iz kalacaktır ve bunlar daha kısa 
bir ameliyat süresiyle sağlana-
caktır” şeklinde konuştu.

Ameliyat genel anestezi altında 

gerçekleştirildiği için hastanın bir 
gün hastanede yatırıldıktan sonra 
ertesi gün taburcu edildiğini belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Sever, rehabili-
tasyona ertesi gün başlanabilece-
ği gibi yırtığın ve dikişin durumuna 
göre 4 – 6 hafta kadar bekleme 
süresinin ardından da başlanabi-
leceğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Sever, kapalı omuz 
ameliyatlarının Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Kliniği’nde başarıyla uy-
gulandığının altını çizdi.

OmUz arTrOSKOPiSiNiN 
UyGULama aLaNLarı

Omuz artroskopisi denilen kapa-
lı ameliyat yönteminin çok geniş 
bir uygulama alanı olduğunu be-
lirten Yrd. Doç. Dr. Sever, bunları 
şöyle anlattı: “MR ya da diğer gö-
rüntüleme yöntemleriyle tanı ko-
nulamayan rahatsızlıklarda tanı 
koymak için kullanılabileceği gibi, 
tekrarlayan omuz çıkıklarında, 

Omuzda uygulanan 
kapalı ameliyatlar 

hasta için çok konforlu, 
komplikasyon riski düşük 

bir cerrahi yöntemdir. 
Açılmadığı için ağrı 
ve kanama daha az 
olur, rehabilitasyonu 
daha kolay olacaktır, 

diğer kaslar zarar 
görmediği için çevirme 
hareketlerinde kısıtlılık 

riski düşecektir, kozmetik 
olarak baktığımıza daha 
az iz kalacaktır ve bunlar 

daha kısa bir ameliyat 
süresiyle sağlanacaktır.
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Kemik yapısının, yuva küçük, baş büyük olduğu için, çok uyumlu olduğu söylenemez. Tam bir 
top – soket görüntüsü vardır. Top büyüktür ancak soket bunun ancak üçte birini kaplayabilir. 
Kıkırdak doku (Labnum) yardımı ile bu kaplanma artar. Ancak yeterli değildir. Bunun etrafında 
kapsül, kapsülün etrafında tendonlar vardır. Bu tendonlar omuzun içe ve dışa hareket etmesini 
sağlar. Bunların omuzun stabilitesinde çok büyük önemi vardır. Tendonların 3 tanesi omuzu 
dışa, bir tanesi içe döndürmek için vardır. Kaslar ise omuzun stabilitesinde görev gördükleri 
gibi, dışarıdan da belirgin olmasını sağlarlar.

pazukasının eklem içi yapışma 
yerlerinde, omuzun sıkışma send-
romu denilen köprücük kemiğinin 
omuzdaki başının kireçlenme-
si durumunda, omuzun sıkışma 
sendromunda, rotatorcuff denilen 
omuzun iç ve dışa hareketini sağ-
layan cuffın yırtılmasında, eklem 
içi kıkırdak kopmaları ya da zede-
lenmelerinde kullanabiliriz.”

TeKrarLayaN
OmUz ÇıKıKLarı

Tekrarlayan omuz çıkıklarının 
daha çok genç yaştaki hastalar-
da, ilk omuz çıkığından sonra or-
taya çıktığına dikkati çeken Yrd. 
Doç. Dr. Sever, tanı konulduktan 
sonra yırtık olan yerin kapalı ame-
liyatla dikildiğini ve omuz tedavisi-
nin yapıldığını kaydetti.

Omuz ameliyatlarının açık ya-
pılması durumunda hastanın üç 
ayda düzeldiğini ancak kapalı 
şekilde yapıldığında diğer kas ve 
tendonlara zarar verilmediği için 
1,5 aylık bir sürede hastanın tek-
rar sosyal hayatına dönebildiğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sever, şöy-
le konuştu: “Pazu kasının eklem 
içi yırtılması dediğimiz durumların 
tedavisinde yine artroskopi uygu-
lanabilir. Bu da daha çok bu böl-
geyi dikmek şeklinde gerçekleş-
tirilir. Omuz içinde kıkırdak veya 
yırtığı tamamlamak patolojisi, 
kemik patolojisi gibi şeyler varsa, 
labrum yırtığı gibi, eklem faresi 
dediğimiz rahatsızlıklar da bera-
berinde tedavi edilebilir.”

OmUz SıKışma SeNdrOmU

Omuz sıkışma sendromunun 
özellikle kol kaldırıldığında omuz-
da ağrı yapabilen bir rahatsız-

lık olduğunu ve bu rahatsızlığın 
omuzda ‘akromion’ denilen kemik 
yapısının anatomik olarak biraz 
aşağıya doğru eğimli olmasından 
kaynaklandığını vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Sever, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Omuz sıkışması daha 
çok gençlerde görülür. Bunun 
cerrahisinde de kapalı ameliyat 
yöntemi uygulanır. Kemik törpü-
lenerek, sıkışma dediğimiz ha-
dise ortadan kaldırılır. Bu ameli-
yatın açık yapılması durumunda 
omuz topuzunu oluşturan kaslar 
tamamen ayrılacağından komp-
likasyon oluşma riski yüksektir. 
Bu kasın tekrar yapışmaması ve 
omuz kuvvetsizliği gibi problemler 

ortaya çıkabilir. Kapalı ameliyatta 
böyle komplikasyon oluşmadan, 
bir gün hastanede yatış süresinin 
ardından omuz hareketiyle ilgili 
rehabilitasyona başlanabilir. 

Toplumda en sık görülen omuz 
sıkıntısı rotatorcuff yırtıklarıdır. 
Omuzun içe ve dışa hareketlerini 
sağlayan kasların gençlerde trav-
matik (düşme, çarpma, trafik kaz-
ları gibi), daha ileri yaşlardaysa 
dejenerasyon, kireçlenme, basit 
bir travma ya da kendiliğinden yır-
tık gibi nedenlerle görülür. Ancak 
daha çok ileri yaş rahatsızlığıdır. 
Burada da kapalı ameliyat en iyi 
çözümdür.”
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ÇOCUKLarı eğit-
mek zor ancak bir 

o kadar da zevkli” diyen 
Hastanemiz Psikoloğu 
Melisa Özturan, çocuk 
büyütürken ona verilen 
eğitimin önemli olduğunu 
söyledi. 

Çocuğa nasıl bir eğitim 
verilirse davranışları ve 
kişiliğinin de ona göre şekille-
neceğini belirten Özturan, “Ço-
cuğumuzu kırmamak için elimiz-
den geleni yapıp imkânlarımız 
ölçüsünde her istediğini verme-
ye, eksik bir şeyler bırakmamaya 
çalışıyoruz. Aslında bu davranı-
şımızla çocuğumuz mutlu olsun, 
iyilik yapayım derken, onlara en 
büyük kötülüğü yaptığımızın far-
kında değiliz” dedi.

deNGe KUrmaK GereKir

Çocuk yetiştirirken oldukça has-
sas davranılması gerektiğine 
dikkat çeken Özturan, şöyle 

Çocuk büyütmek
Çocuk yetiştirmek oldukça hassas bir süreçtir. Bu 
süreç, çocukların sağlıklı büyümeleri ve zihinsel 
gelişimleri için büyük önem taşır.

Melisa özTUraN

Psikolog

Anne ve babanın çocukla 
doğru bir iletişim kurması 

gerekir. Tüm bu davranışların 
sonucunda yaptıklarınız 

çocuğun hoşuna gitmeyebilir 
ve yaptıklarınızı anlamayabilir. 

Burada anne – babanın 
çocuğa bunları neden yaptığını 
anlatması gerekir. Anne – baba 

çocuğa ceza verdiğinde onu 
hala ne kadar çok sevdiğini 

ve ilerde iyi bir birey olmasını 
sağlamak için bir takım 

yanlış davranışlarında ceza 
verildiğini açıklaması doğru bir 

davranış olacaktır.
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‘Ödül ve ceza’ sistemi aktif 
şekilde uygulanmalıdır. 

Eğer çocuğa bir hareketin 
olumlu olduğunu öğretmek 

ve çocuk tarafından bu 
davranışın devamının 

gelmesini istersiniz, bu 
davranışından dolayı 
çocuğa ‘ödül vererek’ 

teşvik edin. Çocuk 
ödüllendirilerek yaptığı 

davranış arasındaki 
olumlu bağlantıyı 

bilsin ve tekrarlasın. 
Çocuk ödevini yaparsa 

ve iyi notla okuldan 
dönerse, onu öncelikle 

tebrik ederek, ardından 
şeker ya da sevdiği ve 
istediği bir oyuncakla 

ödüllendirebilirsiniz. Bu 
ödül çocuğumuzun olumlu 

davranışı tekrarlaması
için bir amaç olur.

devam etti: “Çocuğumuza hep 
‘evet’ dersek doğru yerde durdur-
mayı öğretemeyiz. ‘Hayır’ demeyi, 
gerekli durumlarda eleştirilmeyi 
bilmezsek çocuğumuz doğru ve 
yanlış arasındaki farkı öğreneme-
yecektir, sonucunda da hayata 
‘egosu yüksek’ bakışı olacaktır.  
Büyüdüğünde bu durum hayatını 
olumsuz etkileyecektir. İleride iş 
ya da aile hayatında herhangi bir 
eleştiri aldığında, suçluluk duygu-
su ve kendine güvensiz psikolojide 
neden eleştirildiğini bilmeden pek 
çok sıkıntılı durum yaşayacaktır.” 

iKi yaş döNemi HaSSaSTır

Anne babanın çocuğunu olduğu 
gibi kabul edip, doğru ve yanlış-
larında gereken tepkileri vermesi 
gerektiğinin altını çizen Özturan, 
“Aksi durumda çocuğun yabancı 
birinden aldığı eleştiriler onda bü-
yük hayal kırıklıklarına yol açar, 
sert tepkiler verir. Karşı tarafın 
yardım etmek istediğini anlaya-
maz, küçümsendiği gibi bir hisse 
kapılır, kendini başarısız, yalnız, 

mutsuz hissederek yaşar. Oysa-
ki çocuk anne babası tarafından 
doğru bir şekilde eleştiri alırsa, 
çevresinden gelen eleştirilere 
daha farklı bir gözle bakar” diye 
konuştu.

Çocukta ‘iki yaşın’ genelde kritik 
bir dönem olduğunun altını çizen 
Özturan, çocuğun iki yaşıyla bir-
likte aktif isyan dönemine geçtiği-
ne vurgu yaptı.

Özturan, çocukların anne – baba-
larının sınırlarını bu dönemde öğ-
reneceklerini, onlar “hayır” diye-
ne kadar çocuğun sürekli sınırları 
denemek isteyeceğini kaydetti.

NaSıL bir eĞiTim 
veriLebiLir?

Psikolog Özturan, çocuklarının 
gelişimi ile ilgili kendilerine baş-
vuran hastalara yaptığı önerileri 
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Anne babanın çocuğunu 
olduğu gibi kabul edip, 
doğru ve yanlışlarında 

gereken tepkileri vermesi 
gerekir. Aksi durumda 

çocuğun yabancı birinden 
aldığı eleştiriler onda 

büyük hayal kırıklıklarına 
yol açar, sert tepkiler verir. 
Karşı tarafın yardım etmek 

istediğini anlayamaz, 
küçümsendiği gibi bir hisse 
kapılır, kendini başarısız, 
yalnız, mutsuz hissederek 

yaşar. Oysaki çocuk 
anne babası tarafından 
doğru bir şekilde eleştiri 
alırsa, çevresinden gelen 
eleştirilere daha farklı bir 

gözle bakar.
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şöyle paylaştı: “Hastalarıma en 
çok söylediğim şey ‘ödül ve ceza’ 
sisteminin aktif şekilde uygulan-
ması gerektiğidir. Eğer çocuğa 
bir hareketin olumlu olduğunu 
öğretmek ve çocuk tarafından bu 
davranışın devamının gelmesini 
istersiniz, bu davranışından do-
layı çocuğa ‘ödül vererek’ teşvik 
edin. Çocuk ödüllendirilerek yap-
tığı davranış arasındaki olumlu 
bağlantıyı bilsin ve tekrarlasın. 
Çocuk ödevini yaparsa ve iyi not-
la okuldan dönerse, onu öncelikle 
tebrik ederek, ardından şeker ya 
da sevdiği ve istediği bir oyuncak-
la ödüllendirebilirsiniz. Bu ödül 
çocuğumuzun olumlu davranışı 
tekrarlaması için bir amaç olur”. 

ayNı davraNışı 
TeKrarLamaz

Ailenin kararlılığının önemine 
değinen Özturan, tam tersi bir 
durumda eğer çocukta hoşa git-
meyen bir davranış varsa ve aynı 
davranışın tekrarı istenmiyorsa, o 
olumsuz hareketin tekrarlamama-
sı için ailenin de olumsuz bir tepki 
vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Diyelim ki çocuğunuz ödevi yap-
mak istemiyor ve bunu için zorluk 
çıkarıyorsa, o zaman ceza olarak 
en sevdiği oyuncakları ortadan 

kaldırmak ya da televizyon izle-
mesini, arkadaşlarıyla bir süre 
görüşmesini yasaklayabiliriz” 
diyen Özturan, şunları kaydetti: 
“Ailenin bu kararlı tutumu karşı-
sında çocuk yaptığı davranışın 
olumsuz olduğunu anlayıp ‘ceza’ 
olduğunu bilir. İstediği ve sevdi-
ği şeylerden mahrum kalmamak 
için aynı davranışı tekrarlamaz. 

Çocuk böylece doğru hareketin 
sonucunun olumlu, yanlış hareke-
tin sonucunun olumsuz olduğunu 
anlayacaktır.”

ÇOCUKLa iLeTişim 
KUrULmaLı

Anne ve babanın çocukla doğru 
bir iletişim kurması gerektiğini be-
lirten Özturan, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Tüm bu davranışların 
sonucunda yaptıklarınız çocuğun 
hoşuna gitmeyebilir ve yaptıkları-
nızı anlamayabilir. Burada anne 
– babanın çocuğa bunları neden 
yaptığını anlatması gerekir. Anne 
– baba çocuğa ceza verdiğinde 
onu hala ne kadar çok sevdiğini ve 
ilerde iyi bir birey olmasını sağla-
mak için bir takım yanlış davranış-
larında ceza verildiğini açıklama-
sı doğru bir davranış olacaktır.”

Tüm bu davranışların sonucunda 
yaptıklarınız çocuğun hoşuna git-
meyebilir ve yaptıklarınızı anla-
mayabilir. Burada anne babanın 
çocuğa bunları neden yaptığını 
anlatması gerekir. Anne baba 
çocuğa ceza verdiğinde onu hala 
ne kadar çok sevdiğini ve ileride 
iyi bir birey olmasını sağlamak 
için birtakım yanlış davranışlarda 
ceza verildiğini açıklaması doğru 
bir davranış olacaktır.

Çocuğumuza hep ‘evet’ 
dersek doğru yerde 

durdurmayı öğretemeyiz. 
‘Hayır’ demeyi, gerekli 

durumlarda eleştirilmeyi 
bilmezsek çocuğumuz 

doğru ve yanlış arasındaki 
farkı öğrenemeyecektir, 
sonucunda da hayata 
‘egosu yüksek’ bakışı 

olacaktır.  Büyüdüğünde 
bu durum hayatını 

olumsuz etkileyecektir. 
İleride iş ya da aile 

hayatında herhangi bir 
eleştiri aldığında, suçluluk 

duygusu ve kendine 
güvensiz psikolojide 
neden eleştirildiğini 

bilmeden pek çok sıkıntılı 
durum yaşayacaktır.
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Herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın nor-
mal anatomik ve fonksiyonel yapıya sahip olmak 
koşuluyla, düzenli cinsel ilişki ve vajen içine boşal-
maya rağmen çocuk olmaması durumudur.

aSTaNemiz Ürolo-
ji Uzmanı, SANKO 
Üniversitesi Tıp 
F a k ü l t e s i 
Üroloji AD 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hatem Kazımoğlu, er-
keklerde görülen infertilitenin bir-
çok nedeni olduğunu kaydetti.

Bu nedenlerin temelde, sperm 
bulgularına göre sperm yapısı ve 
kalitesinde bozukluğa neden olan 
etiyolojik faktörlere göre ikiye ay-
rıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kazı-
moğlu, bunları şöyle sıraladı:

1) SPerm bULGULarıNa 
Göre baKıLdıĞıNda SPerm 
ParameTreSi diKKaTe 
aLıNır

Bunlara kısaca değinecek olursak:

H

Yrd. Doç. Dr.
Hatem KazımOĞLU

Üroloji Bölümü
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji
AD Başkanı

Erkekte
      İnfertilite

(Kısırlık)

Hormonal bozukluk varsa 
giderilmesi antiöstrofenler,  
klomifen sitrat, tamoksifen 

androjen, pentoxifilin, 
E vitamini gibi ilaç 

tedavileri, varikoselektomi, 
vazovazostomi, 

vazoepididimostomi gibi 
cerrahi tedaviler, tedavi 
yöntemleri arasındadır. 

Sonuç alınmazsa yardımcı 
üreme teknikleri gündeme 
gelebilir. Bunlar arasında 

inseminasyon (aşılama) ve tüp 
bebek uygulamaları vardır. 
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- “Aspermi: Dışarıya ejekülat çık-
maması
- Hipospermi: Ejekülat volümünün 
az olması 
- Hiperspermi: Ejekülat volümü-
nün fazla olması
- Ejekülat koagülasyon bozukluğu
- Ejekülat lifefaksiyon bozukluğu
- Azospermi: Ejekülat içinde hiç 
germinal hücre bulunmaması
- Oligozospermi: Sperm hücre sa-
yısının az olması
- Astenozospermi: Normal moli-
tedeki sperm sayısının %60’dan 
daha az olması
- Teratozospermi: Morfolojideki 
bozuk sperm sayısının fazla olma-
sı
- Nekrozospermi: Spermlerin ölü 
olması”. 

Pek çok nedeni olabilir

Birçok faktörün bu bozukluklara 
neden olabileceğini vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, “Geçiril-
miş operasyonlar, DM, ilaçlar, en-
feksiyonlar, hormonal nedenler, 
kanal tıkanıkları, bazı konjenital 
hastalıklar, sinir sistemi hastalık-
ları, inmemiş testis, radyasyon, 
tiroid hastalıkları, varikosel, trav-
malar, toksik maddeler, ısı gibi 
birçok patoloji sperm parametre-

sini etkileyebilir” diye konuştu.

Bazen bütün parametrelerin nor-
mal olduğu durumlarda da çocuk 
olmayabileceğini anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Kazımoğlu, bunun ne-
denlerini de şöyle açıkladı:

-“Kadına ait faktörler
-Empatans
-İmminolojik nedenler
-Genital enfeksiyonlar
-Travma

Geçirilmiş operasyonlar, DM, ilaçlar, enfeksiyonlar, hormonal 
nedenler, kanal tıkanıkları, bazı konjenital hastalıklar, sinir sis-
temi hastalıkları, inmemiş testis, radyasyon, tiroid hastalıkları, 
varikosel, travmalar, toksik maddeler, ısı gibi birçok patoloji 
sperm parametresini etkileyebilir.
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-Seminal kanalda obstrüksiyon
-Varikosel
-Geçirilmiş operasyonlar
-Yetersiz cinsel eğitim, yanlış za-
manlarda ilişki denemeleri”.

2) eTiyOLOjiK NedeNLere 
baKıLırSa:

“Kısaca pretestisküler, testisküler 
ve posttestisküler nedeniyle göze 
çarpar” diyen Yrd. Doç. Dr. Kazı-
moğlu, “Hipotolamik hipogana-
dizm, hipofizer yetmezlik, adrenal 
bozukluk, dışarıdan hormon alın-
ması ısı, radrasyon, kemoterapi, 
sıckle cell anemi, enfeksiyonlar 
(kabakulak, AIDS) beyin travma-
ları, vazektomi, orşit, inmemiş tes-
tis, testis torsiyonu, genital kanal 
tıkanıkları, cinsel fonksiyon bozuk-
lukları, hipospadias, penil eğrilik-
ler bu nedenler arasındadır; ay-
rıca böbrek yetmezliği, karaciğer 
sirozu, hemokromatozis, kabaku-
lak gibi hastalıklarda infertilite ne-
denleri arasındadır. Sigara, alkol, 
esrar, anabolizan ilaçlar da infer-
tilite nedenlerindendir” dedi. 

İnseminasyon (aşılama) spermin hazırlandıktan sonra 
uterus içine direk yerleştirilmesidir. Kolay ve ucuz olması, 
poliklinik şartlarında yapılabilmesi avantajlarıdır.
Ejekülat sıvısında canlı hücre olmaması durumunda TESE/
TESA gibi yöntemlerle testisten sperm elde edilmesi ve tüp 
bebek uygulanması tedavide önemli bir parametredir.
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bazı testler uygulanmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, erkekte 
infertilite araştırılmasında aşağı-
daki testlerin uygulanması gerek-
tiğini söyledi:

“Öykü 
Fizik muayene
Spermiyogram
Kan biyokimyası ve hormonlar
Genetik faktörler
Mikrobiyolojik tetkikler
Skrotal doppler usg 
Vazovezikülografi
TRUS 
Testis biyopsisi” .

Tedavi yöntemleri

Tedavide infertiliteye neden ola-
bilecek hastalıkların tespiti ve te-
davisinin büyük önem taşıdığına 
dikkati çken Yrd. Doç. Dr. Kazı-
moğlu, infertilitenin altında yatan 
olumsuz faktörlerin giderilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi 
veren Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Hor-
monal bozukluk varsa giderilmesi 
antiöstrofenler,  klomifen sitrat, ta-
moksifen androjen, pentoxifilin, E 
vitamini gibi ilaç tedavileri, variko-
selektomi, vazovazostomi, vazoe-

pididimostomi gibi cerrahi tedavi-
ler, tedavi yöntemleri arasındadır. 
Sonuç alınmazsa yardımcı üreme 
teknikleri gündeme gelebilir. Bun-
lar arasında inseminasyon (aşı-
lama) ve tüp bebek uygulamaları 
vardır. 

İnseminasyon (aşılama) spermin 
hazırlandıktan sonra uterus içine 
direk yerleştirilmesidir. Kolay ve 
ucuz olması, poliklinik şartlarında 
yapılabilmesi avantajlarıdır. Ejekü-
lat sıvısında canlı hücre olmaması 
durumunda TESE/TESA gibi yön-
temlerle testisten sperm elde edil-
mesi ve tüp bebek uygulanması 
tedavide önemli bir parametredir.”

Etiyolojik nedenler, kısaca pretestisküler, testisküler ve posttestisküler nedeniyle göze çarpar. 
Hipotolamik hipoganadizm, hipofizer yetmezlik, adrenal bozukluk, dışarıdan hormon 
alınması ısı, radrasyon, kemoterapi, sıckle cell anemi, enfeksiyonlar (kabakulak, AIDS)
Beyin travmaları, vazektomi, orşit, inmemiş testis, testis torsiyonu, genital kanal tıkanıkları, 
cinsel fonksiyon bozuklukları, hipospadias, penil eğrilikler bu nedenler arasındadır; ayrıca 
böbrek yetmezliği, karaciğer sirozu, hemokromatozis, kabakulak gibi hastalıklarda infertilite 
nedenleri arasındadır. Sigara, alkol, esrar, anabolizan ilaçlar da infertilite nedenlerindendir.
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Doğru bilinen
yanlışlar

Kısa vadede hızla 
fAzlA kilOlArdAn 

kurTulmAk mümkün

Bir an önce zayıflamak isteyen 
insanlar bazen sağlıklarını bozma 
pahasına akla hayale sığmayacak 
yöntemleri deneyerek, kısa vadede 
kilolarını vermek isterler. Bu kişiler, 
doktor tavsiyesi olmadan kullanılan, 
tıbbi olmayan zayıflama takviyeleri 

veya çok düşük kalorili diyetler 
ile zayıflasalar bile olağan yaşam 

değişimlerinde eski kilolarına 
ve belki daha fazlasına yeniden 
kavuşurlar. Doğrusu, bu konuya 

daha ciddi eğilmektir. Fazla 
kilodan mustaripseniz, her şeyden 

önce şişmanlığa neden olan 
gizli metabolik hastalıklarınızın 
araştırılması gerekir. Bununla 
beraber metabolizma hızınızın 

ölçülmesi de şart.

fAzlA kilOnun 
nedeni yerken 

AşırıyA kAçmAk

Fazla kilolu olmak, çoğu insanın 
düşündüğünün aksine sadece 

aşırı yeme ile açıklanamayacak 
kadar kompleks bir hastalıktır. 

Genetik yatkınlıkla beraber 
birçok metabolik hastalık bu 

rahatsızlığın ortaya çıkmasına 
neden olur. Düzensiz yaşam tarzı 

da mevcut durumu
daha da alevlendirir. kilO vermeye yArdımcı 

BiTkisel ürünler güvenlidir 

Her bitkisel ürün yararlı değildir. Vücudunuzun 
hangi takviyeye ihtiyacı olduğunu bilmeden 

alınan ürünler ve Sağlık Bakanlığı’nın 
denetiminden geçmeyen ürünler doğal olsalar 

bile vücudunuza zararı dokunabilir.

Aç kArnınA spOr dAhA çOk kilO kAyBeTTirir  Aç karnına asla spor yapmayın, en iyi zaman yemekten 1,5 – 2 saat sonrasıdır.
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şişmAnlık 
Benim 
kAderim

Fazla kilolarınızdan 
kalıcı olarak 
kurtulmak çok kolay 
olmasa da imkânsız 
değildir. Öncelikle 
yapılması gereken, 
şişmanlıkla 
birlikte görülen 
hastalıkların tedavisi 
ve bununla birlikte 
kişiye ömür boyu 
sürecek yeni bir 
davranış modelinin 
öğretilmesidir.

kAn şekerim düşTü, 
TATlı yemeliyim

Kan şekeriniz düşüp, eliniz 
ayağınız titriyorsa, asla tatlı 

yemeyin, peynir ekmek daha iyi 
bir seçimdir. Tatlı yiyebilecekler 
sadece insülin kullanan şeker 

hastalarıdır.

Az Beslenme ile kilO prOBleminden kurTulABiliriz 
Şişmanlığa neden olacak gizli bir metabolik hastalık var ise istediğiniz kadar az yemek yiyin, kalıcı kilo veremezsiniz. Hayat boyu sürecek bir beslenme sistemini benimseniz gerekir. Ancak bu beslenme sistemi içinde bazı akıllı besinleri bilerek seçmek şişmanlık dediğimiz hastalıkla baş etmede altın standartlardan biridir.



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

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği tam bir ekip çalışması anlayışı 
ile görev yapmaktadır. Çok geniş bir branş olması 
nedeni ile her ortopedistin her vakayı çok başarılı 
tedavi etmesi mümkün değildir. Ekibimizdeki 
arkadaşlar en başarılı oldukları konularda aktif görev 
alırlar, yardımlaşma ile tüm hastalar sahiplenilir. 

zeL SaĞLıK kurumlarının sa-
dece maddi kaygılar için değil 
bilimsel araştırma ve faaliyet-
lerde bulunmak için de var ol-
ması gerekliliğine inanılmak-
tadır. Bu nedenle tüm veriler 

bilgisayar ortamında arşivlenmekte, sık sık 
halka açık konferanslar verilmekte, bilim-
sel toplantı ve kongreler takip edilmekte-
dir. Branşımızla ilgili tüm dergiler ve klasik 
kitaplar düzenli olarak takip edilmektedir. 

Hastanemizin sunduğu en ileri teknolojiye 
sahip araç ve gereçlerle, mükemmel ame-
liyathane, poliklinik ve acil servis ortamla-
rında 24 saat kesintisiz hizmet verilmekte-
dir. 

Tüm ortopedik vakalar ve travmatolojik ya-
ralanmalar, en uygun zamanda müdahale 
edebilecek deneyimli, etik ve bilimsel eki-
bimiz tarafından başarı ile tedavi edilmek-
tedir. 

ö

Ortopedi ve 
Travmatoloji
   Kliniği

Telefon:0.342.211 50 00(5370 - 5371)  
randevu: 444 4 765

e – randevu:www.sankotip.com
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Ortopedi Kliniği tarafından 
yapılan ameliyatlar ve uygu-
lamalar hakkında örnekler 
vermek gerekirse;

1. Doğuştan kalça çıkıkları, spas-
tik beyin felçleri, çocuk felci sekel-
leri, doğuştan çarpık ayak, cam 
kemik hastalığı sekelleri, doğum-
sal kol felci, boyun eğriliği, skol-
yoz ve daha birçok çocukluk dö-
nemi ortopedik hastalıklar.

2. Doğuştan veya sonradan ge-
lişmiş kol ya da bacaklardaki 
eşitsizlikler (uzunluk farklılıkları 

- kısalıklar) Ilızarov tipi eksternal 
fiksatörlerle tedavi edilmektedir. 

3. Göğüs veya bel omurlarının çe-
şitli kazalara bağlı kırıkların (acil 
durumlar dahil) ameliyatları yapıl-
maktadır. 

4. Değişik eklemlerin, özellikle diz, 
kalça, omuz ve dirsek kireçlenme-
lerinde en son sistem total protez-
ler başarılı şekilde uygulanarak, 
kişilerin ağrısız yürüyebilmesi, 
günlük yaşamlarını mutlu şekilde 
sürdürebilmeleri sağlanmaktadır.

5. Artroskopi dediğimiz kapalı sis-
tem ameliyatlarla;
a) Dizde meniscus cerrahisi (me-
nisectomi, meniscus tamirleri),
b) Ön çapraz bağ yaralanmaları 
tedavisi,
c) Kıkırdak yaralanmaları cerrahi-
si (debridman, traşlama, mikrof-
raktür metotları),
d) Eklem için kırıkların tedavisi,
e) Eklem faresi eksizyonları, oste-
okondristis dissekans ameliyatlar,
f) Ayak bileği eklemi ve omuz ekle-
mi sorunları,
g) Spor yaralanmalarında, spor-
cuların en kısa zamanda spora 
dönebilmelerine olanak sağlayan 
cerrahi girişimler.

6. El yaralanmalarına bağlı kiriş, 
damar ve sinir kopmaları, uygun 
endikasyon varsa mikroşirurjik 
olarak dikilmektedir. 

7. Her türlü kırık, çıkık veya trav-
matik yaralanmalar, ileri teknolo-
jik imkanlarla hızlı şekilde tedavi 
edilmektedir. Hatalı kaynamış ya 
da hiç kaynamamış sorunlu ke-
mikler, kemik iltihabı oluşmuş va-
kalar da deneyimli ekibimizce ba-
şarılı şekilde tedavi edilmektedir.

8. Şeker hastalığına bağlı ayak 
sorunları, iyi huylu yumuşak doku 
ve kemik urları ekibimizce, uygun 
görülürse, tedavileri üstlenilmek-
tedir. 

9. Kliniğimizde ESWT cihazı ile 
müzminleşmiş tenisçi dirseği, to-
puk dikeni vakalarının sorunları 
çözülmeye çalışılmaktadır.

Özel sağlık kurumlarının sadece maddi kaygılar için değil bilimsel araştırma ve faaliyetlerde 
bulunmak için de var olması gerekliliğine inanılmaktadır. Bu nedenle tüm veriler bilgisayar 
ortamında arşivlenmekte, sık sık halka açık konferanslar verilmekte, bilimsel toplantı 
ve kongreler takip edilmektedir. Branşımızla ilgili tüm dergiler ve klasik kitaplar düzenli 
olarak takip edilmektedir. Hastanemizin bizlere sunduğu en ileri teknolojiye sahip araç ve 
gereçlerle, mükemmel ameliyathane, poliklinik ve acil servis ortamlarında 24 saat kesintisiz 
hizmet verilmektedir.



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

yrd. doç. dr. m. Cenk CaNKUş

1967 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlköğrenimini Zonguldak Yay-
la Özel İlkokulu, ortaöğrenimini Zonguldak T.E.D. Koleji’nde ta-
mamladı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
(İngilizce Tıp) mezun oldu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde 
Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını tamamladı.

Yrd. Doç. Dr. M. Cankuş, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 
Derneği’nin (TOTBİD) düzenlediği Board sınavında 2003 yılında 
Türkiye 3.’sü olarak Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konse-
yi üyeliğine seçilmiş olup, 2014 yılında aynı sınavda 2. kez başa-
rılı olarak üyeliğini devam ettirmektedir.

1998 yılından bu yana Hastanemiz Ortopedi Bölümü’nde hasta-
larını kabul eden Yrd. Doç. Dr. Cankuş, Ağustos 2014 tarihi itiba-
riyle SANKO Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi 
ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev 
yapmaya başlamıştır.

Yrd. Doç. Dr. M. Cankuş, ingilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

yrd. doç. dr. Gökhan Sever

1974 yılında Adana’da doğdu. 1998 yılında Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2 yıl süreyle Elazığ Palu’da 
pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2005 yılında İstanbul Dr. 
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını 
tamamladı. Elazığ Askeri Hastanesi’nde 1 yıl süreyle askerlik 
hizmetini yerine getirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Ortopedi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yaptı.

3 yıl Artvin Devlet Hastanesi’nde, ardından 1 yıl Şehitkâmil Dev-
let Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Yrd. 
Doç. Dr. Sever, diz, omuz, ayak bileği artroskopisi ve artroplas-
tisi konularıyla ilgilenmektedir.

Kasım 2009 tarihinden itibaren Hastanemizde Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Sever, 2014 
yılında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yar-
dımcı Doçent olarak göreve başladı. Yrd. Doç. Dr. Sever, evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Opr. dr. Levent bOSTaNCı

1975 yılında Yozgat Sarıkaya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi-
ni Yozgat’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji 
İhtisası’na başladı. 2006 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. 
2006 – 2007 yılları arasında Muş Devlet Hastanesi’nde mecbu-
ri hizmetini yaptı.  2008 – 2009 yılları arasında Erzincan Asker 
Hastanesi’nde askerlik hizmetini tamamladı. 

Aralık 2009 itibariyle Hastanemizde hastalarını kabul etmeye 
başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bostancı, 
evli ve 3 çocuk babasıdır.

yrd. doç. dr. aydın büdeyri

1981 yılında Gaziantep’te doğdu. 1992-1999 yılları arasında ortaokul 
ve lise öğrenimini Gaziantep Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999-2005 
yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim 
alarak Tıp Doktoru unvanını aldı. 2006-2011 yılları arası Dokuz Eylül Üni-
versitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde 
Ortopedi ve Travmatoloji ihtisası eğitimi sırasında, 2010 ve 2011 yılların-
da Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında ve El Cerrahisi Bilim dalın-
da Başasistanlık görevinde bulundu. 

2011 yılında Royal College of Surgeons of England, Londra/İngiltere’de 
“İleri El-El Bileği Cerrahisi ve El Bileği Artroskopisi” eğitimi ardından Art-
hroscopy Association of North America, Illinois/ABD’de “Temel ve İleri 
Omuz Artroskopisi” eğitimi aldı. 2012-2013 yıllarında zorunlu hizmet gö-
revini T.C. Sağlık Bakanlığı, Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travma-
toloji Bölümünde tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Büdeyri, Haziran 2013 tari-
hinden itibaren Hastanemizde görev almaya başladı.

Mesleki ilgi alanları; El, El Bileği, Dirsek ve Omuz Cerrahisi, Artroskopik 
Cerrahi, Ortopedik Rekonstrüktif Mikrocerrahi olan Yrd. Doç. Dr. Büdey-
ri; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye Spor Yaralan-
maları, Türkiye Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Türkiye Omuz ve 
Dirsek Cerrahisi Derneği,  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, 
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türkiye Yelken Federasyonu-Wind-
surf/Kitesurf Sağlık Kurulu, Kuzey Amerika Artroskopi Derneği, Avrupa 
Spor Travmatolojisi, Diz Cerrahisi ve Artroskopi Derneği’ne üyedir. 

Yrd. Doç. Dr. Büdeyri, 2014 yılı itibariyle SANKO Üniversitesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. olarak görev yapmaya başladı.



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

r. rezaN HarmaN, 
Hepatit C virüsünün 
kan transfüzyonu, He-
patit C taşıyan anne-

den doğmuş olmak, damar içi 
uyuşturucu kullanımı, hemodi-
yaliz, organ nakli, şüpheli cinsel 
temas, Hepatit C taşıyan kişinin 
iğnesinin batması veya göze ka-
nının sıçraması, sağlığa uygun 
olmayan yerlerde diş, dövme ve 
manikür yaptırmakla bulaşabi-
leceğine vurgu yaptı. 

erKeN Tedavi
öNem TaşıyOr

Riskli durumlardan birine maruz 
kalındığında yapılması gereken-
lere değinen Dr. Harman, “Bulaş 
olursa kanda 1–3 haftada HCV 

RNA veya ilk 12 haftada HCV AB 
saptanabilir. Bu testler ile takip 
önerilir” ifadelerini kullandı.

“Ayrıca karaciğer enzimleri olan 
ALT ve AST’deki yükselmelerde 
takip de önemlidir. Takiplerde 
bu testler negatif çıkarsa içiniz 
rahatlayabilir. 3. ayda da Anti 
HCV negatif olursa testleri tek-
rarlamaya gerek yoktur” diyen 
Dr. Harman, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Çünkü enfeksiyon 
gelişirse yani Hepatit C virüsü 
bulaşırsa ve erken enfeksiyon 
döneminde tedavi alınırsa kro-
nikleşme durumu ortadan kal-
kabilir yani tamamen iyileşme 
olur.
 
Kanda virüsün belirlenmesi yani 
bulaş olduğunun tespiti duru-
munda önce hiçbir şey yapıl-
madan hasta 2-4 ay takip edilir. 
Çünkü yüzde 25-30 oranında 
kendiliğinden iyileşme gerçek-
leşebilir (HCV RNA negatifleşir). 
Eğer bu süre içerisinde HCV 
RNA negatifleşmez ise o zaman 
tedavi verilmesi gerekir.
 
Kendiliğinden HCV RNA negatif-
leşmezse, bu durumda hastaya 
24 hafta süre ile pegile inter-
feron tedavisi verilir. Bu hasta-
larda tedaviye yanıt neredeyse 
yüzde 100 düzeyinde.”

D

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rezan 
Harman, 1989 yılında tanımlanan Hepatit C virüsünü, dünya nüfusunun 

yüzde 3’ünün taşıdığını, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 1 olduğunun 
düşünüldüğünü söyledi.

AKUT HEPATİT C
Sağlıkta önemli tarihler

dr. rezan HarmaN

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı
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üÇüK yaşlardan itiba-
ren romatizmal hastalık-
la mücadele eden Gazi-
antepli Fatma Alıcı (52), 

9 yıl önce halsizlik, baş dönmesi 
şikayetiyle bir sağlık kurumuna 
başvuruyor. Alıcı’ya yapılan tet-
kikler sonucu, romatizmanın böb-
reklerini çürüttüğü tespit ediliyor. 
22 gün devlet hastanesinde teda-
vi gören Alıcı, sonrasında diyalize 
girmeye başlıyor. 

Haftada 3 gün diyalize giren Alıcı, 
diyaliz sonrasında sıcak basma-
sı, tansiyon düşmesi, halsizlik gibi 
şikayetler yaşıyor. Bu şikayetlerin 
devam etmesi üzerine, 5 yıl önce 
kadavradan nakil için İstanbul’da 

bir merkeze başvuru yapıyor. 3 yıl 
önce uygun böbrek çıkan ancak 
1 saat içinde İstanbul’da olması 
gerektiği söylenen Alıcı, zamanın 
kısıtlı olmasından dolayı nakil için 
gidemiyor. 

Yaşadığı bu sıkıntılı durumdan 
sonra bir araştırma yapan Alı-
cı, başarılı organ nakilleriyle de 
adından söz ettiren Özel Sani 

Konukoğlu Hastanesi’ne kaydını 
aldırıyor. 

Kayıt için Hastanemize gelen aile 
gerek doktorların, gerekse perso-
nelin yaklaşımından çok memnun 
kalıyor. Alıcı, bir akşam yemek 
saatinde gelen telefon üzerine 
acilen hastaneye geliyor.

Fatma Alıcı, “Hastaneye gelir 
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Organ Nakli Merkezimiz, başarılı nakillere devam ediyor. Diyaliz makinelerine bağlı ola-
rak hayatını sürdüren 52 yaşındaki Fatma Alıcı, böbrek nakliyle yeniden hayata döndü.

“Her nakille başka bir 
mutluluğa şahit oluyoruz”

K Zeynep Alıcı: ‘İnsan başına gelmeyince bilmiyor ama organ 
bağışı hayat kurtarıyor. Ben de organ bağışında bulunmayı 
düşünüyorum.  Herkesin organ bağışı konusunda daha bi-
linçli olmasını istiyorum. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ça-
lışanlarına çok teşekkür ederim.’
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gelmez gerekli tetkikler yapıldı. 
Dokuların tuttuğunu ve böbreğin 
bana verileceğini söylediklerinde 
çok sevindim. Kızım, eşim, ben 
sevinçten, şaşkınlıktan ağlamaya 
başladık” dedi.

Kızının düğününe çok az bir süre 
kaldığı için biraz tedirginlik yaşa-
yan Fatma Alıcı,  “Ancak diyalize 
dayanacak gücüm kalmamıştı. 
İstediğim gibi yiyemiyor, içemiyor-
dum. Allah diyalizi düşmanımın 
başına vermesin. Kızım “Gerekir-
se düğünü erteleriz” deyince na-
kil için hemen hazırlıkları yaptık. 
Şu an çok sağlıklıyım organlarını 
bağışlayana Allah rahmet eylesin, 
ailesine çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Fatma Alıcı “Nakilden sonra 
herkes benimle sevindi. Doç. 
Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’na, hem-
şirelere, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde görev yapan her-
kese çok teşekkür ederim, Allah 
hepsinden razı olsun” diyerek ya-
şadıklarını anlattı.
 
“OrGaN baĞışı
HayaT KUrTarıyOr”

Fatma Alıcı’nın kızı Zeynep Alı-
cı (19) ise  “Çok zor bir çocukluk 
geçirdim. Annemin hastalığı için 
okulumdan vazgeçtim. Ailemle, 
evle ve annemle ilgilendim. Dü-
ğün hazırlıkları yaparken bile en 

büyük düşüncem annemdi. Dü-
ğünümün ertelenmesine hiç üzül-
medim, yeter ki annem iyi olsun” 
diyerek duygularını dile getirdi.

“Organ bağışında bulunan ai-
leden de Allah razı olsun’’ diyen 
Zeynep Alıcı, şöyle devam etti: 
“Annem iyileşince aileyi ziyaret 
etmek istiyoruz. Dr. İbrahim Ko-
nukoğlu diyaliz süresince bizi 
nakil için teşvik etti. Dr. İbrahim 
Konukoğlu’na çok teşekkür ede-
riz. Annemin ameliyatından son-
ra babam ve kuzenim de organ 
bağışında bulundu. İnsan başına 
gelmeyince bilmiyor ama organ 
bağışı hayat kurtarıyor. Ben de 
organ bağışında bulunmayı düşü-
nüyorum.  Herkesin organ bağışı 
konusunda daha bilinçli olmasını 
istiyorum. Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi çalışanlarına çok te-
şekkür ederim.”

“OrGaN NaKLi
UmUT OLUyOr”

Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, her nakille başka bir 
mutluluğa şahit olduklarını vurgu-
layarak, “Acıların yerini umuda bı-
rakması en büyük mükâfat” dedi.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu da böbrek 
naklinin genç, yaşlı, kadın erkek 
demeden herkes için çok büyük 
bir umut olduğunu söyleyerek “Biz 
organ nakli merkezi olarak organ 
bağışı konusunda halkımızın des-
teğini bekliyoruz. Organ bağışı 
hayata ikinci kez merhaba de-
mek” diye konuştu. 

Hastanın takibini yapan Diyaliz 
Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim 
Konukoğlu, Merkez olarak organ 
naklini desteklediklerini belirte-
rek, şunları kaydetti:

‘’Son 3 yılda 50’nin üzerindeki has-
tamıza nakil yaptırdık. Önceleri 
hastalarımızı bulabildiğimiz uçak-
larla İstanbul’a veya Antalya’ya 
gönderiyorduk. Çok şükür artık 
buna gerek kalmadı. Çünkü bu 
nakiller şuan da Gaziantep’te 
yapılıyor. Hatta Gaziantep’te ya-
pılması daha yararlı oluyor. Nakil 
olan hastalarda doğacak prob-
lemlere nakli yapan ekip anında 
müdahale ediyor, doğabilecek 
komplikasyonlar anında önleni-
yor.”



aSTaNemiz Organ 
Nakli Merkezi Sorumlu-
su Doç. Dr. Fatih Yüzba-
şıoğlu, günümüzün en 

modern teknolojisi ve güncel tıp 
bilgisiyle hastalara şifa olmaya 
çalıştıklarını, ancak kadavra sa-
yısındaki yetersizliğin karşılarına 
çıkan en büyük sorun olduğunu 
söyledi.

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, ne kadar 
çok organ bağışı olursa, o kadar 
çok insanın sağlığına kavuşaca-

ğının bilinmesini istedi. 
 
Kahramanmaraş’ta yaşayan Nuh 
Kavun (21), doğuştan tek böbreği 
olduğunu ve bu böbreğin de ol-
ması gereken yerde bulunmadı-
ğını bir yıl önce öğrendiğini söy-
ledi.

Sürekli mide ağrısı çektiğini ve 
kendisine teşhis konulamadığını 
belirten Kavun, daha sonra bir 
sağlık kuruluşunda kendisine 
böbrek yetmezliği teşhisi konul-

duğunu ve hemen tedavisine baş-
landığını kaydetti.

“Geçen yıl 15 gün tedavi gördüm. 
Tedavi sonrası nakil için başvuru 
yaptım. Nakil için bir merkeze ka-
yıt yaptırdım” diyen Kavun, şöyle 
devam etti:

“Bu sırada 3 ağabeyim ‘hangimi-
zin dokusu tutarsa böbreğimizi 
veririz, diyalize girme yeter ki’ de-
diler. Ağabeylerime tahliller ya-
pıldı ve üçünün de dokusu tuttu. 
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“Keşke herkes
organ bağışında bulunsa”

H

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli Merkezi böbrek hastalarına şifa olmaya 
devam ediyor. Nuh Kavun ve Ferhat Susmaz da organ nakli ile hayata ikinci kez 

“Merhaba” dedi. 
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Ancak birinde diyabet, diğerinde 
akciğer rahatsızlığı olduğu belir-
lendi, ağabeylerimden biri uygun 
verici olabildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nde nakil yapıla-
cağı dönemde hastane taşındı. 
Nakil işlemim kaldı. Daha sonra 
Antalya’ya gitmeye karar verdik. 
Bu sırada burada nakil olanlar, 
‘Oraya kadar boşuna gidiyorsu-
nuz Gaziantep’e Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi’ne gidin hem 
daha yakın hem de çok iyi bir 

hastane’ dediler. Onların önerisi 
üzerine burayı tercih ettik. Burada 
2 günde nakil işlemlerim yapıldı 
ve organ nakli gerçekleştirildi. Şu 
an ben de ağabeyim de çok şükür 
sağlıklıyız.” 

Nuh Kavun, organ bağışı konu-
sunda ise şu çağrıyı yaptı:

“Canlılardan değil de keşke bütün 
nakiller kadavradan yapılabilse. 
Organlar toprak altında çürüyüp 
gidiyor, insanların hayatını kurtar-
mak çok daha iyi olur. Bu yüzden 
herkesin organ bağışı konusunda 
daha bilinçli olmasını istiyorum.” 

Böbreğini kardeşine veren Eyüp 
Kavun (24) ise “Kardeşimin ihti-
yacı vardı. Biz de gerekli tetkikleri 
yaptırdık. Benim sağlık durumu-
mu nakil için uygundu. Kardeşime 
böbreğimi verdim. Herkesin elle-
rine sağlık” diyerek, mutluluğunu 
dile getirdi.

ferHaT SUSmaz

Hatay’da yaşayan 14 yıllık böb-
rek hastası Ferhat Susmaz (49) 
da 2000 yılında rahatsızlanınca 
doktora gittiğinde böbrek hastası 
olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Teşhis konulduktan sonra 2 yıl 
boyunca ilaç tedavisi gördüğünü, 
rahatsızlık ilerleyince mecburen 
diyaliz tedavisine başlandığını 
kaydeden Susmaz, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Hafta da 3 gün 4 saat diyalize 
giriyordum. Diyaliz sonrası hal-
siz, yorgun oluyor, istediğimi yi-
yip-içemiyordum. Bu sıkıntılardan 
dolayı işi bıraktım. 5 yıl önce ka-
davra için Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ne başvuru yaptım. 3. 
kez geliyorum daha öncekilerde 
kısmet olmadı. Bu kez olunca se-
vindim oldum. Organ sayesinde 
bir çok hayat kurtarıyorlar. Herke-
sin organ bağışında bulunmasını 
isterim.”

Ferhat Susmaz: ‘Hafta 
da 3 gün 4 saat diyalize 

giriyordum. Diyaliz 
sonrası halsiz, yorgun 

oluyor, istediğimi 
yiyip-içemiyordum. Bu 

sıkıntılardan dolayı 
işi bıraktım. 5 yıl önce 

kadavra için Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’ne 

başvuru yaptım. 3. 
kez geliyorum daha 

öncekilerde kısmet olmadı. 
Bu kez olunca sevindim 

oldum. Organ sayesinde 
bir çok hayat kurtarıyorlar. 
Herkesin organ bağışında 

bulunmasını isterim.’
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KTC’de yerleşik Doğu 
Akdeniz Üniversitesi 
(DAÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Osam, ge-

çen yıl GAP turu sırasında trafik 
kazası geçiren öğrencilerinin 
tedavisinin gerçekleştirildiği 
Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si yetkililerine teşekkür ziyare-
tinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
san Amca, DAÜ Yöneticisi Tev-
fik Yoldaş ve Gaziantep Bölge 
Sorumlusu Hakan Çayırgan ile 
birlikte, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi Genel Müdürü Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım’ı ziyaret etti.

Öğrencilerinin geçen yıl dü-
zenledikleri GAP turu sıra-
sında Şanlıurfa – Gaziantep 
Otoyolu’nda trafik kazası geçir-
diklerini ve yaralanan öğrenci-
lerin çeşitli hastanelerde teda-
vi altına alındığını anımsatan 
Rektör Prof. Dr. Osam, öğren-
cilerin tedavileriyle yakından il-

gilenen Genel Müdür Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Osam, “Öğrencileri-
mizin tedavileri ile yakından 
ilgilendiğiniz için çok teşekkür 
ederiz. Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi, bu bölge için büyük 
bir şans. Öncelikle böyle bir 
sağlık kuruluşunu yaptırdıkları 
için Konukoğlu Ailesi’ne, siz de-
ğerli yöneticilerine ve büyük bir 
özveriyle görevlerini yerine ge-
tiren doktorundan hemşiresine 
kadar tüm sağlık personeline 
çok teşekkür ederim” dedi.

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise “Böl-
gede sağlık hizmetinin öncü-
sü olan hastanemizin kapıları 
sağlık hizmetine ihtiyacı olan 
herkese açık. Ziyaretinizle biz-
leri mutlu ettiniz” diyerek mem-
nuniyetini dile getirdi.

Ziyarette, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi Satış ve Pazarlama 
Müdürü Orhan Ahi de hazır bu-
lundu.

K
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Genel Müdürümüz

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hastanemize
teşekkür ziyareti
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aziaNTeP Büyükşehir 
Belediyesi ile Özel Sani 
Konukoğlu Hastane-
si arasında tüp bebek 

yapımı için protokol imzalandı. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
de hazır bulunduğu törende, Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin ve SANKO Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Adil Sani Konukoğlu arasında 
protokol imzalandı.

HaSTaNemizde
TüP bebeK TedaviSi

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nda, Vali Ali Yerlikaya, 
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ve Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi Genel Müdürü 
Yusuf Ziya Yıldırım’ın da katılımıy-
la düzenlenen törende konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, “Bugün Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’yle tüp be-
bek uygulaması için protokol im-
zalıyoruz. En alt gelir seviyesinde 
olup, hiçbir sosyal güvencesi bu-
lunmayan ve çocuk sahibi olama-

yan ailelere bu protokolle destek 
vereceğiz” dedi.

Fatma Şahin ve Adil Sani 
Konukoğlu’nun imzaladığı proto-
kole göre, Gaziantep’te ikamet 
eden ve normal yolla bebek sahi-
bi olamayan 40 aile, Hastanemiz-
de tüp bebek tedavisi görecek ve 
ailelerden hiçbir ücret alınmaya-
cak.

Protokol imza törenine, Gazian-
tep Milletvekilleri Mehmet Er-
doğan, Nejat Koçer, Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tah-
mazoğlu ve AK Parti İl Başkanı 
Eyüp Özkeçeci de katıldı.

özeL SaNi KONUKOĞLU 
HaSTaNeSi:

Sağlıkta yüksek kalitenin adresi 
haline gelen ve dünya standart-
larında hizmet verilen hastanede, 
acil servis, biyokimya, patoloji ve 
klinik mikrobiyoloji laboratuvar-
ları, radyoloji, nükleer tıp, kardi-
yovasküler cerrahi, organ nakli 
merkezi, nefroloji, genel cerrahi, 
beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, 
dahiliye, gastroenteroloji, endok-
ronoloji, kulak burun boğaz, pedi-
atri, kardiyoloji, göğüs hastalıkla-
rı, üroloji, ortopedi ve travmatoloji, 
enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi 
ve rehabilitasyon, plastik rekonts-
trüktif cerrahi, göz hastalıkları, ka-
dın hastalıkları ve doğum, nöroloji, 
psikiyatri, göğüs cerrahisi, derma-
toloji ve üremeye yardımcı tedavi 
merkeziyle uzman tanı ve tedavi 
yöntemleri uygulanıyor.

G

Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

ile bölgede ilk tüp 
bebek merkezini kuran 

Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi arasında, 

çocuk sahibi olamayan 
ailelere tüp bebek 

uygulaması yapılmasına 
ilişkin protokol imzalandı. 

Çocuk sahibi
olamayan ailelere müjde



HizmeT içi eğitimler’ 
kapsamında Hastane-

miz Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen eğitimde 
enfeksiyonlar ve hijyene 
dair önemli bilgiler veren 
Elif Özdemir, sağlık hizmet-
leri ile ilişkili enfeksiyonla-
rın dünya çapında milyon-

larca insanı etkilediğini ve 
hasta güvenliği için önemli 
küresel bir sorun oluşturdu-
ğunu söyledi.

Özdemir,  “Hastane Enfek-
siyonu (nozokomiyal enfek-
siyon); hastalar hastaneye 
başvurduktan sonra, baş-

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

Hastanemiz Enfeksiyon Hemşiresi Elif 
Özdemir tarafından hastanemizde görev 

yapan personele “Hastane Enfeksiyonları ve 
El Hijyeni” konulu eğitim verildi. El hijyeninin 
enfeksiyonları önlemede önemli bir basamak 

olduğunu söyleyen Özdemir, hastanenin 
sorumluluklarına da dikkat çekti.

Hastanemizde

konulu eğitim verildi

“Hastane enfeksiyonları
ve el hijyeni”

Hastane enfeksiyonlarının önlenme-
sinde en etkili, en eski, en basit ve en 
ucuz tıbbi uygulama el yıkamadır. Ne 
kadar pahalı ve sıkı önlemler alınırsa 
alınsın el hijyenine uyum arttırılmadı-

ğı sürece para ve emek boşa gide-
cektir. Dolayısıyla, hastane enfeksi-
yonları kontrolünün olmazsa olmazı 

el hijyenine uyumdur.
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vuru sırasında kuluçka dönemin-
de olan enfeksiyonlar dışında geli-
şen, genellikle yatıştan 48-72 saat 
sonra ve taburcu olduktan sonraki 
ilk 10 gün içinde ortaya çıkan en-
feksiyonlardır” diye konuştu. 

OrTaya ÇıKaraN 
faKTörLer

Hastane enfeksiyonlarının or-
taya çıkmasında rol oynayan 3 
faktörü “Mikroorganizmalar için 
bir kaynak, bu mikroorganizma 
ile kolonize veya enfekte olmaya 
hazır duyarlı bir konak ve kaynak-
tan konağa mikroorganizmaların 
taşınmasında rol oynayan bulaş 
yolları ki bunların içinde en önem-
lisi sağlık çalışanlarının elleridir” 
şeklinde sıralayan Özdemir, şu 
bilgileri paylaştı: 
     
“Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfek-
siyonlar hastanede yatış süreleri-
nin uzamasına, iş gücü kaybına, 
maliyet artışına, yaşam kalitesinin 
bozulmasına ve ölüm oranlarında 
artışa neden olmaktadır. Hasta-
ne enfeksiyonları ile ilgili yapılan 
sürveyans çalışmalarında sıklıkla 
saptanan enfeksiyonlar; Üriner 
sistem enfeksiyonları, Cerrahi 
alan enfeksiyonları, Pnömoniler 
ve Bakteriyemilerdir.”
      
GereKLi öNLemLer 
aLıNmaLıdır

Hastane enfeksiyonlarına neden 
olan mikroorganizmaların genel-
likle birçok antibiyotiğe dirençli ol-
duğu için tedavilerinin de oldukça 
sorunlu olduğuna dikkati çeken 
Özdemir “Hastane enfeksiyonla-
rını önlemek için, hastanelerde 
Enfeksiyon Kontrol Komiteleri ku-
rulmalı ve bu komite tarafından 
gerekli önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemler; ‘El Hijyeni, Standart Ön-
lemler ve İzolasyonlar, Enfeksiyon 
Kontrol Kılavuzları, Kontrollü Anti-
biyotik Kullanımı’ olarak sıralana-

bilir” şeklinde konuştu.

Hastane enfeksiyonlarının yüzde 
20-40’ında kaynağın veya bulaş 
yolunun eller olduğunun altını çi-
zen Özdemir “Yani bizler sağlık 
personeli olarak bu zincirin bir 
parçası haline gelip mikroorga-
nizmaları aktarmada ciddi rol oy-
nuyoruz Bu yüzden, hastane en-
feksiyonlarının önlenmesinde en 
etkili, en eski, en basit ve en ucuz 
tıbbi uygulama el yıkamadır” di-
yerek şöyle devam etti:

“Ne kadar pahalı ve sıkı önlemler 
alınırsa alınsın el hijyenine uyum 
arttırılmadığı sürece para ve 
emek boşa gidecektir. Dolayısıy-
la, hastane enfeksiyonları kontro-
lünün olmazsa olmazı el hijyenine 
uyumdur.”

NedeNLeri araşTırıLmaLı 

ve eĞiTimLer 
SürdürüLmeLi

“Özellikle dirençli enfeksiyonları 
önlemek için el hijyeni önemli bir 
basamaktır. Bununla birlikte sağ-
lık kurumlarının da, enfeksiyon-
ların önlenmesi konusunda hem 
hastalarda kullanılacak araç ve 
gereçlerin hem de hastane orta-
mının sterilizasyon ve dezenfek-
siyonu yönünden sorumlulukları 
vardır” diyen Özdemir bu sorum-
lulukları şu şekilde sıraladı: 

“Sağlık kurumunda oluşan her 
hastane enfeksiyonu yakından 
izlenmeli, olası nedenleri araştırı-
larak en aza indirilmelidir. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz gibi ‘Hastane 
Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve El 
Hijyeni’ konulu eğitimlerin düzenli 
aralıklarla tekrarlanması gerek-
mektedir.”

Hastane enfeksiyonlarını önlemek için, hastanelerde Enfek-
siyon Kontrol Komiteleri kurulmalı ve bu komite tarafından 
gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler; ‘El Hijyeni, Stan-
dart Önlemler ve İzolasyonlar, Enfeksiyon Kontrol Kılavuz-
ları, Kontrollü Antibiyotik Kullanımı’ olarak sıralanabilir.



rd. dOÇ. dr. başar 
aKSOy konferansta 
yaptığı konuşmada ya-
şam kalitesini artırma ve 

yaşam süresini uzatma açısından 
obezite cerrahisinin önem taşıdı-
ğını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
obeziteyi “sağlığı bozacak ölçü-
de vücutta aşırı yağ birikmesi” 
olarak tanımladığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Aksoy, “Günlük alınan 
enerjinin harcanan enerjiden faz-
la olması durumunda, harcana-
mayan enerji vücutta yağ olarak 
depolanır ve obezite oluşumuna 
neden olur” dedi.

ObeziTede arTış 
SaPTaNıyOr

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “DSÖ tara-
fından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 
6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl 
süren MONICA çalışmasında 10 
yılda obezite prevalansında yüz-
de 10-30 arasında bir artış sap-
tandığı bildirilmiştir” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye’deki obezite görülme sık-

lığına değinen Yrd. Doç. Dr. Ak-
soy, “Türkiye Beslenme ve Sağlık 
Araştırması-2010 ön çalışma ra-

poruna göre Türkiye’de obezite 
sıklığı erkeklerde yüzde 20,5 ka-
dınlarda ise yüzde 41, toplamda 
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Y

Hastanemiz Obezite ve Metabolik Cerrahi Birimi Sorumlusu,
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Başar Aksoy halka açık konferanslar kapsamında
“Şişmanlık kader değil” konusunu anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy:
“Yaşam kalitesini artırma açısından

obezite cerrahisi en etkin yöntemdir”

BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun 
(m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde 
edilen bir değerdir. DSÖ’ye göre uluslararası obezite 

sınıflandırması 18.5 kg/m2’nin altında ise zayıf, 18.5-24.9 
kg/m2 arasında normal kilolu, 25-29.9 kg/m2 arasında fazla 

kilolu, 30-34.9 kg/m2 arasında ise 1. derece obez, 35-39.9 
kg/m2 arasında 2. derece obez, 40 kg/m2 üzerinde ise 3. 

derece morbid obez.
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yüzde 30,3 olarak bulunmuştur” 
diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, Türkiye’deki 
obezite görülme sıklığının bölge-
lere göre dağılımının ise “İstan-
bul yüzde 33, Orta Anadolu yüzde 
32,9, Batı Marmara yüzde 30,7, 
Batı Karadeniz yüzde 31,3, Doğu 
Marmara yüzde 30,6, Doğu Kara-
deniz yüzde 33,1, Ege yüzde 28, 
Kuzeydoğu Anadolu yüzde 23,5, 
Akdeniz yüzde 30,1 - Ortadoğu 
Anadolu yüzde 20,5, Batı Anadolu 
yüzde 33 ve Güneydoğu Anadolu 
yüzde 22,9” olarak saptandığını 
anlattı.

ObeziTe NaSıL SaPTaNır?

DSÖ’nün obezite sınıflandırması 
esas alınarak obeziteyi belirle-
mek için yaygın olarak Beden Kit-
le İndeksi (BKİ) kullandığına vurgu 
yapan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, şöyle 
devam etti: “BKİ, bireyin vücut 
ağırlığının (kg), boy uzunluğunun 
(m cinsinden) karesine (BKI=kg/
m2) bölünmesiyle elde edilen bir 
değerdir. DSÖ’ye göre uluslarara-
sı obezite sınıflandırması 18.5 kg/
m2’nin altında ise zayıf, 18.5-24.9 
kg/m2 arasında normal kilolu, 25-
29.9 kg/m2 arasında fazla kilolu, 
30-34.9 kg/m2 arasında ise 1. de-
rece obez, 35-39.9 kg/m2 arasında 
2. derece obez, 40 kg/m2 üzerinde 
ise 3. derece morbid obez.”

şişmaNLıK NaSıL 
SıNıfLaNdırıLır?

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, şişmanlığın 
“Anatomik olarak; ‘ince yapılı, 
orta yapılı, kalın yapılı’, yağ dağı-
lımına veya cinsiyete göre ‘elma 
tipi (android), armut tipi (jinoid)’, 
etiyolojik olarak ‘aşırı beslenme-
den (eksojen), doğuştan (endo-
jen)’, fizyolojik olarak ise ‘hipertro-
fik (yağ hücresinin hacmi büyük), 
hiperplastik (yağ hücre sayısı faz-
la)’ şeklinde sınıflandırıldığı” bilgi-
lerini verdi.

Elma tipi şişmanlıkta yağ doku-
sunda, armut tipi şişmanlığa göre 

hayati organlara daha fazla yük 
bindirdiğine dikkati çeken Yrd. 
Doç. Dr. Aksoy, elma tipi şişmanlı-
ğın bu sebeple armut tipi şişman-
lığa göre daha tehlikeli olduğu-
nun altını çizdi.

şişmaNLıĞıN yOL aÇTıĞı 
SaĞLıK SOrUNLarı 
NeLerdir?

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, şişmanlığın 
pek çok sağlık sorununa neden 
olduğunu anımsatarak, bu sorun-
ları şu şekilde sıraladı: “İnsülin 
direnci – Hiperinsülinemi, Tip 2 
Diabetes Mellitus (Şeker Hastalı-
ğı), Hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı, Hiperlipidemi – Hipert-
rigliseridemi, Metabolik sendrom 
safra kesesi hastalıkları, Bazı kan-
ser türleri (kadınlarda safra kese-
si, endometriyum, yumurtalık ve 
meme kanserleri, erkeklerde ise 
kolon ve prostat kanserleri), Os-
teoartrit, Felç, Uyku apnesi, Kara-
ciğer yağlanması, Astım Solunum 
zorluğu, Gebelik komplikasyonla-
rı, menstruasyon düzensizlikleri, 
Aşırı kıllanma, Ameliyat risklerinin 
artması, ruhsal sorunlar (Anorek-
siya nevroza (yemek yememe) 
veya Blumia nevroza (kusarak ye-
diği besinlerden yararlanmama), 
Binge eating (tıkınırcasına yeme), 
gece yeme sendromu gibi ortaya 
çıkabilir veya bir şeyi daha fazla 
yiyerek psikolojik doyum sağla-

maya çalışma), toplumsal uyum-
suzluklar, özellikle sık aralıklarla 
ağırlık kaybetme ve kazanma so-
nucunda deri altı yağ dokusunun 
fazla olması nedeniyle deri enfek-
siyonları, kasıklarda ve ayaklarda 
mantar enfeksiyonları, kas-iskelet 
sistemi problemleri.”

NedeN ObeziTe CerraHiSi?

Aşırı şişmanlığı gidermek amacı ile 
yapılan cerrahi girişimlere “obezite 
cerrahisi (Bariatrik cerrahi)” denil-
diğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ak-
soy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Te-
davi edici etkinliklerinin başarısı ile 
ilgili olarak elimizde yeterince yük-
sek düzeyde kanıt vardır. Dolayısı 
ile hem kilo kaybında başarı hem 
bu kilo kaybının uzun dönemde 
devam etmesi, şeker-tansiyon gibi 
ikincil rahatsızlıkların giderilmesi, 
yaşam kalitesinde artma ve hem 
de yaşamı uzatmak açısından ba-
riatrik cerrahi en etkin tedavidir.

Uzun süredir tıbbi diyet, egzersiz 
gibi kilo verme yöntemlerini de-
neyen ancak başarılı olamayan, 
beden kitle indeksi 30-35’in üzerin-
de olan kişiler bu ameliyatlar için 
uygun aday olabilir. Obezite cer-
rahisinde İntragastrik balon (mide 
balonu), mide kelepçe yöntemi, 
mide pilikasyonu (mide katlama 
yöntemi), seeve gastrektomi (tüp 
mide) ve gastrik by-pass yöntemle-
ri uygulanabilmektedir.”
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OSPiTaL Manager 
Dergisi tarafından ödül-
lendirilen Hastanemiz 
Hemşirelik Hizmetleri 

Yöneticisi Ceylan Özyılmaz, ödü-
lünü alırken yaptığı konuşmada, 
meslek hayatının 14. yılında ol-
duğunu belirterek, “Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesinde 11 yıl 
önce başladığım uzman hemşi-
relik görevimi, son üç yıldır hem-
şirelik hizmetleri yöneticisi olarak 
devam ettiriyorum. Bu ödül beni 
gururlandırdı” dedi.
Hospital Manager Dergisi’nin her 
yıl düzenlediği yılın başarılı sağ-
lık girişimcisi ve sağlık yöneticisi 
ödülleri kapsamında ödüle değer 
görülmenin kendisine onur ver-

diğini kaydeden Özyılmaz, “Jüri 
üyelerine, şahsım ve hastanem 
adıma çok teşekkür ederim. Ayrı-
ca 12-18 Mayıs hemşirelik hafta-
sında böyle bir ödüle layık görül-
mek bana ayrı bir onur ve gurur 
vermiştir” diye konuştu.

Özyılmaz, sağlık hizmetleri ala-
nında ağır sorumluluklar üstle-
nen ve insanlara sevgi, hoşgörü, 
sabırla hizmet vermeyi kendine 
amaç edinen bütün hemşirelerin 
haftasını kutlayarak, konuşması-
nı tamamladı.

Hemşirelik Haftası’nı kutladık

Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ceylan Özyılmaz, Hospital Manager 
Dergisi tarafından yılın başarılı sağlık yöneticisi kategorisinde ödüllendirildi.

 “Yılın başarılı sağlık girişimcisi
ve sağlık yöneticisi” ödülü 

Gezide Arkeoloji Müzesi, St. Pierre 
Kilisesi, Habibi Neccar Camisi ve Har-
biye Şelalelerini gezen hemşireler, Ha-
tay mutfağının değişik lezzetlerinden 
tatma fırsatı da buldular. İskenderun 
sahilindeki kısa molada halaylar çeke-
rek, şarkılara eşlik edip gönüllerince 
bir gün geçirdiler.

Ayrıca Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım 
ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz, has-
tanemiz bünyesinde görev yapan tüm 
hemşirelere tek tek karanfil takdim 
ettiler. Dr. Yıldırım hemşirelerin haf-
talarını kutlayarak, başarılı ve özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hemşirelik Haftası 
hastanemizde çeşit-

li etkinliklerle kut-
landı. 1996 yılından 

bu yana sağlıkta 
kaliteli hizmetin ad-
resi olan Özel Sani 

Konukoğlu Has-
tanesi, Hemşirelik 
Haftası etkinlikleri 

kapsamında hasta-
nede görev yapan 

hemşirelerine Hatay 
/ Antakya Gezisi 

düzenledi.

H
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aNKO Holding Onursal 
Başkanı Abdulkadir Ko-
nukoğlu, SANKO’nun bir 
asrı aşan çalışanlarla 

geleneksel iftar yemeği kapsa-
mında, SANKO Üniversitesi, Özel 
SANKO Okulları, Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi ve Sanko Park 
AVM’de görevli öğretim üyesi, öğ-
retmen, doktor ve idari personele 
iftar yemeği verdi.

Şato Restoran’da düzenlenen 
iftar yemeğine, SANKO Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil 
Sani Konukoğlu, SANKO Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sı-
nav, Özel Sani Konukoğlu Hasta-

nesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, Özel SANKO Okulları 
Genel Müdürü Melike Toklucu, 
Sanko Park AVM Müdürü Niyazi 
Büyükaksu ve çalışanlar katıldı.

Masaları dolaşarak konuklarına 
hoşgeldiniz diyen ve Ramazan-
larını kutlayan Abdulkadir Konu-

koğlu, çalışanlarla iftar yemeği 
uygulamasının 1904 yılından bu 
yana SANKO ve Konukoğlu aile-
sinin olmazsa olmazı olduğunu 
söyledi.

SANKO’nun en alt kademedeki 
çalışanı dahil bir aile olduğuna 
dikkati çeken Konukoğlu, “Pay-
laşmak mutluluktur anlayışı ile 
düzenlediğimiz yemeğimize, eş 
ve çocuklarınızla katılımınızdan 
dolayı teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından kurumda 
10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalı-
şanlara, kristal içerisine fotoğraf-
ları işlenerek hazırlanan plaket 
ve altın armağan edildi. Yapılan 
çekilişle şanslı 5 çalışan yarım, 5 
çalışan tam altın kazandı.

s

Sanko’dan geleneksel iftar yemeği
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko 

Üniversitesi, Sanko Okulları ve Sani Konukoğlu Hastanesi’nde görevli 
öğretim üyesi, doktor, öğretmen ve idari personele iftar yemeği verdi.
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SANKO Üniversitesi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen “SANKO Unifest1”, 
öğrencilerin ve davetlilerin katılımıyla büyük ilgi gördü. Spor turnuvaları ile 
başlayan ve gün boyu süren şenlikte SANKO Üniversitesi, birbirinden ünlü 
isimlere ev sahipliği yaparken, öğrenciler ve davetliler keyifli anlar yaşadı.

ZeL SANKO Okulları 
Abdulkadir Konukoğlu 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen şenliğin açı-
lış konuşmasını yapan 

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav, Gaziantep’te pı-
rıl pırıl parlayan, gelecek vadeden 
böylesine güzel bir üniversiteye 
kurucu rektör olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Uzun ve başarılı kariyerinin zorlu 
süreçlerinde yanında olan ve her 

tökezlediğinde elinden tutan ağa-
beyi Osman Sınav’ı, kendisine da-
ima örnek aldığını kaydeden Prof. 
Dr. Sınav, “O sadece ağabeyim 
değil aynı zamanda babam gibi-

dir, kariyerimin her aşamasında 
çok büyük desteği vardır. Hak ken-
dinden razı olsun. Sizleri, şimdiye 
karar filmlerinden ilham aldığınız 
ağabeyim Osman Sınav’la baş 

Sanko Üniversitesi’nde
“Sanko Unifest1” coşkusu yaşandı

ö

Osman Sınav: ‘Hiç okul yüzü görmemiş bir adam hayal 
kuruyor ve neticesinde akademisyenlerden oluşan bir aile 
ortaya çıkıyor. Türk milleti hayal kurabilen ve hayalini 
gerçekleştiren bir toplumdur. Bu yüzden de ben hayal 
kurma meselesine çok önem veriyorum. Herkesin bir hayali 
olmalı çünkü dünyayı değiştirenler hayal kuranlardır. Hayal 
kurmak gerçeğin ta kendisidir. Tarihi değiştirenler sadece 
hayal edip, bunu gerçekleştirebileceğine inananlardır.’
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başa bırakıyorum” diye konuştu.

OSmaN SıNav’ıN SöyLeşiSi

Birbirinden değerli film ve dizile-
rin yönetmen ve yapımcısı olan 
Osman Sınav, renkli kişiliği ve 
paylaştığı deneyimlerle şenliğin 
en dikkat çeken ismi oldu.

Konuşmasına başlamadan önce 
yönetmenliğini ve yapımcılığını 
gerçekleştirdiği filmlerinin ve dizi-
lerinin bir derlemesini konuklarla 
paylaşan Osman Sınav, “Böyle-
sine güzel bir anı sizlerle paylaş-
mak inanın çok güzel. Pırıl pırıl 
bir üniversite ve çok güzel bir te-
sis. Kardeşimi rektör makamında 
görmek beni çok gururlandırdı” 
ifadelerini kullandı.

Burdur’un Yeşilova İlçesi’nin Dü-
den Köyü’nde dünyaya geldikleri-
ni ve babalarının okula gitmediği 
için askere gidinceye kadar oku-
ma- yazma bilmediğine dikkati 
çeken Osman Sınav, şöyle devam 

etti: “Askerde hem eski hem de 
yeni Türkçe’yi öğrenmiş. Ve ora-
da, ne olursa olsun çocuklarımı 
okutacağım diye bir karar almış. 
Ben ilkokulun 2 senesini okul hali-
ne getirilmiş kahvehane okudum. 
Bunları anlatıyorum. Çünkü biz 
kardeşler çok şanslıydık. Çünkü 
babamın bizim eğitim almamızla 

ilgi büyük hayalleri vardı. 

Hiç okul yüzü görmemiş bir adam 
hayal kuruyor ve neticesinde aka-
demisyenlerden oluşan bir aile 
ortaya çıkıyor. Türk milleti hayal 
kurabilen ve hayalini gerçekleşti-
ren bir toplumdur. Bu yüzden de 
ben hayal kurma meselesine çok 
önem veriyorum. Herkesin bir ha-
yali olmalı çünkü dünyayı değiş-
tirenler hayal kuranlardır. Hayal 
kurmak gerçeğin ta kendisidir. 
Tarihi değiştirenler sadece hayal 
edip, bunu gerçekleştirebileceği-
ne inananlardır.”

HayaL KUrmaKLa
iş biTmiyOr

Osman Sınav, hayal kurmayla işin 
bitmediğini, onu nasıl gerçeğe dö-
nüştürebilirim diye de bir strateji 
belirlemek, ardından bu stratejiyi 
yürütürken destek olacak doğru 
bir hayal ortağı bulmak gerektiği-
nin altını çizdi.

“Biz kardeşler bir anlamda birbiri-
mize hayal ortağı olduk ve birbiri-
mizin hayallerine hayal ortakları 
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olarak katkıda bulunduk” sözleriy-
le ailenin birlik beraberliği ve ba-
şarısının sırrına değinen Osman 
Sınav, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sinemacı olmak için üç fakülte 
değiştirdim. Çok şükür bugün bu-
radayız. Yaptıklarım, yapacakları-
mın bir eskizidir. Eğer kendi haya-
liniz yoksa başkalarının hayalinin 
bir parçası olursunuz. Eğer insan 
hayal ettiği işi yapıyorsa başarı 

kaçınılmaz.” 

Dünyada Aşkın Şairi olarak anı-
lan Hz. Mevlana’yla ilgili çalışma-
larından bahseden Osman Sınav, 
“Sinema sanatı dramatik okuma 
gerektirir, hayatı doğru yerden 
okursanız bunu yaparsanız” diye-
rek, sinemaya bakış açısını pay-
laştı.

Gaziantep Savunması’nın işlene-
ceği bir projeye sıcak baktığını 
anlatan Osman Sınav katılımcıla-
rın sorularını da yanıtladı. SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Sınav ve söyleşiye katılan Ha-
san Kalyoncu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Osman 
Sınav’a birlikte hediye sundu.

Bu arada, şenlikler kapsamında 
düzenlenen turnuva ve müsaba-
kalarda dereceye giren öğrenci-
ler için düzenlenen ödül töreninde 
büyük coşku eşliğinde madalya 
takdimi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Sı-
nav, “Dünya üniversitesi yolunda 

olan SANKO Üniversitesi’nin bu 
ilk şenliği ve madalyaları. Birer ta-
rihi belge olacak bu madalyaları 
iyi saklayın” diyerek mutluluğunu 
ifade etti.

GöKÇe KONSeri

Şenliğin ilerleyen saatlerinde 
sahne alan pop müziğin genç ve 
dinamik sesi Gökçe, gençleri ve 
davetlileri coşturdu. Gençlerin 
hep bir ağızdan seslendirdiği şar-
kılarla Gökçe büyük ilgi görürken 
“Çok güzel bir tesisiniz var” yoru-
mu yaptı. 

SANKO Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Güner Dağlı, 
konser bitiminde Gökçe’ye teşek-
kür ederek, armağan takdim etti. 
Şenlikte ayrıca şişme oyunlar, 
karaoke - Dj performansı, müzik 
grupları yer aldı. 

SANKO Unifest1, 17-19 Mayıs ta-
rihleri arasında gerçekleşen Ka-
padokya turuyla sona erdi.

Şenliğin ilerleyen saatlerinde sahne alan pop müziğin genç 
ve dinamik sesi Gökçe, gençleri ve davetlileri coşturdu. 
Gençlerin hep bir ağızdan seslendirdiği şarkılarla Gökçe 
büyük ilgi görürken “Çok güzel bir tesisiniz var” yorumu yaptı. 
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi güçlü hekim 
kadrosuna her geçen gün yeni isimler ekliyor. Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde görev yapan Dr. 
Hamide Palaz, Dr. Medeni Asma, Dr. Çağatay Kabak 
ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabayı’nın yanı sıra, 

Dr. Mehmet Aksoy da hasta kabulüne başladı. 

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Mehmet Ak-
soy 1976 yılında Şanlıurfa’nın 
Bozova ilçesinde doğdu. 
1997 yılında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nden mezun olan Dr. 
Aksoy, 10 yıl pratisyen hekim 
olarak hizmet verdikten sonra, 

2011 yılında Gaziantep Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde uz-
manlığını tamamladı. 2015 yıl 
itibariyle Hastanemizde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
olarak hasta kabulüne baş-
layan Dr. Aksoy evli iki çocuk 
babası. 

Dr. Mehmet Aksoy,
hastanemizde göreve başladı

ÇOK Sayıda branşta, uzman 
kadrosuyla bölgeye üst düzey 
sağlık hizmeti sunan Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde, Dr. 
Azmi Serin’in hasta kabul ettiği 
Gastroenteroloji Kliniği’ne, Dr. 
Nimet Yılmaz da görev yapmaya 
başladı.

Dr. Nimet Yılmaz, 1977 yılında 
Malatya Darende’de doğdu. 
1994 yılında İskenderun Lisesi, 
2001 yılında Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 
2004-2009 yılları arasında Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Has-
talıkları Anabilim Dalı’nda eğitim 
alan Dr. Yılmaz, yan dal uzman-
lık eğitimini 2010-2013 yılları ara-

sında Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Gastroenteroloji Bölü-
münde tamamladı. 
  
2001-2003 yıllarında Bolu Seben 

Sağlık Merkezi’nde pratisyen he-
kim, 2009-2010 yıllarında Elazığ 
Kovancılar Devlet Hastanesi’nde 
İç Hastalıkları Uzmanı, 2013-
2015 yıllarında Hatay İskenderun 
Devlet Hastanesi Gastroentero-
loji Uzmanı olarak görev yapan 
Dr. Yılmaz, Haziran 2015 tarihi 
itibariyle Hastanemizde Gastro-
enteroloji Uzmanı olarak hasta 
kabulüne başladı.

İngilizce bilen, Türk Karaciğer 
Hastalıkları Araştırma Derneği, 
Gastrointestinal Sistem Hasta-
lıkları ve Cerrahisi Derneği ve 
Türk Gastroenteroloji Derneği 
üyesi olan Dr. Yılmaz, evli ve 2 
çocuk annesi.

Gastroenteroloji Uzmanı
Dr. Nimet Yılmaz göreve başladı

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nimet Yılmaz, Hastanemizde hasta kabulüne başladı.



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

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak 3. TRİKONFEX (Triko, Triko İpliği, Kon-
feksiyon ve Teknolojileri) ve 21. GAPSHOES (Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve 

Yan Sanayi Kış) Fuarlarına katıldık. 

 “3. Trikonfex
ve 21. Gapshoes Fuarı”na katıldık

GaziaNTeP Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen fuarda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi ola-
rak stant açtık. Stantta, ziyaretçilere sağlık hizme-

ti sunarak, hastanenin hizmetlerine ilişkin bilgiler 
verdik, dileyen katılımcıların tansiyon ve kan şeker 
ölçümünü yaptık.

aLeN Dr. Gö-
nül Çakmak’ın 
hasta kabul 
ettiği Nöroloji 

Polikliniği’nde Nöroloji Uz-
manı Dr. Mesut Bulut da 
görev yapmaya başladı.
1970 yılında Osmaniye’de 
dünyaya gelen Dr. Bu-
lut, 1995 yılında Çu-
kurova Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu, 2012’de Ga-

ziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Nöroloji Uz-
manlığını tamamladı.
Hatay Samandağ Devlet 
Hastanesi’nde mecbu-
ri hizmetinin ardından 
Uşak’ta özel bir hastane-
de çalışan Dr. Bulut, Mani-
sa Celal Bayar Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nde Uyku 
Hastalıkları ve Epilepsi 
Kliniğinde 1 yıl süreyle 
eğitim aldı.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu, her geçen gün yeni 
isimlerle güçlendirilirken, Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, hasta kabulüne başladı.

H

Hekim kadromuz güçlendiriliyor
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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)
Yrd. Doç. 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
Yrd. Doç. 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
Uzm. Dr. Nimet YILMAZ (Gastroenteroloji)

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
Prof. 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
Uzm. Dr. Mesut BULUT

NüKLeer TıP
Uzm. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

OrGaN NaKiL merKezi
Prof. 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
(Çocuk Psikiyatristi)
Psikolog Melis 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
Yrd. Doç. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Necmettin MERCİMEK






