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Nabız Dergisi’nin 
Değerli Okurları,
Dünün çocuğu, bugünün genci, yarının 
yaşlısı olan bizler, hayatın her dönemin-
de farklı şeylerle karşılaşıyoruz.

Günün koşuşturması, hayat döngüsü 
içinde kimi zaman 24 saat yetmezken, 
belki de en çok kendimizi ve ailemi-
zi ihmal ediyoruz. Değişen mevsimler 
hayatımızdan birer birer düşen takvim 
yaprakları gibi çıkıp gidiyor. Bizlerse her 
zaman olduğu gibi sadece işlerimizle 
çabalıyoruz. Peki hayat bunlardan mı 
ibaret? Sağlığımıza özen göstermeden, 
yarınımızdan emin olmadan hayaller 
kuruyor, planlar yapıyoruz. 

İşlerimizin yanı sıra kendimiz ve ailemiz 
için sağlığımızı ihmal etmemeliyiz

Kimsenin hayallerinin boşa gitmesini, 
hayatının planladığından daha farklı ol-
masını istemeyiz. Ancak sağlık olmadan 
da galiba hiçbir şeyin anlamı olmuyor. 
Sağlıklıysak hayat ayrı bir anlam kaza-
nıyor.   
 
Bu sayımızda yine birbirinden değer-
li uzmanlarımızın bilgilerini paylaştık. 
2015 yılının son sayısında kışın en çok 
karşılaştığımız hastalıkların başında 
gelen “gribe dikkat” diyoruz. Okul döne-
minde çocuklarımızın beslenmesi, sağ-
lıklı gelişimleri için büyük önem taşıyor. 
Bu konudaki görüşleri sizlere taşıyoruz. 

Her günü sağlık, huzur, barış, mutluluk 
ve başarı içinde geçmesi dileğiyle yeni 
yılı karşılamanızı temenni ediyoruz.  

Sağlıklı, huzurlu, mutlu kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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Grip ve grip aşısı

İnfluenza adı verilen bir virü-
sün neden olduğu grip; ateş, 
şiddetli kas ve eklem ağrıları, 
halsizlik, bitkinlik, titreme, 
baş ağrısı ve kuru öksürük 
gibi belirtiler ile başlayan 
bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Kış aylarında neredeyse tüm 
insanların yakalandığı ancak 
pek de önemsenmeyen grip, 
birçok farklı hastalığı tetikle-
yebileceğinden ciddiye alın-
ması gereken bir hastalıktır.

22 Genellikle çocukluk çağlarında rastlanan Gergin Omurilik Sendro-
mu, omuriliğin omurgaya göre fazla büyümesiyle gerginlik oluştur-
masıdır. Doğumsal olabileceği gibi omurgaya yönelik cerrahi giri-
şimlerden sonra da ortaya çıkabilen bu hastalıkta erken tanı büyük 
önem taşır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıkları en sık 
ölüm sebebidir. Kalp hastalıkları arasında en sık görüleni ise ko-
roner arter (kalp-damar) hastalığıdır. Koroner arter hastalığının 
değerlendirilmesinde nükleer tıp tetkikleri önemli yere sahiptir.

26

40

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş döneminde olduğu gibi 
özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Hızlı büyüme ve gelişme ne-
deni ile okul öncesi çocukların pek çok besin öğesine olan ihtiyacı 
hayatın diğer dönemlerine oranla daha fazladır ve bu dönemde ka-
zanılacak beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürmektedir.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği, hasta-
larına en son teknolojik gelişmelerle hizmet vermektedir.

16 Sarılık, yenidoğan döneminin en sık rastlanan sorunlarından biri-
dir. Yeni doğmuş bebeklerin kanlarındaki bilirubin maddesinin aşırı 
miktarda artmasından kaynaklanır.

34 Okul fobisi, kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmeyi 
reddetmesi ya da bu konuda isteksiz görünmesidir.



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



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

Grip ve
	 	 		grip	aşısı
İnfluenza adı verilen bir virüsün neden olduğu 
grip; ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, 
bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi 
belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Kış aylarında neredeyse tüm insanların yakalandığı 
ancak pek de önemsenmeyen grip, birçok farklı 
hastalığı tetikleyebileceğinden ciddiye alınması 
gereken bir hastalıktır.

aStaNemiz Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Uzmanı Dr. Rezan 
Harman, çok kolay ve hızlı 
bulaşan grip hastalığının 

önemsenmesini ve önlem alınmasını 
istedi.

Gribin, influenza virüslerinin yol açtı-
ğı, akut üst solunum yolu enfeksiyonu 
semptomları ile başlayan bir hastalık 
olduğunu bildiren Dr. Rezan Harman, 
“Diğer virüslerin yaptığı üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına da toplumda grip 
denilmektedir. Bu durum hastalığın di-
ğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile 
karıştırılmasına neden olmaktadır” di-
yerek teşhisin önemine dikkat çekti.

GribiN tarihi eSKidir

Gribin tarihinin insanlık tarihi kadar 
eski olduğunu belirten Dr. Harman, 
şöyle devam etti:

h

dr. rezan harmaN

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı

Grip, Galya’da yerleşmiş 
Frankların konuştukları 

dilde ‘yakalanmak’ 
anlamına gelen 

‘Gripan’dan köken alır. 
Gribin diğer bir ismi 

‘influenza’dır. Influenza, 
İtalyanca bir kelime olan 
influentia difreddo’dan 
gelir. Bu sözcük astroloji 

kökenli olup, yıldızlardan 
geldiği varsayılan 

gizli bir kuvvet veya 
yıldızlardan akan eter 

tabiatında, insanların iş 
ve hareketlerine etki eden 

bir sıvı anlamına gelir.
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Aşı uygulanan bölgede kızarıklık, 
şişlik, ağrı, morluk, vücut kırıklığı, 

yorgunluk, baş ağrısı, terleme, titreme, 
kas ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. 

Ancak bu yan etkiler genellikle 
aşıdan sonraki birkaç gün içerisinde 

kendiliğinden düzelir

“Grip, Galya’da yerleşmiş Frankların ko-
nuştukları dilde ‘yakalanmak’ anlamına ge-
len ‘Gripan’dan köken alır. Gribin diğer bir 
ismi ‘influenza’dır. Influenza, İtalyanca bir 
kelime olan influentia difreddo’dan gelir. Bu 
sözcük astroloji kökenli olup, yıldızlardan 
geldiği varsayılan gizli bir kuvvet veya yıl-
dızlardan akan eter tabiatında, insanların iş 
ve hareketlerine etki eden bir sıvı anlamına 
gelir.

Ayrıca 1889 – 1892 salgınında tuttuğu şa-
hısları son derece bitkin hale getirdiğinden 
Anadolu’da bu hastalığa paçavra hastalığı 
denilmiştir. Gribin tarihi neredeyse insan-
lık tarihi kadar eskidir. M.Ö 415 senesinde 
Sicilya’da Atina orduları arasında bir grip 
epidemisinin olduğu Hipokrat tarafından 
kaydedilmiştir.”

GriP aŞISI

Neden aşı olmalıyız?

Gribin yayılımını engellemek açısından grip 
aşısının büyük önem taşıdığını kaydeden 
Dr. Harman, “Gribin ağır seyretme ihtima-
li olan risk gruplarını hastalıktan korumak, 
hastalığın şiddetini ve ölümleri engellemek, 
toplumda verilmesi gereken zorunlu hizmet-
lerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak 
amacıyla aşı uygulanmaktadır” diye konuş-
tu.

Kimler aşılanmalıdır?

Dr. Harman, aşağıdaki risk gruplarının mut-
laka grip aşısı yaptırması gerektiğinin altını 
çizdi:

• Hacı adayları
• Sağlık çalışanları
• Gebeler ile doğum veya düşük yapmış ilk 
15 gündeki kadınlar
• 6-59 ay çocuklar
• Diyabet, kronik akciğer hastalığı, bağı-
şıklık sisteminin baskılandığı durumlar gibi 
kronik hastalık nedeniyle risk taşıyan 5-64 
yaş grubu kişiler



• Okul öncesi, ilk ve orta öğretim 
ve üniversite öğrencileri
• 65 yaş üstü kronik hastalığı olan-
lar
• Silahlı Kuvvetler mensupları
• Kolluk kuvvetleri (Emniyet, Jan-
darma)
• 5-24 yaş arası geri kalan tüm 
nüfus.”

dünyada kaç tip aşı vardır?

Dünyada halen üç tip aşı üretildi-
ğini belirten Dr. Harman, bu aşı-
ların “İnaktif adjuvanlı, inaktif ad-
juvansız ve canlı attenue (hastalık 

yapıcı etkisi zayıflatılmış) sprey 
aşı” olduğunu söyledi.

Dr. Harman, Sağlık Bakanlığı Bi-
lim Kurulu’nun aldığı karar ge-
reğince ülkemizde gebeler hariç 
tüm hedef gruplara adjuvanlı aşı 
uygulanacağını ifade etti.

adjuvan nedir?

Adjuvan’ı “Aşıların içine bağışıklık 
sisteminin verdiği yanıtı artırmak 
için eklenen yardımcı maddeler” 
olarak tanımlayan Dr. Harman, 
bu maddenin bir doz aşıdaki virüs 

içeriğinin 2-8 kat azalmasını sağ-
ladığını ve 80 yıldan bu yana bir-
çok aşıda kullanıldığını kaydetti.

“Grip aşısı adjuvan olarak sku-
alen içerir” diyen Dr. Harman, 
“Skualen, insanlarda, hayvan-
larda ve bitkilerde bulunan do-
ğal bir maddedir. Balık yağında, 
zeytinyağında, kozmetiklerde ve 
bazı reçetesiz satılan ilaçlarda 
bulunur. Aşı üretiminde kullanılan 
skualen köpek balıklarından elde 
edilmektedir” şeklinde konuştu.

aşının koruyuculuğu ne za-
man başlar?

Aşı yapıldıktan 8-10 gün sonra ko-
ruyucu etkisinin başladığını anla-
tan Dr. Harman, 2 hafta sonra da 
tam koruma sağlandığını bildirdi.

aşı nasıl uygulanır?

Aşının 10 yaş ve üzerindeki kişi-
lere tek doz olarak uygulandığını 
söyleyen Dr. Harman, 6 ay ve al-
tındaki bebeklere aşı uygulanma-
dığını, emzirme döneminde ise 
aşı yapılabileceğini kaydetti.

Gebelikte aşı nasıl 
uygulanır?

Grip aşısının gebelikte zararlı 
olup olmadığına dair çalışmalar 
yapıldığını anımsatan Dr. Har-
man, bu çalışmalar hakkında şu 
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Gerek canlı gerek adjuvanlı veya 
adjuvansız aşılar ile hayvanlar üzerinde 
yapılan çalışmalarda gebelik, bebeğin 
anne karnındaki gelişimi, doğum ya da 

doğum sonrası gelişimi üzerine doğrudan 
ya da dolaylı zararlı bir etkiye ilişkin 
kanıt saptanmamıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün aşı konusundaki Uzmanlar 
Komitesi pandemik A (H1N1) 2009 

aşılarının gebelerde uygulanabileceğine 
ilişkin bir karar almıştır.



bilgileri verdi: “Gerek canlı gerek 
adjuvanlı veya adjuvansız aşılar 
ile hayvanlar üzerinde yapılan ça-
lışmalarda gebelik, bebeğin anne 
karnındaki gelişimi, doğum ya da 
doğum sonrası gelişimi üzerine 
doğrudan ya da dolaylı zararlı bir 
etkiye ilişkin kanıt saptanmamış-
tır. Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı 
konusundaki Uzmanlar Komitesi 
pandemik A (H1N1) 2009 aşıları-
nın gebelerde uygulanabileceği-
ne ilişkin bir karar almıştır”.

Grip aşısının 20. haftadan ileri 
gebeliklerde güvenilir olduğunu 
belirten Dr. Harman,  20. haftadan 
erken gebeliklerde de herhangi 
istenmeyen bir etkinin tespit edil-
mediğini kaydetti.

20. haftadan önceki gebeliklerde 
aşının kişinin yazılı onayı ile uygu-
landığını hatırlatan Dr. Harman, 
“Gebeler için adjuvansız aşı temin 
edilmesi öngörülmüştür. Gebele-
re adjuvansız aşı uygulamasına 
2009 yılı Aralık ayında başlanmış-
tır” dedi.

aşı kimlere uygulanmaz?

Dr. Harman, aşağıdaki risk grup-
larına aşı uygulanmayacağını bil-
dirdi:

• “Daha önce aşı yapıldı ise ve 
alerji geliştiyse,
• Yumurtaya karşı alerjiniz varsa, 
• Yüksek ateşiniz var ise aşının er-
telenmesi gerekir”.

aşının beklenen en sık yan 
etkileri nelerdir?

Aşı uygulanan bölgede kızarıklık, 
şişlik, ağrı, morluk, vücut kırıklığı, 
yorgunluk, baş ağrısı, terleme, 

titreme, kas ağrısı gibi yan etkile-
rin görülebileceğini kaydeden Dr. 
Harman, “Ancak bu yan etkiler 
genellikle aşıdan sonraki birkaç 
gün içerisinde kendiliğinden dü-
zelir” diye konuştu.
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Gribin, influenza virüslerinin 
yol açtığı, akut üst solunum 

yolu enfeksiyonu semptomları 
ile başlayan bir hastalıktır. 

Hastalığa grip adı da 
verilmekle birlikte, diğer 

virüslerin yaptığı üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına da 

toplumda grip denilmektedir. 
Bu durum hastalığın diğer üst 

solunum yolu enfeksiyonları 
ile karıştırılmasına neden 

olmaktadır.



aStaNemiz Nükleer 
Tıp Uzmanı ve SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Nükleer Tıp AD Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Şinasi 

Özkılıç, koroner arter hastalığını 
görüntülemede ‘Radyofarmasötik’ 
adı verilen ilaçlar kullanıldığını, 
bu ilaçlar damar içine verildikten 
sonra görüntülemenin iki veya üç 
boyutlu olarak gerçekleştirildiğini 
söyledi.
 
Görüntüleme yapmak amacıyla 
kullanılan cihazların gama kame-
ralar olduğunu ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Özkılıç, “Gama-kameralarla to-
mografik görüntüleme yapılması ve 
üç boyutlu imajların elde edilmesi 
SPECT (Single Photon Emission 
Computerized Tomography) olarak 
isimlendirilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, elde edilen 
görüntülerin kalp dokusunun fonk-
siyonu ve metabolizması hakkında 

bilgi vereceğine dikkati çekerek, 
“Bu amaçla yapılan sintigrafik ça-
lışmalar; Miyokard Perfüzyon Sin-
tigrafisi (MPS), Kardiyak Pozitron 
Emisyon Tomografisi (PET), Rad-
yonüklid Ventrikülografi (MUGA), 
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Kalp damar hastalıklarının değerlendirilmesinde

Sintigrafi (MPS)
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıkları en sık ölüm sebebidir. 
Kalp hastalıkları arasında en sık görüleni ise koroner arter (kalp-damar) 
hastalığıdır. Koroner arter hastalığının değerlendirilmesinde nükleer tıp 
tetkikleri önemli yere sahiptir.

h

Yrd. doç. dr.
Şinasi ÖZkILIç

KAH tanısında koroner 
anjiografi, koroner 

arterlerdeki anatomik 
değişiklikleri ortaya 

koyan bir ‘gold standart’ 
olduğundan, bu iki tetkik 

birbirinin alternatifi 
olmayıp, birbirini 

tamamlayan tetkiklerdir. 
Anjiyo, bir koroner 

arter lezyonunda bu 
arterdeki makro patolojiyi 

gösterirken, MPS bu 
bölgedeki perfüzyon 

durumu ve hücre canlılığı 
hakkında bilgi verir.

Nükleer Tıp Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp 
AD Başkanı



Miyokard İnfaktus Sintigrafisi (Pi-
rofosfat, Antimiyosin), First Pass 
çalışmalarıdır” diye konuştu.

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt
(mPS) Nedir?

Miyokard Perfüzyon (kalbin kan-
lanması) Sintigrafisi’nin, koroner 
arter hastalığının teşhisinde ve 
uygulanan girişimsel veya me-
dikal tedavinin etkinliğinin taki-
binde kullanılan bir nükleer tıp 
tetkik yöntemi olduğunu bildiren 
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, “Miyokard 
Perfüzyon Sintigrafisinde amaç 
vücuda verilen radyofarmasötik 
denilen maddenin kalpteki tutu-
lumu araştırılarak, kalbin kansız 
kalması ya da kalp krizi sırasında 
ölen dokuların saptanmasıdır” ifa-
delerini kullandı.  

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt (mPS)

“Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, 

miyokardial dokudaki dağılımı ko-
roner kan akımı ile doğru orantılı 
olan radyofarmasötiklerin damar 
içine verilişinden sonra gama 
kamera ile yapılan sintigrafik gö-
rüntüleme sonucunda elde edilir” 
diyen Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, elde 
edilen tomografik kesitlerle kalbin 
kansız kalması durumunun veya 
zarar görmüş dokuların tespit edi-
lebileceğine vurgu yaptı.  

EKG eşliğinde uygulanacak Ga-
ted SPECT Sintigrafisi ile kalbin 
kanlanmasının yanı sıra, fonksi-
yonları hakkında da bilgi edini-
lebileceğini anımsatan Yrd. Doç. 

Dr. Özkılıç şunları kaydetti:

“MPS sırasında bir kalp siklusun-
da (kalp atım periyodu), sistolik 
(kasılma) ve diastolik (gevşeme) 
görüntülerde; miyokard perfüzyon 
bilgileri yanı sıra duvar kalınlaş-
ması, bölgesel duvar hareketleri, 
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 
(kalp sol duvarının kasılma gücü) 
gibi faydalı bilgiler de elde edil-
mektedir. Görüntüler, kalbin 0.5-
1.5 cm kalınlığında transaksiyal, 
sagital ve koronal (3 boyutlu) ke-
sitlerinin elde edilmesini sağlar. 

Miyokardin perfüzyonu efor es-
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Miyokard Perfüzyon (kalbin kanlanması) Sintigrafisi, 
koroner arter hastalığının teşhisinde ve uygulanan 
girişimsel veya medikal tedavinin etkinliğinin takibinde 
kullanılan bir nükleer tıp tetkik yöntemidir. Miyokard 
Perfüzyon Sintigrafisinde amaç vücuda verilen 
radyofarmasötik denilen maddenin kalpteki tutulumu 
araştırılarak, kalbin kansız kalması ya da kalp krizi 
sırasında ölen dokuların saptanmasıdır.
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nasında ve istirahatte ayrı ayrı de-
ğerlendirilerek miyokard iskemisi 
ile miyokard enfarktı arasında ayı-
rım yapılır. Kalbin yaşam kaynağı 
olan kan, koroner arterler adı ve-
rilen damarlardan alınır. Eğer bu 
damarlar kısmen tıkalı veya yağlı 
materyellerin birikmesiyle daralır-
sa, kalp fonksiyonunu, düzgün bir 
şekilde yapması için ihtiyacı olan 
kanı alamaz, koroner arterlerdeki 
bu daralmaya koroner atheroskle-
roz veya daha yaygın olarak koro-
ner arter (kalp-damar) hastalığı adı 
verilir.”

Koroner Arter hastalığı geliştiği 
takdirde, kalp kasının stres altında 
(örneğin fiziksel egzersiz sırasında) 
yeterli kanı alamayacağını ve bu 
durumun sıklıkla ‘Angina Pektoris’ 
adı verilen göğüs ağrısına yol aça-
cağının altını çizen Yrd. Doç. Dr. 
Özkılıç, şöyle devam etti:

“Bu testle Miyokard Perfüzyon 
Sintigrafisi’nin başlıca iki yapılış 

nedeni vardır. Bunların birincisi (ki 
miyokard perfüzyon sintigrafisinin 
en yaygın kullanım nedenidir) kal-
bin kanlanmasında bozukluk olan 
bölgelerin, dolaylı olarak bu böl-
gelere kan getiren daralmış ya da 
tıkanmış koroner arterlerin saptan-
masıdır. MPS, göğüs ağrısı, anjina 
yakınmaları olan, ciddi ritm bozuk-
luğu, kalp yetersizliği bulunan has-
talarda tanıya gitmek üzere sıklık-
la uygulanır. Miyokard Perfüzyon 
Sintigrafisinin ikinci yapılış nedeni 
ise koroner arter hastalığı bilinen 
kişilerde kalbin ölü ve canlı doku-
sunu ayırt etmektir. Bu saptama, 
hastaların tedavisinde koroner ar-
ter bypass ameliyatı ya da anjiyop-
lasti işlemlerine karar verilmesinde 
stratejik önem taşır.”
 
miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi’Nde SPeCt 
(mPS) KULLaNILaN iLaçLar 
NeLerdir?

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi’nde 

görüntüleme amacıyla kullanılan 
radyoaktif maddelerin türüne göre 
değişik isimlerle (Talyum testi, MIBI 
testi vs) adlandırıldığını anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, bu tetkiklerin 
kalbin kanlanma durumunu gös-
teren Nükleer Tıp tetkiki olduğunu 
anımsatarak, kullanılan başlıca 
ilaçları şöyle sıraladı: 

a. Talyum-201 
b. Tc-99m -MIBI 
c. Tc-99m -Tetrofosmin 
d. Tc-  99m Teboroxime

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt (mPS) 
NaSIL YaPILIr? 

Görüntülemenin iki aşamadan 
oluştuğunu ve bu görüntülemenin 
stres (fiziksel egzersiz veya ilaç ile 
kalbi yorarak) ve rest (istirahat, din-
lenme) sonrası alınarak yapıldığını 
belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, uy-
gulama hakkında şu bilgiyi verdi: 
“Hasta yorulduğunda, yani efor 

Miyokard Perfüzyon 
Sintigrafisi, miyokardial 

dokudaki dağılımı 
koroner kan akımı ile 

doğru orantılı olan 
radyofarmasötiklerin 

damar içine verilişinden 
sonra gama kamera 
ile yapılan sintigrafik 

görüntüleme sonucunda 
elde edilir. Elde edilen 
tomografik kesitlerle 

kalbin kansız kalması 
durumu veya zarar 

görmüş dokular tespit 
edilebilir.



13w w w . s a n k o t i p . c o m

testinin son periyodunda, daha 
önce hazırlanmış radyofarmasö-
tik madde koldaki bir damardan 
enjekte edilir. Enjekte edildikten 
sonra, hasta dinlendirilir ve gama 
kamera kalbin görüntüsünü alır. 
Daha sonra gerekirse; 2-4 saat 
sonra, radyofarmasötik madde 
verilerek istirahat görüntüleri alı-
nır. Bu görüntüler, kalp kasına 
stres ve istirahat halinde giden 
kan miktarının karşılaştırabilme-
sini sağlar. Bu işlem sırasında 
alacağınız radyasyon miktarı yak-
laşık olarak bir tomografi filmi çe-
kimi sırasında aldığınız kadardır.” 

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, efor anında 
görüntülenmesi için hastalara iki 
farklı yöntem ile kardiyak stres uy-
gulandığını bildirdi.

a. fiziksel efor
Hastaların belirli bir eğimi olan 
ve kayan bir koşu bandı üzerinde 
yürütüldüğünü (efor testi yapılır) 
bildiren Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her 
üç dakikada bir bandın eğimi ve 
hızının artırıldığını ifade etti.
 
Bir başka yöntem olarak bisiklet 
ergometresi kullanılabileceğini 
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, 
“Yöntem ile hastanın kalp hızının 
hedeflenen kalp hızına ulaşması 
sağlanır. Kalp hızı ile birlikte kal-
bin kontraktilitesi (kasılma gücü) 
ve kan basıncı artışı da olur. He-
def kalp hızı, 220-yaş formülü ile 
hesaplanır. Testin yeterli olması 
için kalp hızının elde edilen değe-
rin yüzde 85’inden daha yüksek 
bir değere ulaşması gerekir” uya-
rısını yaptı. 

b. farmokolojik stres
(ilaçla kalbi yormak)
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, bu yöntemin 

efor yapamayan ya da EKG’de sol 
dal bloğu (kalp ileti bozukluğun-
dan biri) olan hastalara uygulan-
dığını belirtti.

“Dipridamol, adenozin gibi ilaç-
lar, koroner hiperemi (kanlanma-
yı arttırmak) yaratmak için kulla-
nılırlar. Damarı genişleten ilaçlar 
kullanılacağndan, kafein içeren 
içecekler ve metilksantin içeren 
ilaçlar testimizi etkileyeceği için 
kesilmelidir diyen Yrd. Doç. Dr. 
Özkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dobutamin ise başka bir ilaç 

olup, pozitif inotropik ve kronotro-
pik etkisi olan ilaçlar kalp hızını ve 
oksijen kullanımını artırarak far-
makolojik stres için kullanılabilir.  
Fiziksel eforu yapamayacak olan 
hastalarda farmakolojik stres ter-
cih edilir. İlaçlar intravenöz olarak 
belirli bir hızla ve belirli bir miktar-
da verildikten sonra radyofarma-
sötik enjekte edilerek görüntüle-
me yapılır. 

Her iki yöntemle miyokardin iş 
gücü ve oksijen kullanımı artırıl-
maya çalışılır. Buna bağlı olarak 
koroner kan akımı artar, ancak 

Koroner arter hastalığı düşünülen olgularda öncelikle egzersiz uygulanarak çekilen 
EKG’ler ile tanı konulmaya çalışılması gerektir. Ancak bu yöntemle iskemi saptanması 
yüzde 60-70 oranında bir doğrulukla gerçekleşebilmektedir. MPS ile iskeminin 
saptanmasında yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla tanı konulması mümkündür.
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koroner darlık olan bölgelerde 
kan akımı normal alanlardan 
daha düşük oranda artacağı için 
radyofarmasötik madde dağılımı 
stenotik koroner arterlerin bes-
lediği alanlar ile normal alanlar 
arasında farklılık tespit edilmiş 
olur. 

İstirahat sırasında radyofarmasö-
tik madde tutulumu göstermeyen 
alanlar daha önce geçirilmiş myo-
kard enfarktına ait alanlardır. Efor 
sırasında ve istirahat sırasında 
alınan görüntüler karşılaştırılarak 
iskemik alanlar ile enfarkt alanları 
arasında ayırım rahatlıkla yapıla-
bilir.”

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt (mPS) 
NaSIL YOrUmLaNIr?  

Hastanın öyküsü, ön tanısı, daha 
önce yaptırmış olduğu tetkikler, 
EKG bulguları ve tansiyon de-
ğerleri ile SPECT imajlarının bir 
arada değerlendirildiğini anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, yorumlama-
yı aşağıdaki gibi şematize edilebi-
leceğini bildirdi.

a. Stres ve rest imajlarda herhan-
gi bir alanda perfüzyon defektinin 
gözlenmemesi normal (Stres ve 

dinleme görüntülerinde kalbin 
kanlanması normal olması; Miyo-
kart Perfüzyon Sintigrafisi (MPS) 
normal yorumlanır) (Resim 1).

b- Stres imajlarda kalbin late-
ral duvarında izlenen perfüzyon 
defektinin (kanlanma bozukluğu 
yetmezliğin), istirahat görüntüler-
de düzelmesi bu alanda iskemi 

(kanlanma yetersizliği)  olduğunu 
gösterir. (Resim 2). 

c- Stres ve rest görüntülerde inferi-
or duvarda izlenen fiks perfüzyon 
defekti ise infarkt alanı ile uyumlu-
dur (Stres ve istirahat halinde, kal-
bin diğer bir bölgesinde (inferior) 
izlenen kanlanma bozukluğunun 
belirgin bir değişiklik göstermiş 
olması infakt (hasar görmüş bir 
kalp dokusu) olarak yorumlanır.) 
(Resim 3). 

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, yukarıdaki 
şemalarla ilgili şöyle bir genel de-
ğerlendirme yaptı: 

“Öncelikle ciddi iskemiler (kanlan-
ma yetersizliği),  infarkttan (zarar 
görmüş kalp bölgeleri) ayrılmalı-
dır. İnfarkt düşünülen olgularda 
ilgili alanın viabilitesi, bu alandaki 
aktivite varlığı ve düzeyinin yanı 
sıra minimal düzeylerde gerçekle-
şebilecek reperfüzyonun mevcut 
olup olmaması gibi kriterlere göre 
değerlendirilmektedir. Skar, via-
bilite miyokart dokusunun ayrımı-
nın yapılması özellikle By-Pass 
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cerrahisi planlanan hastalarda 
oldukça önemlidir. Hasar görmüş 
dokuda, canlı (viabilite) hücrele-
rin varlığı; By-Pass cerrahi teda-
visi açısından önemlidir. Canlı 
hücreler içeren hastalar, By-Pass 
cerrahisinden daha fazla fayda 
görür. Viabilite çalışmalarında 
(kalbin canlı doku tespiti), Pozit-
ron Emisyon Tomografisi (PET) ve 
miyokard perfüzyon SPECT (MPS) 
önemli bir yer tutmaktadır.” 

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt (mPS) 
YaPILdIĞI dUrUmLar

1. Koroner arter hastalığı şüphesi 
olan hastalarda, (Akut göğüs ağ-
rısı sendromlarında) 
2. Atipik göğüs ağrısı olan hasta-
larda,
3. Egzersiz esnasında EKG’si nor-
mal olmayan ancak göğüs ağrısı 
tanımlayan hastalarda,
4. Egzersiz esnasında göğüs ağrı-
sı olmayan ancak pozitif egzersiz 
(normal olmayan) EKG bulguları-
na sahip hastalarda,
5. Hipertansiyon, hiperlipoprotei-
nemi, diabet, obezite, hiperürise-
mi (yüksek üre), sigara kullanımı, 
heredite (kalıtsal) gibi koroner 
arter sklerozunun gelişmesinde 
rol oynayan faktörlerden üçü veya 
daha çoğunun bir arada bulun-
ması nedeniyle koroner arter has-
talığına aday kişilerde,
6. LBBB (sol dal bloğu) (ileti bo-
zukluğu), aritmi veya sol ventrikül 
hipertrofisine (kalp kasında kalın-
laşma) sekonder (kaynaklı) anor-

mal baseline EKG bulgularına sa-
hip hastalarda,
7. Miyokardiyal iskemi veya skarın 
varlığı (kanlanma yetersizliği veya 
hasarlı bölgenin büyüklüğünün 
tayini), lokalizasyonu, yaygınlığı 
ve şiddetinin değerlendirilmesi 
durumunda,
8. Anjiografi ile koroner arter ste-
nozu (damar problemi) tespit edil-
miş hastalarda perfüzyon (kan-
lanma) bozukluğunun genişliğinin 
tespitinde,
9. Balon anjioplasti ile sağlanan 
yararın gösterilmesi, takibi veya 

bir müddet sonra tekrarlayan is-
kemi (yetersiz kanlanma) bulgula-
rının tanımlanması amacıyla,
10. Miyokard canlılığının değer-
lendirilmesi ve revaskülarizasyon 
(balon, stent, by-pass) sonrası 
fonksiyonel düzelmenin ön görül-
mesi, tedavinin etkinliğinin izlen-
mesi.
11. Miyokard enfarktüsü (kalp kri-
zi) geçirmiş olan hastalarda By-
Pass kararı öncesi miyokardiyal 
(kalp dokusu) canlılığının tespiti.
12. Kollateral koroner arterlerin 
(ince damarların) fonksiyonları-

Farmokolojik stres, efor yapamayan ya da EKG’de sol dal bloğu (kalp ileti 
bozukluğundan biri) olan hastalara uygulanır. Dipridamol, adenozin gibi ilaçlar, 

koroner hiperemi (kanlanmayı arttırmak) yaratmak için kullanılırlar. Damarı genişleten 
ilaçlar kullanılacağı için, kafein içeren içecekler ve metilksantin içeren ilaçlar testimizi 

etkileyeceği için kesilmelidir. Dobutamin ise başka bir ilaç olup, pozitif inotropik ve 
kronotropik etkisi olan ilaçlar kalp hızını ve oksijen kullanımını artırarak farmakolojik 

stres için kullanılabilir.  Fiziksel eforu yapamayacak olan hastalarda farmakolojik stres 
tercih edilir. İlaçlar intravenöz olarak belirli bir hızla ve belirli bir miktarda verildikten 

sonra radyofarmasötik enjekte edilerek görüntüleme yapılır. 
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nın gösterilmesi amacıyla,
13. Non-kardiyak (kalp dışındaki) 
cerrahi öncesinde risk ve prognoz 
değerlendirilmesi (örn: fıtık ameli-
yatı olacak hastanın kalp durumu-
nun değerlendirilmesi) 

14. İskemik kardiyomiyopatinin 
idiyopatik (iki farklı kalp hastalı-
ğının birbirinden ayırt edilmesi) 
olandan ayırt edilmesi.
15. Aortik stenoz, koroner arter 
anomalileri, vasospazm ve miyo-

kardial bridge’ler gibi non-fixed 
koroner arter hastalığına sahip 
hastalarda, 

Koroner arter hastalığı düşünülen 
olgularda öncelikle egzersiz uy-
gulanarak çekilen EKG’ler ile tanı 
konulmaya çalışılması gerektiği-
ni anlatan Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, 
“Ancak bu yöntemle iskemi sap-
tanması yüzde 60-70 oranında bir 
doğrulukla gerçekleşebilmekte-
dir. MPS ile iskeminin saptanma-
sında yüzde 90’ın üzerinde doğru-
lukla tanı konulması mümkündür” 
dedi.

miYOKard PerfüzYON 
SiNtiGrafiSi SPeCt (mPS) 
hazIrLIKLar ve UYarILar
 
Test işlemleri sırasında hastanın 
koşu bandında koşacağı ve üstün-
dekileri birkaç kez çıkarıp giyece-
ği için rahat giysi ve ayakkabı ile 
gelmesinin işlemleri kolaylaştıra-
cağını bildiren Yrd. Doç. Dr. Özkı-
lıç, “Stres enjeksiyonu, hasta koşu 
bandında koşarken ve kalbi iste-
nen hıza ulaştığında yapılır. Bu es-
nada üzerinde elektrotlar yapışık 
olur ve sürekli olarak EKG çekilir. 
Yürüyemeyen, koşamayan ya da 
koşması sakıncalı olan hastalara 
ise ilaçla kalbe stres uygulanır” 
diyerek, uygulanan yöntemi açık-
ladı. 

Hem istirahat hem de stres görün-
tülerinin kamera altında yatakta 
yatarken alındığına işaret eden 

Stres enjeksiyonu, hasta 
koşu bandında koşarken 
ve kalbi istenen hıza 
ulaştığında yapılır. Bu 
esnada üzerinde elektrotlar 
yapışık olur ve sürekli 
olarak EKG çekilir. 
Yürüyemeyen, koşamayan 
ya da koşması sakıncalı 
olan hastalara ise ilaçla 
kalbe stres uygulanır.
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Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, her bir gö-
rüntüleme işleminin yaklaşık 15 - 
20 dakika sürdüğünü söyledi. 

Hastanın bu sırada hareket etme-
mesi, kıpırdamaması, öksürme-
mesi ve konuşmaması gerektiğini 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, 
“Alınacak radyasyon çok düşük 
olmasına rağmen hamilelerin, 
hamile olduğundan şüphelenen-
lerin veya emziren annelerin bu 
durumu testten önce doktoruyla 
konuşması gerekir. Hamile hasta-
lara Miyokard Perfüzyon Sintigrafi 
SPECT (MPS) yapılmaz” diye ko-
nuştu.  

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi 
SPECT (MPS) yapılacağı tarihten 
24 - 48 saat önce hastanın kullan-
dığı kalp ve tansiyon ilaçlarının 
kesmesi gerektiğinin altını çizen 
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, “Kullanılan 
ilaçlar hakkında, ilaçları kesip 
kesmeme hususunu testten önce 
doktora danışmak gerekir. MPS 
çekilirken hastaya uygulanacak 
olan ilaçlara karşı alerjik reak-
siyon ve yan etkiler son derece 
nadirdir” şeklinde uyarılarda bu-
lundu. 

test günü: 

- Hastanın testten 4 saat öncesin-
den aldığı gıdaları kesmesi (aç ol-
ması) gerekir.

- Hasta efor yapacağı için gelirken 
hafif, rahat giysiler (şort, eşofman 

spor ayakkabı vb) giymeli. 
- Kalp, şeker, tansiyon ilacı kullan-
madan gelmeli, gelirken ilaçlarını 
yanında getirmeli.

- Erkek hastaların göğüs kılları 
traş edilmiş olmalı. 

- Hasta daha önce yaptırmışsa 
anjiyo ve diğer tetkik sonuçlarını 
yanında getirmeli.

- Test sabah ve gerekirse öğleden 
sonra olmak üzere iki bölümde 
yapılacağı için bütün gün bu test-
lere göre ayarlanmalı.

SONUç 

Miyokard Perfüzyon Sintigrafinin 
sol ventrikül miyokard dokusunun 
perfüzyonunu ve hücre canlılığını 
gösteren non-invaziv bir tetkik ol-
duğunu ve hastalık hakkında do-
laylı olarak fikir verdiğini kayde-
den Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“KAH tanısında koroner anjiogra-

fi, koroner arterlerdeki anatomik 
değişiklikleri ortaya koyan bir 
‘gold standart’ olduğundan, bu iki 
tetkik birbirinin alternatifi olmayıp, 
birbirini tamamlayan tetkiklerdir. 
Anjiyo, bir koroner arter lezyonun-
da bu arterdeki makro patolojiyi 
gösterirken, MPS bu bölgedeki 
perfüzyon durumu ve hücre can-
lılığı hakkında bilgi verir. Sonuç 
olarak, miyokard canlılığı ve per-
füzyonunu gösteren nükleer tıp 
uygulamaları; 
• Koroner arter hastalıklarının 
saptanmasında,  koroner revas-
külarizasyon uygulanacak hasta-
ların seçiminde, 
• Koroner stenozun şiddeti ve yay-
gınlığının, sonuçta prognozun (gi-
dişat) değerlendirilmesinde, 
• Miyokard canlılığının değerlen-
dirilmesinde, revaskülarizasyon-
dan fayda görebilecek olan canlı 
miyokard dokusunu ayırt etmede, 
• Tedavi etkinliği ve sonucunun 
değerlendirilmesinde yararlı ve 
etkin yöntemler olarak nükleer 
kardiyoloji alanında güvenle uy-
gulanabilmektedir.”

Miyokard Perfüzyon Sintigrafi SPECT 
(MPS) yapılacağı tarihten 24 - 48 saat 

önce hastanın kullandığı kalp ve 
tansiyon ilaçlarının kesmesi gerekir. 
Kullanılan ilaçlar hakkında, ilaçları 

kesip kesmeme hususunu testten 
önce doktora danışmak gerekir. MPS 
çekilirken hastaya uygulanacak olan 

ilaçlara karşı alerjik reaksiyon ve 
yan etkiler son derece nadirdir.
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aStaNemiz Yenidoğan 
Yoğun Bakım Sorumlu He-
kimi ve SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları AD Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabada-
yı, yenidoğan sarılığının yeni doğmuş 
bebeklerin kanlarındaki bilirubin mik-
tarının artması neticesinde görülen bir 
çeşit sarılık olduğunu bildirdi. 

Her doğan bebeğin kanındaki biliru-
bin miktarında, doğumdan sonraki ilk 
haftada, az veya çok derecede artış 
gözlendiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Sa-
rıkabadayı, yenidoğan sarılığının, ha-
yata yeni başlamış bebeklerde en sık 
görülen sorunlardan biri olduğunu, bu 
sarılığın normal doğan bebeklerin yüz-
de 60’ında görülürken, erken doğan 
bebeklerin ise yüzde 80’inde görülebil-
diğini kaydetti. 

Anne karnındaki bir bebeğin kanında 
sahip olduğu alyuvarların normal bir 
insandakinden farklı olduğunu belir-

Yenidoğan 
sarılığı
(bebek sarılığı)

Sarılık, yenidoğan döneminin en sık rastlanan sorunlarından biridir. Yeni 
doğmuş bebeklerin kanlarındaki bilirubin maddesinin aşırı miktarda 
artmasından kaynaklanır.

h

Yrd. doç. dr. Yusuf ünal 
SarIKabadaYI

Yeni Doğan Yoğun 
Bakım Sorumlu Hekimi
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları
AD Başkanı

Bebeğin doğumundan 
sonra en erken zamanda 

ve sık olarak anne sütü ile 
beslenme sağlanmalıdır. 

Beslenme sorunları 
ile karşılaşıldığında 

bebeğe faydalı olduğu 
düşünülerek başlanan 

su-şekerli su gibi sıvılarla 
besleme yönteminden 

kaçınılmalı ve bir uzmana 
başvurulmalıdır. Doğum 

sonrası hastaneden 
taburculuk öncesinde 
bebek sarılık ve diğer 

sorunlar açısından 
doktor muayenesinden 

geçmelidir. Hayatın ilk 24 
saatinde ortaya çıkan, hızlı 

ilerleyen ve uzun süren 
sarılıkların önemi bilinmeli 
ve hastaneye başvuruda 

gecikilmemelidir.
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Fizyolojik sarılığın birçok bebek için tedavi gerektirmeden geçebilecek bir durum 
olsa da bu dönemin düzenli olarak doktor gözetiminde geçirilmesi gerekir. Aksi 
takdirde sarılığın seviyesi yükseldiğinde ve tedavisinde geç kalındığında bebekte 
kernikterus ismi verilen bir hastalık görülebilir. Kanda aşırı derecede artan miktardaki 
bilirubin beyinde birikir ve beynin bazal ganglion bölgesini etkileyerek beyinde hasar 
oluşmasına neden olur. Bebekte yavaş hareketler, güçsüz ağlamalar, zayıf ve isteksiz 
emmeler, yavaş refleksler, kusma ve ateş gibi belirtiler gözlenir. Bu şekilde hastalanan 
bebeklerde ölüm de hastalığın getirdiği bir sonuçtur.

ten Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, bu 
sarılığın oluşumu hakkında şunla-
rı söyledi:

“Bu tür alyuvarlar fetal hemoglo-
bini (HbF) denilen türdendir. Be-
bek doğar doğmaz işlevini yitiren 
bu farklı tipteki alyuvarlar hızla 
parçalanıp yıkılmaya başlarlar 
ve yerine yeni tipte hemoglobin 
(HbA) içeren alyuvarlar üretilme-
ye başlanır. Bölünerek yıkılan al-
yuvarlar aşırı miktarda bilirubin 
maddesi üremesine neden olur. 
Normal bir bünyedeki bilirubin 
karaciğerde işlenerek vücuttan 
atılacak biçime getirilir. Bebeğin 
karaciğerinin aşırı miktarda üreti-
len bilirubini karşılayamadığı du-
rumda, vücuttan atılması gereken 
bu dokular bebeğin kanında birik-
meye başlar. Bilirubin sarı renkli 
pigmentlere sahiptir ve kanda aşı-
rı miktarda birikerek, bebeğin de-
risine nüfuz eder ve bebeğin sarı 
renkli bir görünüm almasına, yani 
yenidoğan sarılığına neden olur.”

NedeNLeri

Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, yeni-
doğan sarılığının “Yeni doğmuş 
bebeklerdeki alyuvarların aşırı 
hızlı bir şekilde ve aşırı miktarda 
parçalanması ve bebeğin karaci-
ğerinin, kanındaki aşırı miktarda-
ki bilirubin oluşumunu işleyecek 
kapasiteye sahip olmaması” ne-
denlerine bağlı olarak geliştiğini 
belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, ye-
nidoğan sarılığını ortaya çıkaran 
diğer nedenleri ise şöyle sıraladı:

•Bebeğin anne ve babasının kan 

ve ABO uyuşmazlığı
•Bebeğin alyuvarlaındaki (Kırmızı 
kan hücreleri) şekil ve işlev ano-
maliteleri
•Doğum esnasındaki zorlanmala-
ra bağlı aşırı ezik ve çürükler
•Sefal hematom
•Bazı konjenital hastalıklar
•Hepatit B veya karaciğerdeki 
bilirubin işlenmesini etkileyecek 
sorunlar
•Prematüre doğum
•Annedeki şeker hastalığı
•Yapay sancı ile doğrulan bebek-
lerde
•Doğumdan sonra çok kilo kay-
beden bebeklerde

beLirtiLeri

belirtilerin gözlenim sırası

Yenidoğan sarılığının doğumdan 
sonraki 2. veya 3. gün gözlendiği-
ni ve bir hafta ile 10 gün arasında 

yok olduğunu kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, “Sarılığın kay-
bolması en son yüz, boyun ve onu 
takiben göz aklarında olur. Pre-
matüre veya düşük kilolu doğan 
bebeklerde hastalığın belirtileri 4. 
ile 6. günler arasında ortaya çıka-
bilir” ifadelerini kullandı.

Bilirubinin kandaki normal oranı 
yeni doğmuş bir bebekte 1-2 mg/
dl olduğunu anımsatan Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, “Bu değer 5 
mg/dl’yi geçtiğinde sarılık gözle 
fark edilebilir bir duruma gelir. İlk 
belirti bebeğin göz akındaki sa-
rarmadır” diye konuştu.

Bilirubinin kandaki miktarı, vü-
cuttaki sararmanın oranı ve göz-
lendiği bölgelerin birbiriyle ilişkili 
olduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, şunları söyledi: 

“I) Bilirubin oranı 5 ile 8 mg/dl 
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arasında ise baş ve boyun bölgesi 
sararır.
II) Bilirubin mikarı 8 ile 10 mg/dl 
arasında ise gövdenin üst bölümü 
sararır.
III) Bilirubin miktarı 10 ile 13 mg/
dl arasında ise gövdenin alt kısmı 
sararır.
IV) Bilirubin miktarı 13 ile 16 mg/
dl arasında ise kol ve bacaklar 
sararır.
V) Bilirubin miktarı 20 mg/dl civa-
rında ise eller ve ayaklar sararır.”

Bu sürecin siyah ve kahverengi 
derili bebeklerde aynı şekilde iş-
lediğini fakat sararmanın yalnızca 
avuç içlerinde, ayak tabanlarında 
ve gözlerin beyaz kısmında gö-
rüldüğünü bildiren Yrd. Doç. Dr. 
Sarıkabadayı, “Ancak yukarıda 
sözü geçen bu belirtilerin görünüş 
biçimi ve düzeyi bebeğin doğum 
haftası, kaç günlük olduğu ve ki-
losuna göre farklılık gösterebil-
mektedir. Hangi bebeğin tedavi 
edilmeyi gerektirecek düzeyde 
hasta olduğuna karar vermek çok 
önemlidir. Teşhisi koyabilmek için 
mutlaka gün ışığı ya da beyaz ışık 
altında gözlem yapmak gerekli-

dir” uyarısını yaptı.

Kanda yükselen bilirubinin be-
bekte uyku yaptığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Sarıkabadayı, “Sarılığı 
olan bebek emmek istemez, uyu-
mak ister. Bu durumda beslen-
menin azalmasına bağlı olarak 
atılım azaldığı için bilirubin daha 
da yükselir ve kısır döngü başlar. 
Eğer bilirubin çok yükselip bey-
ni etkilemişse o zaman bebek tiz 
sesle ağlamaya başlar, başını ge-
riye atar ve tablo havale geçirme-
ye kadar kötüleşebilir. Bu durum-
daki bir bebekte ileri dönemde 
çoğunlukla zeka ve motor gelişim 
geriliği, işitme, görme sorunları 
oluşur” dedi.

türLeri

fizyolojik sarılık 

Henüz doğmamış bebeklerin ka-
nındaki bilirubin maddesinin fetu-
sa bir zarar vermediğini bildiren 
Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, bu 

maddenin plasenta aracılığı ile 
annenin kanına geçtiğini ve anne 
karaciğerinde işlenerek vücuttan 
atıldığını kaydetti. 

Bebeğin kanındaki bilirubin mad-
desinin doğumda 1-2 mg/dl ci-
varında olduğunu ve doğumdan 
sonra yavaş yavaş artmaya başla-
dığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sa-
rıkabadayı, geçici olan bu duru-
ma fizyolojik sarılık denildiğini ve 
bu sarılığın bebeğin karaciğerinin 
bilirubini tutma ve dönüştürme 
sürecindeki enzim eksikliğinden 
kaynaklandığını belirtti.

Sağlıklı olarak 40 haftalık gebelik 
süresinin ardından doğmuş bir 
bebekteki bilirubin oranının do-
ğumdan sonraki 3. ve 4. günlerde 
5-6 mg/dl düzeyine yükseldiğini ve 
ikinci evrede yavaş yavaş azala-
rak birkaç hafta içinde de normal 
düzeyine indiğini vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Sarıkabadayı, “Prematü-
re doğan bebeklerde birinci dö-
nemdeki bilirubin miktarı 10-12 

Yenidoğan sarılığının doğumdan sonraki 2. veya 3. gün 
gözlendiğini ve bir hafta ile 10 gün arasında yok olur. Sarılığın 
kaybolması en son yüz, boyun ve onu takiben göz aklarında 
olur. Prematüre veya düşük kilolu doğan bebeklerde 
hastalığın belirtileri 4. ile 6. günler arasında ortaya çıkabilir. 
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Yenidoğan sarılığı büyük 
oranda iyi seyirli bir durum 

olmakla birlikte ciddi 
komplikasyonları olması 

nedeniyle dikkatli olunması 
gereken bir durumdur.

mg/dl değerine kadar ulaşabilir” 
diye konuştu. 

Prematüre bebeklerdeki fizyolojik 
sarılığın ikinci evresinin de uzaya-
bileceğini ve 2 - 4 haftaya kadar 
çıkabilireceğini anımsatan Yrd. 
Doç. Dr. Sarıkabadayı, “Fizyolojik 
sarılık, 42 haftanın üzerinde do-
ğan bebeklerin neredeyse tama-
mında, normal süresinde doğan 
bebeklerin yaklaşık yarısında ya 
görülmez ya da çok hafif bir seyir 
izler” dedi.

anne sütü sarılığı

Anne sütü sarılığının anne sütü 
ile beslenen bebeklerde görüle-
bileceğine işaret eden Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu sütle beslenen bebeklerin 
yüzde15’inde bilirubin miktarı 12 
mg/dl’nin üzerine çıkarken, hazır 
mama ile beslenen bebeklerin 
yüzde 4’ünde ancak bu miktarın 
üzerine çıktığı gözlenir. Hasta-
lığın genel seyri doğrultusunda 
doğumdan sonraki ikinci haftanın 
sonuna kadar bilirubin miktarı 
yükselir ve bunu takiben yavaş 
yavaş azalarak birkaç ay içinde 
azalır. Bu bebeklerde herhangi 
bir hastalık belirtisine ya da kilo 
sorununa rastlanmaz.”

Patalojik sarılık

Fizyolojik ve anne sütü sarılığı ne-
denlerinin dışındaki tüm sarılık 
türlerinin patalojik sarılık olduğu-
nu belirten Yrd. Doç. Dr. Sarıka-
badayı, patalojik sarılığın seyrek 
olarak görüldüğünü, fizyolojik sa-
rılıktan daha erken veya daha geç 
görüldüğünü ve ayrıca bilirubin 
düzeyinin de daha yüksek oldu-

ğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, pa-
talojik sarılığın özelliklerini şöyle 
sıraladı:

• İlk 24 saatte ortaya çıkan
• Hızlı artan bilirubin konsantras-
yonu (>5 mg/dl/gün)
• Total serum bilirubin >17 mg/dl
• Serum konjuge bilirubin >2 mg/
dl ya da total bilirubinin >%20’si

Komplikasyonları

Fizyolojik sarılığın birçok bebek 
için tedavi gerektirmeden geçe-

bilecek bir durum olsa da bu dö-
nemin düzenli olarak doktor gö-
zetiminde geçirilmesi gerektiğinin 
önemine dikkat çeken Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, şöyle konuştu:

“Aksi takdirde sarılığın seviyesi 
yükseldiğinde ve tedavisinde geç 
kalındığında bebekte kernikterus 
ismi verilen bir hastalık görüle-
bilir. Kanda aşırı derecede artan 
miktardaki bilirubin beyinde biri-
kir ve beynin bazal ganglion böl-
gesini etkileyerek beyinde hasar 
oluşmasına neden olur. Bebekte 
yavaş hareketler, güçsüz ağla-
malar, zayıf ve isteksiz emmeler, 



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

yavaş refleksler, kusma ve ateş 
gibi belirtiler gözlenir. Bu şekilde 
hastalanan bebeklerde ölüm de 
hastalığın getirdiği bir sonuçtur.”

tedavi YÖNtemLeri

fototerapi (Işık tedavisi)

Bebeğin doğum yaşına, kilosuna 
ve prematüre olup olmamasına 
göre belli çizelgeler oluşturuldu-
ğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Sa-
rıkabadayı, bu çizelgelere göre 
bilirubin belli bir seviyeyi buldu-
ğunda tedaviye başlandığını bil-
dirdi.

Bu tedavide bebeğin özel bir ışık 
kaynağı altına yerleştirildiğini be-
lirten Yrd. Doç. Dr. Sarıkabadayı, 
tedavinin ayrıntıları hakkında şu 
bilgileri paylaştı:

“Mavi-yeşil spektrumda ışık kay-
nağı kullanılır. Bu ışık bilirubinin 
idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atıl-
masını sağlar. Fototerapi bebeğe 
herhangi bir şekilde zarar ver-
mez. Bebeğin gözleri ışıktan zarar 
görmemesi için kapatılır. Bazen 
yan etki olarak ciltte kırmızı dö-
küntüler, bronzlaşma veya sık ve 
sulu dışkılamaya neden olabilir. 

Aralıklarla bebeğin kanı alınarak 
bilirubin düzeyinin güvenli sınıra 
düşüp düşmediği kontrol edilir. 
Işık tedavisi sonlandırıldıktan bir 
iki gün sonra bilirubin seviyesi ge-
nellikle tekrar yükselir. Bu dönem-
de de doktor kontrolü önerilir.”

Kan değişimi

Bu tedavi yönteminin kandaki 
bilirubin düzeyi aşırı miktarda 
arttığında ya da artma eğilimi 
gösterdiğinde bebeğin kanının 
tamamen değiştirilmesi şeklin-
de uygulandığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Sarıkabadayı, “Bebeğin 
kanının değiştirilmesine karar 
verilirken, bebeğin doğum hafta-
sı, doğum ağırlığı, kaçıncı günde 
(yaş) olduğu göz önüne alınır ve 
bilirubin miktarı 20-25 mg/dl’nin 
üzerinde olursa bu işlem doktor 
onayı ile uygulanır” diye konuştu.

YeNidOĞaN
SarILIĞINdaN KOrUNma

“Yenidoğan sarılığı büyük oran-
da iyi seyirli bir durum olmakla 
birlikte ciddi komplikasyonları ol-
ması nedeniyle dikkatli olunması 
gereken bir durumdur” diyen Yrd. 
Doç. Dr. Sarıkabadayı,  önleme ve 

takipte hem aileye hem doktora 
düşen görevler olduğunu söyledi.

Düzenli gebelik takiplerinin yaptı-
rılması, annenin gebelik süresin-
ce enfeksiyonlardan korunması 
ve anne ile babanın kan grupları-
nın tespitinin yapılmasının önemli 
olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. 
Dr. Sarıkabadayı, korunma yön-
temlerine değinerek, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Ailede kalıtımsal kan hastalığı, 
kardeşlerde ve akrabalarda cid-
di sarılık öyküsü akılda tutulmalı 
ve doktora bildirilmelidir. Bebe-
ğin doğumundan sonra en er-
ken zamanda ve sık olarak anne 
sütü ile beslenme sağlanmalıdır. 
Beslenme sorunları ile karşılaşıl-
dığında bebeğe faydalı olduğu 
düşünülerek başlanan su-şekerli 
su gibi sıvılarla besleme yönte-
minden kaçınılmalı ve bir uzmana 
başvurulmalıdır. Doğum sonrası 
hastaneden taburculuk öncesin-
de bebek sarılık ve diğer sorunlar 
açısından doktor muayenesinden 
geçmelidir. Hayatın ilk 24 saatin-
de ortaya çıkan, hızlı ilerleyen ve 
uzun süren sarılıkların önemi bi-
linmeli ve hastaneye başvuruda 
gecikilmemelidir.”

Fototerapi bebeğe 
herhangi bir şekilde 

zarar vermez. Bebeğin 
gözleri ışıktan zarar 

görmemesi için kapatılır. 
Bazen yan etki olarak 

ciltte kırmızı döküntüler, 
bronzlaşma veya sık ve 
sulu dışkılamaya neden 

olabilir. Aralıklarla 
bebeğin kanı alınarak 

bilirubin düzeyinin güvenli 
sınıra düşüp düşmediği 

kontrol edilir. Işık tedavisi 
sonlandırıldıktan bir iki 

gün sonra bilirubin seviyesi 
genellikle tekrar yükselir. 

Bu dönemde de doktor 
kontrolü önerilir.
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aStaNemiz Beyin, Si-
nir ve Omurilik Cerrahisi 
Uzmanı Opr. Dr. Kadir 
Çınar, Gergin Omurilik 
Sendromu’nu, “Omuri-

liğin, özellikle alt ucunda omuriliği 
çevreleyen yapılara anormal şekilde 
tespit olması sonucu gelişen ilerleyi-
ci bir nörolojik bozulmadır” diye ta-
nımladı.

Bu hastalığın çoğunlukla çocukluk 
çağında olmakla beraber erişkin 
yaşlarda da görülebileceğini belir-
ten Opr. Dr. Çınar, Gergin Omurilik 
Sendromu’nun erişkinlerde omurilik 
tümörleri, bazı omurga ve omurilik 
ameliyatları sonrası görülebileceğini 
kaydetti.

Opr. Dr. Çınar, “Hastalığın gelişimin-
de temel neden, omuriliğin gerilme-
sine bağlı kan dolaşım bozukluğu ve 
bunun sonucunda oluşan hipoksidir 
(dokunun oksijensiz kalması)” dedi. 
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h Yenidoğan ve süt çocuğu 
döneminde sıklıkla  cilt 

bulguları görülebilir. 
Beraberinde taşma 

şeklinde idrar kaçırma, 
ayak deformiteleri 
olabilir. Okul çağı 
ve adelösanlarda 

bacaklarda his ve kuvvet 
kayıpları görülmeye 
başlar. Yürüme ve 
koşmasında daha 

önce problem olmayan 
çocukta bu alanlarda 

gerileme, yeni başlayan 
idrar kaçırma, skolyoz 
dediğimiz omurgada 

eğrilik, ayaklarda 
deformite gergin 

omurilik sendromunu 
düşündürmelidir.

Genellikle çocukluk çağlarında rastlanan Gergin 
Omurilik Sendromu, omuriliğin omurgaya göre faz-
la büyümesiyle gerginlik oluşturmasıdır. Doğumsal 
olabileceği gibi omurgaya yönelik cerrahi girişimler-
den sonra da ortaya çıkabilen bu hastalıkta erken 
tanı büyük önem taşır.

Opr. Dr. kadir çINAR

Beyin, Sinir ve Omurilik 
Cerrahisi Uzmanı 

Gergin Omurilik 
Sendromu Hastanemizde bu 

ameliyatlar, tüm 
teknolojik imkânlar 

kullanılarak 
yapılmaktadır.
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Anne rahmindeki insan 
embriyosunun santral 

sinir sistemi gelişimi için 
en kritik dönemin 18-32. 

günler arasındaki evredir. 
Bu dönemde oluşacak 

problemler ve nöral tüpün 
(omuriliğin gelişimindeki 

evre) uygunsuz kapanması 
‘Spinal Disrafizm’ dediğimiz 

bir dizi omurga ve omurilik 
hastalığına neden olmaktadır. 

Toplumda ‘Spina Bifida’ 
olarak bilinen bu problemler 

açık ve kapalı Spina Bifida 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 

OLUŞUmU ve NedeNLeri

Anne rahmindeki insan embriyo-
sunun santral sinir sistemi geli-
şimi için en kritik dönemin 18-32. 
günler arasındaki evre olduğuna 
dikkati çeken Opr. Dr. Çınar, şöy-
le devam etti:

“Bu dönemde oluşacak problem-
ler ve nöral tüpün (omuriliğin ge-
lişimindeki evre) uygunsuz kapan-
ması ‘Spinal Disrafizm’ dediğimiz 
bir dizi omurga ve omurilik hasta-
lığına neden olmaktadır. Toplum-
da ‘Spina Bifida’ olarak bilinen bu 
problemler açık ve kapalı Spina 
Bifida olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Meningosel ve meningomiyelosel 
adı altında omurganın özellikle alt 
kısmında içi su veya su ile beraber 
sinirlerle dolu keseler şeklinde gö-
rülen açık Spina Bifida, gebelikte 
gelişmiş tanı yöntemlerinin yaygın 
kullanımı ve gebelere erken dö-
nemde başlanan vitamin B ve Fo-
lik asit sayesinde azalmıştır.” 

Opr. Dr. Çınar, kapalı Spina Bifi-
da grubunu oluşturan ve Gergin 
Omurilik Sendromu’na neden 
olan patolojileri ve bunların başlı-
ca özelliklerini, şöyle sıraladı

Spinal Lipom
Bu patolojinin Gergin Omurilik 
Sendromu’nun en sık nedenlerin-
den birisi olduğunu ve kadınlar-

da daha sık görüldüğünü ifade 
eden Opr. Dr. Çınar, “Yalnızca 
gerginliğe neden olmaz, özellikle 
bebeklik ve hamilelik dönemlerin-
de büyüyerek kitle etkisi yaparak 
sinir hasarlarına neden olur” sap-
tamasını yaptı.

Yağlı ve Gergin filum
Omuriliğin en alt ucu olan ve ‘Ko-
nus’ denilen yapının devamında 
‘filum’ adı verilen esnek, ince bir 
doku bulunduğunu belirten Opr. 
Dr. Çınar, “Bu yapının yağ içer-
mesi ve 2 mm’den kalın olması 
sıkı/gergin filum olarak adlandırı-
lır. Bu durum toplumda yüzde 4-6 
sıklığında görülür ve klinik bulgu 

vermediği sürece normal olarak 
kabul edilir” ifadelerini kullandı.

ayrık Omurilik 
malformasyonu 
(diastometomiyeli)
Bu durumu “Omurga kemikleri-
nin herhangi biri veya birilerinde, 
omurilik kanalına uzanan ve omu-
riliği ikiye ayıran kıkırdak veya ke-
mik yapının bulunmasıdır” diye ta-
nımlayan Opr. Dr. Çınar,  “Hemen 
her zaman bu hastaların omurilik 
alt ucu, normalde olması gereken 
1 veya 2. bel omuru düzeyinin al-
tında yerleşiktir. Bu anomali de 
kadınlarda daha sık görülür ve 
sıklıkla hastanın problem olan 
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bölgesinin cildinde kıllanma artışı 
vardır. Hastaların yüzde 85’inde 
omurga anomalileri görülür” söz-
leri ile özetledi.

dermal Sinüs traktı
“Dermal Sinüs Traktı sıklıkla lum-
bosakral bölge dediğimiz belin alt 
bölgesinde görülür” diyen Opr. 
Dr. Çınar, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“İğne başı büyüklüğünden, birkaç 
mm ye kadar olabilen cilt çukurla-
rı şeklindedir. Omurilik kanalına, 
bazen de omuriliğe kadar devam 
eder ve potansiyel bir enfeksiyon 
odağı olması nedeni ile önemlidir. 
Dermal sinüs ile koksigeal çukuru 
klinik olarak ayırmak gerekir. Kok-
sigeal çukur dediğimiz görünüm;  
anüsün hemen üstünde sıklıkla 
anüsü 20 mm’den fazla geçme-
yen ve gluteal yarık dediğimiz 
kalça kıvrımlarının içinde yer alan 
cilt görünümüdür. Bu görünüm 
olan hastalara herhengi bir tetkik 
yaptırmaya gerek yoktur. Dermal 
sinüs ise gluteal yarığın daha yu-
karısındadır ve etrafında tüylen-
me artışı olabilir.”

GerGiN OmUriLiK 
SeNdrOmUNda KLiNiK 
bULGULar

Bu sendromda ortaya çıkabilecek 
bulguların cilt, nörolojik, ortopedik 
ve ürolojik bulgular olarak grup-
landırılabileceğinin altını çizen 
Opr. Dr. Çınar, bu bulguların yaşa 
göre değişebileceğini anımsattı.

Yenidoğan ve süt çocuğu döne-
minde sıklıkla cilt bulguları gö-

rülebileceğini söyleyen Opr. Dr. 
Çınar, diğer bulgular hakkında şu 
bilgiyi verdi:

“Beraberinde taşma şeklinde id-
rar kaçırma, ayak deformiteleri 
olabilir. Okul çağı ve adelösanlar-
da bacaklarda his ve kuvvet ka-
yıpları görülmeye başlar. Yürüme 
ve koşmasında daha önce prob-
lem olmayan çocukta bu alanlar-
da gerileme, yeni başlayan idrar 
kaçırma, skolyoz dediğimiz omur-
gada eğrilik, ayaklarda deformite 
gergin omurilik sendromunu dü-
şündürmelidir. Erişkinlerde bel, 
perine ve bacak ağrısı, ereksiyon 
problemleri, sfinkter kusurları ön 
plandadır. Adelösan ve erişkin-
lerde ağrı, tipik olarak belde aşırı 
zorlanma veya fizik aktivite ile ar-
tar.”

Opr. Dr. Çınar, gergin omuriliğe 
eşlik eden ya da onun sebep ol-
duğu klinik bulguların aşağıdaki 
başlıklar altında toplanabileceğin 
bildirdi:

Cilt bulguları
Gergin Omurilik Sendromu’nun 

Gergin Omurilik Sendromu 
ilerleyici bir nörolojik 
bozukluk olduğu için 

tedavisinin de ameliyat 
olmalıdır. Cerrahi başarı 

için muayenesi ve tetkikleri 
eksiksiz, uygun hastanın 
seçimi şarttır. Ameliyat 

bazı patolojilerde çok basit 
iken kimi patolojilerde 
ise komplike ve yüksek 
risklidir. Ameliyatlarda 
mikroskop, TUR (yüksek 
devirli motor), ameliyat 
sırasında sinir hasarını 
kontrol için nöromonitor 
gibi teknolojik cihazların 

kullanımı riski azaltıp 
başarıyı artırmaktadır.
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ciltte birtakım değişikliklere ne-
den olabileceğini belirten Opr. Dr. 
Çınar, “Ciltte yüzde 50 oranında 
değişiklik görülür. Bunlar genellik-
le orta hatta olmak üzere hemanji-
om (ciltte kırmızı renk değişikliği), 
cilt altı lipom, cilt çıkıntısı, yoğun 
ya da bölgesel kıllanma, dermal 
sinüs açıklığı şeklindedir” dedi.

Nörolojik bulgular
Yüzde 75 sıklıkta görülen bu bul-
guların en sık bacaklarda ve 
ayakta güç kaybı, idrar kaçırma, 
bel ve bacak ağrısı, bacaklarda 
kasılmalar, his kaybı şeklinde 
görüldüğünü kaydeden Opr. Dr. 
Çınar, nörolojik bulguların genel-
likle büyüme dönemlerinde ortaya 
çıktığını söyledi.

ürolojik bulgular
Bu bulguların tespitinin yenidoğan 
ve bebeklerde çok zor olduğunu 
bildiren Opr. Dr. Çınar, “Daha 
büyük yaşlarda sık idrara çıkma, 
idrar kaçırma, mesaneyi tam bo-
şaltamama, sık idrar yolu enfeksi-
yonu sık görülen bulgulardır” diye 
konuştu.

Ortopedik problemler
Ortopedik sağlık sorunlarının yüz-
de 75 oranında görüldüğünü ifade 
eden Opr. Dr. Çınar, bunları şöyle 
sıraladı:

“İlerleyici skolyoz, kifoz, ayak de-
formiteleri, ayak büyüklüklerinde 
farklılık, ayağın içe veya dışa dön-
mesi, bacakta kas zayıflıkları, yü-
rüme bozuklukları, kalça çıkıkları, 
bacak uzunluklarında farklılık ve 
ciltte ülserler.”

Omurga anomalileri
Opr. Dr. Çınar, omurga kemikle-
rinde değişik şekil bozuklukları 
görüldüğünü ve bu oranın yüzde 
95 olduğunu bildirdi.

anorektal anomaliler
Opr. Dr. Çınar, yüzde 10 ile 50 
arasında görülebilen bu anomali-
lerin “İmperfore Anüs, Anal Atrezi, 
Trekeo-Özofagial Fistül vb. ano-
maliler” olduğunu söyledi.

taNISaL tetKiKLer

radyolojik testler
Kemik yapıyı basit röntgen ve to-
mografi ile omurilik ve nöral diğer 
dokuları ise Magnetik Rezonans 
(MRG) ile değerlendirmek gerek-
tiğini kaydeden Opr. Dr. Çınar,  
böbrek ve mesaneyi değerlendir-
mek için de Abdominal Ultrason 
kullanıldığını belirtti.

ürodinamik değerlendirme
Gergin Omurilik Sendromu’na 
bağlı böbrek ve mesane fonksi-
yonlarının hem tanısı hem de taki-
bi açısından oldukça önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Opr. Dr. Çınar, 
“Ameliyat öncesi tüm hastalara 
ürodinamik testlerin yapılması 
gerekir. Bu testler hem ameliyat 
edilen hastaların uzun dönem ta-
kibinde, hem de ameliyatsız takip 
edilen hastaların cerrahi zaman-

lamasında kullanılır” dedi.

elektrofizyolojik 
değerlendirme
Opr. Dr. Çınar, bu testin hasta-
ların güç ve his kaybının değer-
lendirilmesi ve takibi açısından 
önemli olduğunu kaydetti.

Cerrahi tedavi
Gergin Omurilik Sendromu ilerle-
yici bir nörolojik bozukluk olduğu 
için tedavisinin de ameliyat oldu-
ğunu dile getiren Opr. Dr. Çınar, 
devamla şu görüşleri paylaştı:

“Cerrahi başarı için muayenesi ve 
tetkikleri eksiksiz, uygun hastanın 
seçimi şarttır. Ameliyat bazı pato-
lojilerde çok basit iken kimi pato-
lojilerde ise komplike ve yüksek 
risklidir. Ameliyatlarda mikros-
kop, TUR (yüksek devirli motor), 
ameliyat sırasında sinir hasarını 
kontrol için nöromonitor gibi tek-
nolojik cihazların kullanımı riski 
azaltıp başarıyı artırmaktadır. 
Sonuçlar genel olarak patolojiye 
göre değişse de ameliyat sonrası 
ağrı kontrolü yüzde 50-80, nöro-
lojik korunma yüzde 80-90, bağır-
sak ve mesane fonksiyonlarında 
düzelme yüzde 15-70, skolyoz dü-
zelmesi ise yüzde 45-65 oranında 
olmaktadır.”

Komplikasyonlar
Bu hastalıkta iyi planlanmış te-
davinin iyi sonuç verdiğini belir-
ten Opr. Dr. Çınar, oluşabilecek 
komplikasyonlar hakkında şu bil-
gileri verdi:

“Ameliyat sonrası beyin omurilik 
sıvısının yara bölgesinden dışarı-
ya kaçağı, menenjit, yara bölge-
sinde iyileşme güçlüğü, mesane 
fonksiyon bozukluğu, çok düşük 
bir oranda yeni güç kaybı olabi-
lir. Hastalarda ameliyat bölge-
sinde yapışıklıklara bağlı yüzde 
5-50 oranında tekrarlayıcı gergin 
omurilik sendromu oluştuğu bildi-
rilmektedir. Sonuç olarak, iyi se-
çilmiş hasta gurubunda iyi plan-
lanmış ameliyatla sonuçlar yüz 
güldürücü sonuçlar vermektedir”. 

Gergin Omurilik Sendromu 
ciltte birtakım değişikliklere 
sebep olur. Ciltte yüzde 50 

oranında değişiklik görülür. 
Bunlar genellikle orta hatta 

olmak üzere hemanjiom 
(ciltte kırmızı renk 

değişikliği), cilt altı lipom, 
cilt çıkıntısı, yoğun ya da 

bölgesel kıllanma, dermal 
sinüs açıklığı şeklindedir. 
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OPLUmUN çekirdeğini 
oluşturan ve sürekli bir 
büyüme gelişme süreci 
içinde olan çocukların 
beslenme yetersizlikle-

rinden en çok etkilenen gruplardan 
biri olduğunu belirten Hastanemiz 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe 
Başkülekçi, çocukluk döneminde 
edinilen yanlış beslenme alışkan-
lıklarının kalp, yüksek tansiyon ve 
şişmanlık gibi hastalıklar için temel 
risk faktörü oluşturduğunu söyledi.

beSiNLer ve beSiN ÖGeLeri

Doğumdan itibaren büyüme, geliş-
me, sağlıklı ve uzun bir yaşam için 
vücuda gerekli bütün maddelerin 
besinlerle alındığını anımsatan 
Başkülekçi, her gün, her mevsim tü-
ketilen çok çeşitli besinler olduğu-
nu ve bu besinlerin elde edildikleri 
kaynaklara göre iki gruba ayrıldığı-
na vurgu yaptı.

Bunların, “Süt, yumurta, peynir, et, 
tavuk, balık gibi hayvansal kaynak-
lı besinler” ve “Sebzeler, meyveler, 
ekmek, mercimek, kuru fasulye, 
makarna, bulgur gibi bitkisel kay-
naklı besinler” olduğunu kaydeden 
Başkülekçi, şöyle devam etti:

“Bu besinlerin her birinin içinde 
vücudumuza farklı yararlar sağ-

Çocuklar için
sağlıklı beslenme
Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş döneminde olduğu gibi 
özellikle çocuklar için çok önemlidir. Hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle 
okul öncesi çocukların pek çok besin öğesine olan ihtiyacı hayatın diğer 
dönemlerine oranla daha fazladır ve bu dönemde kazanılacak beslenme 
alışkanlıkları yaşam boyu sürmektedir. 

T

Gökçe baŞKüLeKçi

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

Besin öğeleri; protein, 
karbonhidrat, yağ, 

vitaminler, mineraller 
ve sudur. Vücudumuzun 

bileşimi de bu besin 
öğelerinden oluşmaktadır. 

Organlarımızın düzenli 
olarak çalışabilmesi ve 

günlük işlerimizi sağlıklı 
sürdürebilmek için bu 

öğelerin her birinden her 
gün almamız gereklidir.
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layan maddeler bulunuyor ve 
bunlara besin öğesi deniliyor. 
Besin öğeleri; protein, karbonhid-
rat, yağ, vitaminler, mineraller ve 
sudur. Vücudumuzun bileşimi de 
bu besin öğelerinden oluşmakta-
dır. Organlarımızın düzenli olarak 
çalışabilmesi ve günlük işlerimi-
zi sağlıklı sürdürebilmek için bu 
öğelerin her birinden her gün al-
mamız gereklidir.”

beSiN ÖĞeLeri

Proteinler

Proteinlerin büyüme ve gelişme 
vücut hücrelerinin sayısının art-
masıyla gerçekleştiğini anlatan 
Başkülekçi, “Bu hücrelerin yapı-
labilmesi için protein gereklidir. 
Hücreler birleşerek dokularımızı 
ve organlarımızı oluşturur. Anne 
karnındaki bir bebeğin organları 
da bu sayede yapılanabilir. Vü-
cudumuzu hastalıklara karşı ko-
ruyan savunma sistemlerimiz için 
de proteinler gereklidir” dedi.

Yeterince protein alamazsak 
ne olur?

• Büyüme ve gelişmemiz yavaşlar
• Kolay hasta oluruz
• Hastalıklar daha uzun sürer
• Saç, deri, tırnak gibi dokularımı-
zın sağlığı bozulur
• Organlarımızın çalışması aksar
• Büyüme ve gelişme için yeterli 
miktarda protein tüketilmelidir.
• Süt, yoğurt, et, yumurta gibi hay-
vansal kaynaklı proteinler, daha 
kolaylıkla vücut proteinlerine dö-
nüşebilirler.
• Hayvansal kaynaklı proteinlerin, 
gereğinden fazla tüketilmesi doğ-
ru değildir.
• Kurubaklagil ve tahıllar birlikte 
tüketilirse vücudumuza daha faz-
la yarar sağlar.

Karbonhidratlar

Vücudun çalışması ve günlük 
hareketlerimizi yapabilmek için 
gerekli olan enerjinin büyük ço-
ğunluğunun karbonhidratlardan 

sağlandığını kaydeden Başkülek-
çi, şöyle konuştu:

“Bazı karbonhidratlar basit bir 
yapıdadır. Bunlar bize tatlı tadı 
veren karbonhidratlardır. Örne-
ğin çay şekeri bu grupta yer alır. 
Şeker, saflaştırılmış bir maddedir. 
Günlük yaşamınızda fazla hare-
ketli değilseniz ve spor yapmıyor-
sanız, şeker içeriği yüksek besin-
leri fazla miktarda tüketmeyiniz. 
Bu tür yiyecekleri fazla tüketmek 
şişmanlığa neden olur. Ayrıca, 
hızla kana karıştıkları için iştahı-
nızı azaltarak vücudunuz için ge-

rekli olan diğer besinleri yeterli 
miktarda yemenizi engeller. Bu 
nedenle böyle besinlerin özellikle 
yemek saatine yakın tüketilmesi 
sakıncalıdır.” 

Tadı tatlı olmayan diğer karbon-
hidratların ise nişasta ve posa 
olduğunu, bunların da bitkisel 
kaynaklı besinlerin yapısında bu-
lunduklarını belirten Başkülekçi, 
bu besin grubu hakkında şu bilgi-
leri verdi:

“Nişasta buğday, pirinç gibi ta-
hıllarda ve bunlardan hazırlanan 
yiyeceklerde daha fazla bulunur. 
Nişasta yapısındaki karbonhidrat-
lar kana daha yavaş karıştıkları 
için kan şekerinin daha düzenli 
olmasını sağlarlar.

Posa ise nohut, kuru fasulye, mer-
cimek gibi kuru baklagiller, kepe-
ği ayrılmamış tahıllar, sebze ve 

Toplumun çekirdeğini 
oluşturan ve sürekli 
bir büyüme gelişme 
süreci içinde olan 

çocukların beslenme 
yetersizliklerinden en çok 

etkilenen gruplardır.

Şeker ve şekerli besinler diş sağlığını da olumsuz yönde 
etkiler. Diş çürümelerinin en büyük nedeni bu besinlerin 

fazla miktarda ve sık aralıklarla tüketilmesidir.
Şekerlemeler, şekerli içecekler, çikolata, gofret, tatlı 

bisküviler, baklava, kağıt helva, pamuk şekeri, diğer tatlı 
yiyecekler basit karbonhidratları fazla miktarda içerirler.
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meyvelerin yapısında daha fazla 
miktarda bulunmaktadır.

Posa, sindirim sisteminin sağlıklı 
çalışması için gereklidir. Ayrıca, 
posadan zengin besinlerin yeterli 
miktarda tüketilmesi pek çok has-
talığa karşı koruyucu etki göster-
mektedir”.
                                                
Yağlar

Yağların en fazla enerji sağlayan 
besin öğesi olduğunu, bunların 
da sıvı ve katı yağlar olmak üzere 
iki gruba ayrıldıklarını ifade eden 
Başkülekçi, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Sıvı yağlar, zeytin, ay çekirde-
ği, mısır, fındık ve soya gibi bitki-
sel besinlerden elde edilmektedir. 
Katı yağlar ise margarinler ve te-
reyağıdır. Ayrıca bütün hayvansal 
besinlerin içinde de katı yağlar 
bulunmaktadır. Özellikle yağlı kır-
mızı etler ve bunlardan yapılan 
sucuk, salam, sosis gibi besinle-
rin içinde fazla miktarda katı yağ 
bulunmaktadır. Katı yağların fazla 
miktarda tüketilmesi, kalp ve da-
mar sağlığımız için sakıncalıdır. 
Bu nedenle yemekler pişirilirken 
katı yağ yerine az miktarda bitki-
sel sıvı yağların kullanılması daha 
sağlıklıdır. Yemekler pişirilirken 
içine konulan az miktardaki yağ 
ve besinlerin bileşiminde bulunan 
görmeden yediğimiz yağlar bizim 
için yeterlidir.”

vitaminler

Vitaminlerin hastalıklardan ko-
runabilmek ve vücudumuzun dü-
zenli çalışabilmesi için gerekli 

olduğunu vurgulayan Başkülekçi, 
her besinin bileşiminde farklı vita-
minler bulunduğunu anımsattı.

En çok vitamin sağlayan besin-
lerin taze sebze ve meyveler ol-
duğunun altını çizen Başkülekçi, 
vitaminlerin yararlarını şöyle sıra-
ladı:

“Özellikle bu besinlerden aldığı-
mız A vitamini, daha iyi görmemizi 
sağlar, büyüme ve gelişme için 
çok gereklidir. C vitamini ise grip, 
nezle gibi hastalıklara karşı korur. 
Ayrıca diş etlerimizin daha sağ-
lıklı olması için de C vitamini ge-
reklidir. D vitamini besinlerimizde 
az miktarda bulunur. Güneş ışın-
larından yeterince yararlanırsak, 
besinlerle vücudumuza aldığımız 
D vitamini, görevlerini daha iyi 
yapabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi 
besinlerde bulunan kalsiyum, D 
vitamini yardımıyla kemiklerimizi 
güçlendirir. B grubu vitaminler, 
kan yapımı, kas ve sinir sisteminin 
çalışması için gereklidirler. Bu vi-
taminler, bütün besinlerde farklı 
miktarlarda bulunmaktadır.”

Yağ içeriği yüksek besinleri 
fazla miktarda yersek
ne olur?
• Gereğinden fazla enerji aldığı-
mız için şişmanlarız
•Vücudumuzda dolaşan kanın bi-
leşimi bozulur
• Kalp ve damar sağlığımız olum-
suz yönde etkilenir
• Özellikle katı yağlar kalp ve da-
marlarımız için daha zararlıdır.
Günlük olarak tüket-
memiz gereken 
besinleri ye-
terli miktarda 
tüketebilirsek, 
v ü c u d u m u z 
için gerekli 
bütün vitamin-

leri almış oluruz.

mineraller

Vücudumuzda en çok bulunan 
mineralin kalsiyum olduğunu, 
kemik ve diş sağlığı için gerekli 
kalsiyumun en çok süt ve sütten 
yapılan besinlerde bulunduğu-
nu kaydeden Başkülekçi, günlük 
olarak süt, yoğurt ve peynirden 
yeterince tüketilemezse, kalsiyum 
ihtiyacının yeterince sağlanama-
yacağını bildirdi.

Vücudumuzda az miktarda bulun-
duğu halde çok önemli görevleri 
olan başka minerallerin de oldu-
ğuna dikkati çeken Başkülekçi, şu 
bilgileri paylaştı:

Yeterli posa alabilmek için;
• Kabuklu yenebilen 

salatalık, elma, armut gibi 
sebze ve meyveleri iyice 

yıkadıktan sonra kabuklu 
olarak tüketiniz.

• Posadan zengin 
olan sebze, meyve ve 

kurubaklagil gibi besinleri 
her gün tüketiniz.
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“Bunlardan birisi de demirdir. 
Demir en çok et, yumurta, kuru fa-
sulye, nohut, mercimek, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler gibi besinlerde 
bulunur. Bu besinlerde bulunan 
demirin, vücudumuzda daha iyi 
kullanılabilmesi için C vitamini 
gereklidir. Bu nedenle her öğün-
de sebze ve meyve grubundan bir 
besini mutlaka tüketmek için özen 
göstermelisiniz.

Yemek sırasında çay, kahve, kola 
gibi içeceklerin ve çikolatalı yiye-
ceklerin tüketilmesi, vücudunuzun 
demirden yararlanmasını azaltır. 
Eğer çok isteniyorsa ara sıra bu 
tür yiyecek ve içecekler, yemek-
ten 1-1.5 saat önce veya sonra, az 
miktarda tüketilebilir. Çay, limon-
lu ve açık içilirse bu olumsuz etkisi 
azalabilir.”

Kalsiyum yetersiz
alınırsa ne olur?
• Kemik ve dişlerimiz yeterince 
güçlü olmaz
• Kemiklerimizin uzaması yavaş-
ladığı için boyumuz kısa kalır

• Kas ve sinir sisteminin çalışması 
aksar.

demir yetersizliğinde
ne olur?
• Vücudun kan yapımı bozulur, 
kansızlık gelişir
• Dokulara oksijen taşınması ak-
sar
• Yorgunluk ve halsizlik gelişir
• Dikkat dağınıklığı nedeniyle öğ-
renme yavaşlar 
• Hastalıklara yakalanma kolay-
laşır
   
Su

Vücudumuzun düzenli çalışa-
bilmesi için gerekli olan sıvının 
çoğunluğunu su ve diğer içecek-
lerden (yaklaşık 1 - 1.5 litre) sağ-

ladığımızı hatırlatan Başkülekçi, 
geriye kalan miktarı ise yiyecek-
lerimizin bileşiminde bulunan ve 
farkında olmadan aldığımız su ile 
karşıladığımızı belirtti.

Vücudumuza aldığımız suyun id-
rar, ter ve dışkıyla atıldığını anla-
tan Başkülekçi,

“Aldığımız suyun bir miktarını da 
solunum yoluyla kaybederiz. Sı-
cak havalarda ve fazla fiziksel ak-
tivite sırasında terleme nedeniyle 
su kaybımız artar. Ayrıca ishal sı-
rasında dışkı ile daha fazla su ata-
rız. Günlük olarak kaybettiğimiz 
miktarı karşılayacak kadar sıvı 
almadığımızda vücut hücrelerinin 
çalışması aksar” diyerek, yeterli 
su tüketiminin önemine değindi.

En çok vitamin sağlayan besinler taze sebze ve 
meyvelerdir. Özellikle bu besinlerden aldığımız A vitamini, 

daha iyi görmemizi sağlar, büyüme ve gelişme için çok 
gereklidir. C vitamini ise grip, nezle gibi hastalıklara karşı 
korur. Ayrıca diş etlerimizin daha sağlıklı olması için de C 
vitamini gereklidir. D vitamini besinlerimizde az miktarda 

bulunur. Güneş ışınlarından yeterince yararlanırsak, 
besinlerle vücudumuza aldığımız D vitamini, görevlerini 

daha iyi yapabilir. 
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beSiN GrUPLarImIzI 
TANIYALIM

hangi besinden ne kadar 
yemek gerekir?

1. Grup: et, tavuk, balık, 
yumurta ve kuru baklagiller

Et, tavuk veya balıktan 2-3 köfte 
kadar yemek gerektiğini kayde-
den Başkülekçi, yumurtanın 1 
adet, kuru baklagilin ise haftada 
en az 2 defa 4’er yemek kaşığı tü-
ketilmesi gerektiğini bildirdi.

Başkülekçi, bu besin grubunun 
iyi, kaliteli (vücutta doku yapımı 
için kullanılan) protein ve hayvan-
sal yağ kaynağı olmakla birlikte, 
yapısında karbonhidrat bulundur-
madığını,  demir, çinko ve B grubu 
vitaminleri bakımından zengin ol-
duğunu söyledi.

2. Grup: Süt ve türevleri

Sütün 2 su bardağı, yoğurdun1 
kâse ve peynirin 1 kibrit kutusu ka-
dar tüketilmesi gerektiğini belirten 
Başkülekçi, bu gruptaki besinlerin 
(Süt, yoğurt, ayran) protein, kalsi-
yum ve B2 vitamini açısından zen-
gin olduğunu ifade etti.

“Diğer besin grupları ile karşı-
laştırıldığında karbonhidrat, yağ 
ve proteini en dengeli içeren be-
sin grubudur” diyen Başkülekçi, 

şöyle konuştu: “Süt proteini insan 
organizmasında yüzde 80 civa-
rında kullanılarak yeni dokuların 
yapımı, eskiyenlerin onarımı için 
gereklidir. İnsan beslenmesin-
de gerekli kalsiyumun süt ve süt 
ürünleri olmadan alınması müm-
kün değildir. Kalsiyum tüketimi ile 
kemik yoğunluğu arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Kemik yoğunluğunun 
en üst noktaya ulaştığı 25-30 yaş-
larına kadar tüketilen kalsiyum, 
kemik yoğunluğunun artmasına 
ve sonraki yaşlarda görülen os-
teoporozun erken görülme riskini 
azaltmaktadır.”

3. Grup: Sebze ve meyve

Sebzeyle yapılmış 6 yemek kaşığı 
pişmiş yemek, 1 tabak iyi yıkan-
mış sebzelerden yapılmış salata 

ve 2-3 porsiyon meyve tüketilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Başkü-
lekçi, bu besin grubunun içerdiği 
vitaminler açısından sağladığı 
faydaları şöyle anlattı: 

“Temel besin öğesi karbonhidrat 
olmakla birlikte bitkisel protein 
çok azdır. Yağ içermezler. Posa, 
ve A, C vitaminleri açısından zen-
gindir. Sebze meyveler mineral 
bakımından da çok zengindirler 
(kalsiyum, bakır, iyot, demir, çin-
ko, potasyum vb.) Mineraller sağ-
lıklı yaşam için gereklidirler. Hüc-
re korunması, sağlıklı diş, kemik 
ve cilt yapısı için önemlidir. Mine-
raller ayrıca kalp ritmi, kan basın-
cı, vücuttaki sıvı dengesi gibi daha 
birçok düzenleyici fonksiyonlarda 
rol oynar.”

4. Grup: tahıllar (ekmek, 
pirinç, bulgur, makarna, un)

Bu grupta tüketilebilecek besin-
lerin 4 orta dilim ekmek, 6 yemek 
kaşığı pilav veya makarna, 1 di-
lim ya da 1 adet börek, kek veya 
poğaça olabileceğini belirten 
Başkülekçi, “Bu gruptaki besinler 
temel enerji kaynağıdır. Nişasta 
ve bitkisel protein içeren gruptur. 
Yapılarında yağ bulundurmazlar. 
Bazı türlerinde (Kurubaklagiller, 
bulgur vb. tahıllar) posa, B vita-
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minleri ve mineral oranları diğer-
lerinden yüksektir” dedi.

5. Grup: Yağ ve tatlı 

Bu besin grubunun yüksek enerji 
sağladığını kaydeden Başkülekçi, 
şu önerilerde bulundu:

“Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı tereyağı 
kullanılabilir, yemekler çok aşı-
rı yağlı olmamalıdır. Hamurlu ve 
şerbetli tatlılara ağırlık verilme-
meli, gün aşırı sütlü tatlı verilme-
lidir. A, D, E ve K vitaminleri gibi 
vücudumuz için önemli olan vita-
minleri taşıma görevi yaptıkların-
dan dolayı sağlığımız için yenil-
mesi de çok önemlidir. Özellikle 
margarin tüketmemek gerekir. 
Bu yağlar kalp hastalıkları riskini 
3 kat arttırır, LDL kol. artırır, HDL 
kol. azaltır, kanser riskini 5 kat art-
tırır, anne sütünün kalitesini düşü-
rür, bağışıklık sistemini zayıflatır.”

6. Grup: Posalı yiyecekler

Lif ya da posa içeren besinlerin 
tüketiminin sağlıklı beslenmenin 
önemli öğelerinden biri olduğu-
nu söyleyen Başkülekçi, düşük 
yağ, düşük kolestrol ve yüksek lif 
içeren besinlere dayalı beslenme 
alışkanlığı olanlarda ileri yaşlar-
da bazı kanser türleri ve kalp has-
talıkları riskinin düşük olduğunu 
kaydetti.

Gereken lif miktarının günde 1-2 
porsiyon sebze, 1-2 porsiyon mey-
ve ve 5-6 dilim tam buğday unun-
dan yapılmış ekmek ve haftada 
1-2 porsiyon tüketilen kuru bakla-
gil ile karşılanabileceğini bildiren 
Başkülekçi, şöyle dedi:

“Aşırı miktarda lifli besin tüketimi-
nin başta kalsiyum olmak üzere 
çeşitli minerallerin emilimini et-
kileyebileceği unutulmamalıdır. 
Büyüme süreci önemli miktarda 
enerji ve yeni dokuların yapımı 
için daha fazla miktarda protein, 
mineralleri ve vitaminleri gerekti-
rir. Tüm enerji ve besin öğelerinin 
yeterli ve dengeli karşılanabilme-

si için 6-11 yaş grubu çocukların 
tüketmeleri gereken besinlerin iyi 
kaliteli ve yeterli miktarlarda ol-
ması önem taşır.”

ÖĞüNLerimiz

Her gruptan günlük tüketilmesi 
gereken toplam besin miktarları-
nın 3 ana, 2 ara öğüne dağıtıldığı 
takdirde dengeli ve yeterli beslen-
miş olunabileceğine vurgu yapan 
Başkülekçi, “Sabah kahvaltısı, öğ-
len ve akşam yemekleri ana öğün-
lerdir. Sabah ve öğle arasındaki 
ara öğün kuşluk adını alır. Öğle 

ve akşam yemeği arasındaki ara 
öğün ise ikindidir. Özellikle ana 
öğünleri atlamak yetersiz ve den-
gesiz beslenmenize neden olur” 
diye konuştu.

Kahvaltı çok önemli

“Yeni bir günün başlangıcında, 
bütün gece aç kalan vücudun, 
çalışma gücüne alışması için sa-
bah kahvaltısının önemi büyüktür” 
diyen Başkülekçi, şunları kaydetti:

“Uzmanlara göre beynin perfor-
mansı için en önemli öğün kahval-
tı. Yapılan araştırmalarda kahvaltı 
etmeden okula giden çocukların, 
düzenli kahvaltı yapanlara göre 
daha zor öğrendikleri, derslere 
karşı ilgisiz kaldıkları ve başarı 
düzeyinin düşük olduğu ortaya 
çıkmıştır. Kahvaltı kesinlikle 1 bar-
dak süt veya meyve suyu ile ge-
çiştirilmemelidir. Hiçbir besleyici 
değerinin olmamasının yanı sıra 
yemeklerle birlikte tüketildiğinde 
demir emilimini engellediği için 
okul çocuğunun kahvaltısında ça-
yın yeri yoktur.”

ara öğünlerde hangi 
besinlerden seçebilirsiniz?

Okulda veya özellikle okuldan 
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eve gelindiğinde, dinlenirken 
veya ders çalışırken açlık hissedil-
diğinde ara öğünlerde seçilecek 
besinlerin, alınan enerji miktarını 
etkilediğini belirten Başkülekçi, 
tercih edilecek besinlerle ilgili 
şunları söyledi: 

“Şeker ve yağ içeriği fazla olan 
yiyeceklerle gereksiz yere fazla 
enerji almış olursunuz. Ara öğün-
lerde meyve, ayran, süt, taze mey-
ve suları, peynir-ekmek, küçük 
kek veya poğaça gibi yiyecek ve 
içeceklerle daha sağlıklı beslen-
miş olursunuz. Tatlı yemek iste-
diğiniz zamanlarda en iyi seçim, 
sütlaç veya muhallebi gibi sütlü 
tatlılardır.”

abur cubura dikkat!

Bütün çocukların cips, kraker, çi-
kolata ve şekerlemeleri çok sevdi-
ğini ifade eden Başkülekçi, bun-
ların çok tüketilmesinin çocuğa 
zarar verdiğini bildirdi.

Bu tip yiyeceklerin sıkça ve fazla 
tüketilmesinin iştahı kapattığı için 
çocuğun beslenmesini ve dolayı-
sı ile sağlığını da kötü yönde et-
kilediğini kaydeden Başkülekçi, 
“Abur cubur yiyecekleri sık, za-
mansız ve fazla tüketen çocuklar 
genellikle kilo alamazlar ve vü-

cutları dirençsiz kalır. Bu nedenle 
de sık hastalanırlar. Bu nedenle 
çocuğunuza, çikolata ve şekeri 
tamamen yasaklamadan haftada 
bir ya da iki kez ve aşırı miktarlara 
kaçmadan cips, çikolata ve şeker 
yemesine izin verin. Dondurma 
yararlı bir besin olduğu için bunu 
fazla kısıtlamayın ama aşırıya da 
kaçmayın” diyerek, anne ve ba-
baları uyardı.

Sevimli sofra için

Sofra düzeninin olabildiğince se-

vimli olması gerektiğini dikkat çe-
ken Başkülekçi, bunun için de şu 
önerilerde bulundu: 

“Sofranız adeta bir oyun sahasını 
andırmalı. Mümkün olduğunca az 
tabak bulundurmanız hazırladı-
ğınız leziz ve sevimli tatlıların ön 
plana çıkmasını sağlayacaktır. 
Hazırladığınız çöreklerin sempa-
tik estetiği sofra düzeni ile uyum 
içinde olmalı. Kullandığınız tabak 
ve bardakların renkli olmasına 
özen gösterin. Aksesuar seçimi 
yaparken çocukların hoşlandığı 
parlak renkleri tercih etmenizde 
yarar var. Sofra kurarken onu da 
teşvik edin, birlikte hazırlamaktan 
keyif alacaktır.

Bir besinin ya da besin grubunun 
belli bir süre reddedilmesi, bü-
yümek için temel olan bazı besin 
öğelerinin eksikliğine neden ola-
bilir. Bu nedenle reddedile besin 
zaman zaman farklı şekillerde 
tekrar sunulmalıdır.”

fast-food beslenme kalpten 
götürüyor!

Daha çok hazır yiyecek satışı ya-
pılan yerlerde uygulanan yüksek 
ısıda pişirme tekniğinin doğal 
yağların içeriğinde kimyasal de-
ğişiklikler yarattığının altını çizen 
Başkülekçi, bu besinlerin başta 
kalp ve damar hastalıkları olmak 
üzere çeşitli sağlık sorunlarına 
davetiye çıkardığını belirtti.  

“Uzmanlar ‘fast-food’ olarak ad-

Vücudumuzda az miktarda bulunduğu 
halde çok önemli görevleri olan başka 
minerallerde vardır. Bunlardan birisi 

de demirdir. Demir en çok et, yumurta, 
kuru fasulye, nohut, mercimek, 

koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi 
besinlerde bulunur. Bu besinlerde 

bulunan demirin, vücudumuzda daha 
iyi kullanılabilmesi için C vitamini 
gereklidir. Bu nedenle her öğünde 

sebze ve meyve grubundan bir 
besini mutlaka tüketmek için özen 

göstermelisiniz.



landırılan beslenme alışkanlığının 
gençler arasında yaygınlaştığı ve 
kalp krizi geçirme yaşının da gi-
derek düştüğünü vurguluyor” di-
yen Başkülekçi, uyarılarını şöyle 
sıraladı:

“Kalp krizinin 40 yaşın üzerinde 
yaygın görüldüğü inanışı ifade 
edilse de, son yıllarda Türkiye ge-
nelindeki istatistikler gözden ge-
çirildiğinde kalp krizinin 20’li yaş-
lara kadar indiği görülüyor. Son 
olarak Konya’da, 17 yaşındaki lise 
öğrencisi ile bir süre önce Kars’ta 
yine aynı yaşlardaki bir genç kızı-
mızın kalp krizinden yaşamını yi-
tirmesi konunun ne ölçüde önemli 
olduğunun göstergedir.

Çocuğun yemek alışkanlığı ve be-
sin seçiminde tat zevkindeki önce-
likleri göz ardı edilmemeli. Uzun 
süreli sağlıklı olmak kavramı ço-
cuklar için önem taşımaz. Çocuk-
ların tercih ettikleri hamburger, 
patates kızartması gibi besinler 
çok sık olmamak kaydıyla diğer 
besinlerle dengelenerek verilebi-
lir. Büyümenin yeterliliği çocuk-
larda yaşına ve cinsiyetine göre 
olması gereken vücut ağırlığı ve 
boy uzunluğunun saptanması ile 
anlaşılır.”

Başkülekçi, çocuklarda doğru 
beslenme kuralları uygulandığı 
takdirde gelişimlerini gösteren iki 
ölçü bulunduğunu vurgulayarak 
bunları şöyle anlattı: “Uyku düze-

ni de çok önemlidir. En az 10 saat 
uyku şarttır. Uyku sırasında hor-
mon düzenimiz dengeleniyor (bü-
yüme hormonu hızla artıyor, stres 
hormonları azalıyor), sindirim sis-
temi hızla çalışıyor, bağışıklık sis-
temi kendi için yoğun bir faaliyete 
geçiyor ve vücudumuzu kaplayan 
cildimiz yoğun bir çalışma içine 
giriyor (cildi yenileyen melatonin 
hormonu karanlıkta artış gösterip 
çalışmaya başlıyor).”

eNerJi deNGeSi Nedir?

Gün boyu tüketilen yiyecek ve içe-
ceklerin enerji sağladığına dikkat 
çeken Başkülekçi, bu enerjinin 
tam olarak harcanamaması duru-
munun şişmanlığa, alınan enerji-
nin harcanandan az olmasının ise 
zayıflığa sebep olduğunu kaydetti.

“Hem zayıflık hem de şişmanlık 
sağlıklı değildir” diyen Başkülekçi, 
“Aldığımız enerji en çok yürümek, 
oturmak, spor gibi yaptığımız bü-
tün hareketler için harcanır. Ayrı-
ca beyin, kalp, böbrek gibi organ-
ların çalışması, büyüme-gelişme 
ve yıpranan dokuların onarımı için 
de enerji gereklidir. Normal vücut 
ağırlığını koruyabilmenin yolu ye-
terli dengeli beslenmek ve spor 
yapmak veya hareketli yaşamak-

tır. Hareketli yaşam ve spor yap-
mak aynı zamanda kalp-damar 
ve kemik sağlığı için de önemlidir” 
dedi.

Günlük yaşamda olabildiğince 
hareketli olmaya özen gösterilme-
si gerektiğine dikkat çeken Başkü-
lekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Okulda, okul dışında veya evi-
nizde bunu sağlayabilmek için, 
bilgisayar oyunları ile zaman ge-
çirmek veya televizyon seyretmek 
yerine;
• Yüzme, basketbol, tenis gibi 
sevdiğiniz bir spor dalında çalışa-
bilirsiniz,
• Arkadaşlarınızla bahçe-park 
gibi güvenli alanlarda hareketli 
oyunlar oynayabilir, koşabilir veya 
bisiklete binebilirsiniz,
• Ailenizle birlikte yürüyüşlere çı-
kabilirsiniz,
• Yürünebilecek mesafeleri, ara-
baya binmek yerine yürüyerek gi-
debilirsiniz,
• Asansöre binmek yerine merdi-
ven inip çıkabilirsiniz,
• Anne ve babanızın yaptığı ev ve 
bahçe işlerine yardımcı olabilirsi-
niz,
• Özellikle okuldaki beden dersle-
rini kaçırmamaya özen gösterebi-
lirsiniz.”
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Yeni bir günün başlangıcında, 
bütün gece aç kalan vücudun, 
çalışma gücüne alışması için 

sabah kahvaltısının önemi 
büyüktür . Uzmanlara göre 
beynin performansı için en 

önemli öğün kahvaltı. Yapılan 
araştırmalarda kahvaltı etmeden 
okula giden çocukların, düzenli 

kahvaltı yapanlara göre daha zor 
öğrendikleri, derslere karşı ilgisiz 

kaldıkları ve başarı düzeyinin 
düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Okul fobisi, kuvvetli bir endişe nedeniyle çocuğun 
okula gitmeyi reddetmesi ya da bu konuda isteksiz 
görünmesidir.

aStaNemiz Uzman Psi-
koloğu Gökçe Tuğsuz 
Dertli, kuvvetli bir endişe 
nedeniyle çocuğun oku-
la gitmeyi reddetmesi ya 

da bu konuda isteksiz görünmesi-
nin okul fobisinden kaynaklanabile-
ceğini söyledi.

Okul fobisi konusunda ebeveynleri 
uyaran Gökçe Tuğsuz Dertli, okul 
fobisinin, okul çağı ve okul öncesi 
çocuklarda, özellikle 5-7 yaşlarında 
sık gözlenen sorunlardan biri oldu-
ğuna dikkati çekti.

“Okul fobisi; çocuğun okula ilk baş-
ladığı dönemlerde belirginleşir. 
Problemin esas kaynağı çocuğun 
anne-babadan ayrımlaşmasında-
ki zorluktur” diyen Gökçe Tuğsuz 
Dertli, şöyle devam etti: “Çocuk 
anne-babadan ayrılma durumla-
rında şiddetli tepkiler gösterebilir. 
Ağlama, bağırma, anneye sıkıca 
yapışma, okula gitmeyi reddetme, 
zorlandığı dönemlerde aşırı huysuz-
lanma, karın ağrısı, baş ağrısı, mide 

bulantısı gibi yakınmalarla kendini 
ve aileyi huzursuz edebilir. Birbirine 
duygusal anlamda aşırı derecede 
bağlı ailelerde çocuk, okula gittiğin-
de anne babasının ona olan sevgi-
sinin azalacağını düşünebilir.”

h

Gökçe tuğsuz dertLi

Uzman Psikolog

Okul fobisi

Çocuğunuza asla, ‘eğer 
okula gidersen sana 
istediğin oyuncağı 

alacağım’ gibi rüşvetler 
teklif etmeyin. Sadece 

istenilen davranışı yaptıktan 
sonra ödüllendirin. En 
önemlisi çocuğunuzun 

korku ve kaygıları devam 
ediyor, rahatsızlıkları 

gittikçe artıyor ve 
yayılıyorsa mutlaka bir 

uzmandan değerlendirme 
ve yardım istenilmelidir.
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çOCUK biLGiLeNdiriLmeLi

Okula giden çocuğun, kardeşi 
varsa kendisine gösterilen sev-
ginin bundan sonra kardeşine 
yöneleceğini zannedebileceğine 
vurgu yapan Gökçe Tuğsuz Dertli, 
“Annesinin babasının başına bir 
şey gelebileceğinden endişe ede-
bilir. Bu gibi benzer düşüncelere 
sahip çocuklar okula gitmeyi is-
temez veya reddedebilirler. Okul 
fobisinin nedenlerinden biri de 
okul hakkındaki belirsizlikler ve 
bilgisizliklerdir” dedi. 

Daha önce dar bir sosyal çevrede 
bulunan çocuğun bu yüzden oku-
la gitme konusunda isteksizlik ve 
stres yaşayabileceğini kaydeden 
Gökçe Tuğsuz Dertli, “Bu bakım-
dan çocuk okul, sınıf, sıra, öğret-
men, müdür, ders, teneffüs, sınıf 
arkadaşı ve okul arkadaşı gibi 
kavramlar konusunda bilgilendi-
rilmeli ve belirsizlikler giderilmeye 
çalışılmalıdır” diye konuştu. 

ebeveYNLer NeLer 
YaPabiLir? 

Gökçe Tuğsuz Dertli, aile birey-
lerinin çocuğun okula gitmesi 
için kesin ve kararlı bir tutum 
sergilemesi gerektiğini vurgula-
yarak, okul fobisi olan çocukların 
ebeveynlerine şu önerilerde bu-
lundu: “Okula gitme konusunda 
ödün verilmemeli, mutlaka okula 
gitmesi sağlanmalıdır. Bu çözü-
mün yarısıdır. Çocuğunuza neden 
okula gitmesi gerektiğini ve oku-
lun işlevinin ne olduğunu anlatın. 
Okula gitmemesi halinde yapılan 
çalışmalardan geri kalacağı ve 
bunun kendisi için bazı aksaklık-
lara yol açacağını anlatmaya çalı-
şılmalıdır. Çocuğunuzun korku ve 
kaygılarını anlamaya çalışın ve bu 
kaygıları anladığınızı çocuğunuza 
ifade edin. Çocuğunuzun kaygısı 
ile alay etmeyin ve onu küçümse-
meyin.

Çocuğunuza okul hayatının güzel 

yanlarını anlatın. Böylece çocuk 
okul ile ilgili güzel duygular hisse-
decek, psikolojik olarak kendisini 
okula hazırlayacaktır. Sabah oku-
la gitmek üzere yapılan hazırlıkla-

rı eğlenceli hale getirin. Örneğin 
onu öperek uyandırın. 

Kahvaltıyı aceleye getirmeyin. 
Kahvaltıda sohbet edin, ona okul-
da neler yapacağını sorun, siz de 
gününüzü nasıl geçireceğinizi an-
latın. Çocuk okula götürüldüğün-
de vedalaşmaları çabuk ve kısa 
süreli tutarak ayrılıkların doğal ol-
duğu hissettirilmelidir.  Anne ya da 
babadan ayrılmakta zorlanıyorsa; 
çocuk kendini rahat hissedinceye 
kadar, kısa bir süre ebeveynlerin 
sınıfta oturmaları sağlanabilir. An-
cak bu durum ilk birkaç günden 
sonra devam etmemelidir.”

“Çocuğunuza asla, ‘eğer okula 
gidersen sana istediğin oyunca-
ğı alacağım’ gibi rüşvetler teklif 
etmeyin. Sadece istenilen davra-
nışı yaptıktan sonra ödüllendirin” 
diyen Gökçe Tuğsuz Dertli, “En 
önemlisi çocuğunuzun korku ve 
kaygıları devam ediyor, rahatsız-
lıkları gittikçe artıyor ve yayılıyor-
sa mutlaka bir uzmandan değer-
lendirme ve yardım istenilmelidir” 
ifadelerini kullandı.
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erGimiziN bu sayısında, 
Türkiye’nin en genç üniversitele-
rinden SANKO Üniversitesi’nin 
kurucu rektörü Prof. Dr. Ahmet 

Sınav ile yaptığımız söyleşiye yer veriyoruz. 

SaNKO üniversitesi’nin kuruluş amacı ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Hamimiz olan Sani Konukoğlu Vakfı’nın 
kuruluş amacı ile üniversitemizin kuruluş 
amacı dikkat çekicidir. Vakfımız 1989 yılın-
da bölge insanımıza hizmet etmek ama-
cıyla kurulmuş, ardından vakfın kurucusu 
rahmetli Sani Bey, 1993 yılında ülkemizin 
tek çatı altında en büyük özel hastanesinin 
temelini, para kazanmak amacından ziya-
de, bölgemiz insanına kaliteli sağlık hiz-
meti sağlamak düşüncesiyle atmış. Şimdi 
de üniversitemiz aynı amaçla kuruldu. Biz 
gerçek bir sosyal sorumluluk projesiyiz ve 
inşallah öyle kalarak başarılı olmayı hedef-
liyoruz. 

Diğer bir farkımız da eğitim anlayışımız. 
Ezbere dayalı değil, uygulamaya dayalı bir 
eğitim anlayışıyla yola çıktık ve bu şekilde 
de ilerliyoruz. Öğrencilerimiz bilgiyi neden 
öğrendiğinin, onu nerede kullanacağının 
bilinci ile öğreniyor. Bilgiyi öğrenciye de-
polamak yerine ona nasıl ulaşacağını ve 

D

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı...

Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav
“ÖNCELİĞİMİZ KALİTE”

Ezbere dayalı değil uygulamaya dayalı bir 
eğitim anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayan 
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Sınav, “Önceliğimiz; çok öğrenci alıp, 
üniversitemizi büyütmek değil, kalite. SANKO 
adına bir şeyler yapıyorsanız sizden beklenen 
en üst düzey kalitedir ve o kaliteye yaraşır şeyler 
yapmak zorundasınız” dedi.
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onu nerede, nasıl kullanacağını 
da öğretmeye çalışıyoruz.

hocam, bu süreçte önceliğiniz 
ne olacak?
SANKO Üniversitesi olarak önceli-
ğimiz; çok öğrenci alıp, üniversite-
mizi büyütmek değil, kalite. SAN-
KO adına bir şeyler yapıyorsanız 
sizden beklenen en üst düzey ka-
litedir ve o kaliteye yaraşır şeyler 
yapmak zorundasınız. 

SANKO Üniversitesi Tıp Bilimleri 
alanında eğitim veren, araştırma-
lar yapan tematik bir üniversite. 
Kuruluş kanunumuzda tıp, diş he-
kimliği ve sağlık bilimleri fakülte-
lerinin yanı sıra, sağlık bilimleri ve 
fen bilimleri enstitülerimiz var. Tıp 
bilimlerine dahil tüm disiplinlerde 
verdiğimiz ve vereceğimiz lisans 
ve lisansüstü eğitimin yanı sıra, 
yüksek düzey bilimsel araştırma 
yapmak da amaçlarımız arasın-
da.

Bunun için de laboratuvarlarımızı 
en seçkin, en kaliteli ekipmanla 

donattık. Her şeyimiz Amerikan 
tabiriyle “state of the art” kalite-
sinde. Kaliteli kadro, kaliteli müf-
redat, kaliteli ekipman ve kaliteli 
bir eğitim hedefiyle başladık ve o 
yolda da elimizden geleni yapma-
ya devam ediyoruz.

İlk lisans öğrencilerimizi aldığımız 
2014-2015 akademik yılında oldu-
ğu gibi, 2015-2016 akademik yılı-
mızda da YÖK’ün dört programı-
mız için verdiği öğrenci kontenjanı 
neredeyse yüzde 100 doldurduk. 
Tıp fakültesi ve sağlık bilimleri 
fakültesinin hemşirelik, fizyotera-
pi - rehabilitasyon ve beslenme 
- diyetetik bölümlerinde öğrenci-
lerimizle 12 katlı kendi binamızda 
eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
arada yüksek lisans programımız 
da YÖK tarafından onaylandığı 
için mezuniyet sonrası eğitimlere 
de başladık.

hocam, burslarınıza da değine-
bilir misiniz?
Eğitimi süresince çeşitli burslar-
la öğrencilerimizi destekliyoruz. 

SANKO Üniversitesi’nde 2014- 
2015, 2015-2016 öğretim yıllarında 
ÖSYM bursu, sıralama bursu, ilk 
tercih bursu, şehit ve gazi çocu-
ğu bursu, Sanko Okulları bursu, 
personel çocuğu ve Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi zorunlu hiz-
met sözleşmesi bursu olarak 138 
öğrencimiz burslu olarak eğitim 
görmektedir. 

Üniversitede kaliteyi öncelik-
li olarak hedefliyorsanız elbette 
akademik kadronuz çok önemli. 
Akademik personel seçimimizde 
uluslararası tecrübelerine önem 
veriyoruz. Sadece İngilizce bilen-
leri değil, o dili kullanabilenleri, 
yani uluslararası bilimsel tecrü-
beleri olan akademisyenleri önce-
likle kadromuza katmaya çalıştık. 
Ayrıca, her ay Amerika’dan ala-
nında yetkin bir akademisyeni ge-
tirip öğrencilerimizle tanıştırıyor, 
onların birikimlerini ve deneyim-
lerini paylaşmalarını sağlıyoruz. 
Daha kuruluş yılı bütçemizde bile 
buna önemli bir miktar kaynak 
ayırdık.

Sani Konukoğlu Vakfımız 1989 yılında bölge insanımıza hizmet etmek 
amacıyla kurulmuş, ardından vakfın kurucusu rahmetli Sani Bey, 1993 
yılında ülkemizin tek çatı altında en büyük özel hastanesinin temelini, 

para kazanmak amacından ziyade, bölgemiz insanına kaliteli 
sağlık hizmeti sağlamak düşüncesiyle atmış. Şimdi de üniversitemiz 
aynı amaçla kuruldu. Biz gerçek bir sosyal sorumluluk projesiyiz ve 

inşallah öyle kalarak başarılı olmayı hedefliyoruz. 
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Üniversitemizde şu anda 61 öğre-
tim üyesi, 11 öğretim üye yardım-
cımız var. Amerika’da başarılı ka-
riyer yapmış hocalarımızla temas 
halindeyiz. Kadromuzu genişle-
tirken buradaki iyilerle, uluslara-
rası tecrübeleri olan hocaları bir 
araya getirip bir fark yakalamak 
istiyoruz. 

hocam, nasıl bir üniversite orta-
mınız var?
Üniversite aslında, sadece eğitim 
verip meslek öğreten bir kurum 
değildir. Ülkemizde yerleşmiş 
bazı yanlış alışkanlıklar var ma-
alesef. Üniversite eğitimi sadece 
meslek bilgisi öğretmekten ibaret 
olmamalı. Üniversite dönemi bir 

insanın bireysel ve sosyal kişilik 
gelişiminde çok önemlidir. Öyley-
se üniversite, önce bilgi üreten, 
sonra bu bilgiyi öğreten, daha 
sonra da öğrettiği bilgi ile kendini 
ve hayatı doğru okuyabilen, bilgiyi 
doğru kullanabilen entelektüel in-
san yetiştiren bir kurum olmalıdır.

Bizim diğer bir avantajımız da öğ-
rencilere sunduğumuz sosyal im-
kanlarımız. Merkez yerleşkemiz 
şehrin içinde, Gaziantep’in sos-
yal açıdan en gözde bölgesi olan 
Gazi Muhtar Paşa Bulvarı’nda ol-
ması başlı başına bir avantajdır. 
Öğrenciler bir büyük şehrin sun-
duğu imkanlara yürüme mesafe-
sindeler. Ayrıca yine merkez yer-
leşke içindeki SANKO Üniversitesi 
ana binamız otopark, kafeterya-
lar, mescit, yemekhane, kütüp-
hane ve bahçe kafeteryası, ATM, 
kuaför, sağlık merkezi, fitness sa-
lonu ve kapalı yüzme havuzu gibi 
öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı 
tüm olanaklara sahip. 

Ayrıca, öğrencilerimizin sosyal ve 
kültürel faaliyetleri için SANKO 
Üniversitesi Kültür Evimiz, sportif 
aktivitelerimiz için Özel Sanko 

Üniversitede kaliteyi öncelikli olarak hedefliyorsanız 
elbette akademik kadronuz çok önemli. Akademik personel 
seçimimizde uluslararası tecrübelerine önem veriyoruz. 
Sadece İngilizce bilenleri değil, o dili kullanabilenleri, 
yani uluslararası bilimsel tecrübeleri olan akademisyenleri 
öncelikle kadromuza katmaya çalıştık. 
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Okulları bünyesinde kullanmakta 
olduğumuz 650 kişilik gösteri ve 
toplantı salonu, kapalı yarı olim-
pik yüzme havuzu, açık ve kapalı 
basketbol salonu, açık çim futbol 
sahası ve tenis kortlarımız mevcut.

Tematik tıp üniversitesi olmamız-
dan ve tıp bilimleri eğitiminin yo-
ğun olarak uygulamaya dayalı 
olmasından dolayı Türkiye’nin tek 
çatı altında en büyük özel has-
tanesine sahip olmak bizim için 
büyük avantaj. Öğrencilerimiz, 

611 yataklı, 60.000m2 çalışma ala-
nına sahip Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde uygulamalı eğitim 
fırsatı bulmaktadır.  İstiyoruz ki 
bölgemizin gençleri iyi eğitim için 
diğer şehirlere veya yurtdışına git-
mek zorunda kalmasınlar, hatta 
yurtdışından bizim kalitemizi talep 
eden öğrenciler gelsin.

Ayrıca hocalarımızdan maksi-
mum verimi alabilmek için eği-
tim dilimiz Türkçe. Ancak, bunun 
yanında mecburi, yoğun İngilizce 
eğitim programı hazırladık. Çün-
kü öğrencilerimizin iyi düzeyde İn-
gilizce öğrenerek okullarımızdan 
mezun olmalarını istiyoruz. Bu 
yüzden İngilizce derslerimizi haf-
tada en az 6 saat olmak kaydıyla 

eğitim süresine yaydık. Tabi son 
yıllarda daha çok mesleki İngiliz-
ceye ağırlık vereceğiz.

SaNKO üniversitesi’nin hedefle-
ri ve eğitimdeki yatırımları neler 
olacaktır? 
Büyüme hedefimizde tıp ve ilgili 
bilimlerin her alanında eğitim ve-
recek tüm bölümleri açmak var. 
Şu anda diş hekimliği fakültesinin 
kuruluşu üzerinde çalışıyoruz. He-
defimiz yine kalite. Bu adım adım 
böyle devam edecek, ta ki meslek 
yüksekokullarına, teknik branş-
lara kadar. İstiyoruz ki ülkemiz 
sağlık sektöründe kaliteli eğitim 
ile yetişmiş profesyoneller artsın, 
hasta bakıcımızdan, hekimimi-
ze, laboratuvar teknisyenimizden 
hemşiremize bu sektörde hizmet 
üreten herkes iyi yetiştirilmiş pro-
fesyoneller olarak hizmet etsinler.

Hayalimiz büyük! İstiyoruz ki 
Ortadoğu’da tıp eğitimi, sağlık 
hizmeti ve bilimsel araştırma de-
yince akıllara ilk SANKO Üniver-
sitesi gelsin. Uluslararası bilim 
camiasında iyi tanınan, tüm prog-
ramları akredite, yaptığı araştır-
malar diğer üniversitelerde kay-
nak olarak kullanılan, üniversite, 
toplum ve sanayi işbirliğini etkin 
olarak uygulayan, ulusal ve ulus-
lararası olarak tercih edilen bir 
üniversite olalım istiyoruz. 

Üniversite aslında, sadece 
eğitim verip meslek 

öğreten bir kurum değildir. 
Ülkemizde yerleşmiş 

bazı yanlış alışkanlıklar 
var maalesef. Üniversite 
eğitimi sadece meslek 

bilgisi öğretmekten ibaret 
olmamalı. Üniversite 
dönemi bir insanın 

bireysel ve sosyal kişilik 
gelişiminde çok önemlidir. 
Öyleyse üniversite, önce 

bilgi üreten, sonra bu 
bilgiyi öğreten, daha 

sonra da öğrettiği bilgi ile 
kendini ve hayatı doğru 

okuyabilen, bilgiyi doğru 
kullanabilen entelektüel 

insan yetiştiren bir kurum 
olmalıdır.
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Doğru bilinen
yanlışlar

Aç KAlmAK zAYıflATır
Zayıflamak uğruna aç kalmak, öğün atlamak 

sanılanın aksine genelde kilo alımı ile 
sonuçlanmaktadır. Çünkü yeterince beslenemeyen 

metabolizma, durumu “kıtlık” olarak algılamakta 
ve tüketilen her besini savunma mekanizması 
olarak (yarın bir gün tekrar aç kalırsam enerji 

olarak kullanırım mantığı ile) vücutta yağ şekline 
depo etmektedir. Tıpkı bizlerin sular kesildiğinde 
depo ettiğimiz suyu kullanıp, suların geri gelmesi 

ile birlikte depoyu tekrar doldurmamız ve fazladan 
yedekleme yapmamız gibi. Önerilen; dengeli bir 

beslenme programına eşlik edecek egzersiz ile fazla 
kilolardan kurtulmaya çalışmaktır.

mEYVE YEmEKTEn sOnrA 
TüKETilmEliDir 

Yapılan yanlışlardan biri olan yemek sonrası 
meyve tüketimidir. Yemekte zaten yeteri kadar 

kalori alıyoruz. Bir de üzerine ekstra kalori 
ve şeker almamızın bir anlamı olmadığını 
düşünüyorum. Meyveyi ara öğün olarak 

tüketmek ya da yemekten 1-2 saat sonra almak 
daha doğru olacaktır. 

DiYET VE DiYABETiK ürün AYnıDır
Diyet ürünler müadil ürüne göre kalorisi azaltılmış 
üründür, ancak diyabetik ürün şeker yerine tatlandırıcı 
kullanılarak üretilen şeker içermeyen ürünlerdir. 
Diyabetik ürünlerde çoğu zaman azalan karbonhidrat 
miktarına paralel olarak yağ miktarı artabilir. Mutlaka 
etiketlere dikkatle bakmalı, kalori miktarlarını 
hesaplarken de bir paketin gramajı ile etiket 
bilgilerindeki çoğunlukla 100 grama göre verilen kalori 
değerleri karşılaştırılmalıdır. Piyasada diyet olmayan 
ama “diyet ürün” adı altında satılan birçok ürün vardır. 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 
biri de üretici firmanın güvenilir olmasıdır.
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sPOr Aç KArnA 
YAPılmAlıDır

Spor ne aç karna ne de çok ağır 
yemek sonrası yapılmamalıdır. Aç 

karna yapılan fiziksel aktivite kişinin 
kan şekerini çok fazla düşürürken, 

hemen yemek ardından yapılan 
aktivite kalbe yük getirecektir. Bu 
nedenle hafif bir kahvaltı, bir ara 

öğün ya da ana öğünden yaklaşık 1 
saat sonra yapılması doğru olacaktır.

DiYETTE 
YAğı KEsmEK 
DEPO EDilEn 

YAğlArın 
YAnmAsını 

sAğlAr 
Zayıflamaya yönelik 
diyet uygulasak da 

vücudumuzun belirli 
oranlarda yağa ihtiyacı 

vardır. Bu ihtiyacın 
diyetle karşılanmadığı 

durumlarda vücut 
savunma mekanizması 

olarak karbonhidrat 
ve proteinlerden 

yağ sentezler ve bu 
yağ, oldukça yüksek 
oranlarda kolesterol 
içerir. Halbuki yağda 

eriyen vitaminlerin 
kullanılması vücuda 

alınan yağlara bağlıdır. 
Hatta bazı yağ asitleri 

vücut tarafından 
üretilemediği için 
besinler yolu ile 

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

BOl BOl sODA 
içmEK zAYıflATır
Soda, sindirimi bir miktar 
kolaylaştırdığı için özellikle 
yemeklerden sonra tercih 
edilen bir içecektir. Hazmı 
kolaylaştıran bu içeceğin 
yağ yakıcı bir fonksiyonu 
bulunmamaktadır. 
Zayıflatıcı etkisi 
bulunmayan soda, aşırı 
miktarlarda içildiği 
taktirde iştah açıcı bir etki 
göstermektedir.

ŞEKErsiz BEsin 
AYnı zAmAnDA 
KAlOrisizDir

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

yağdan ve proteinden dolayı 
kalori içerebilir.

DiYET
ürünlErDEn 

isTEnilEn miKTArDA 
YEnilEBilir

Kalorisi ne kadar azaltılmış 
olursa olsun, tamamen 

kalorisiz olmadığı için fazla 
tüketimi ağırlık
artışına neden

olacaktır.
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Polikliniği, hastalarına en son teknolojik 

gelişmelerle hizmet vermektedir.

Telefon:0.342.211 50 00(5336 - 5337)   
randevu: 444 4 765

e – randevu:www.sankotip.com

Göğüs Cerrahisi
    Polikliniği
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Opr. dr. ibrahim NaCaK

1965 yılında Gaziantep’te doğdu. 1994 Ulu-
dağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimi-
nin ardından 2006 Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Göğüs Cerrahisi uzmanlık eğiti-
mini tamamladı.  

Mersin Toros Devlet Hastanesi ve Gazian-
tep Şehitkâmil Devlet Hastanesi’nde görev 
yapan Opr. Dr. Nacak, Nisan 2009 itibariyle 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Göğüs 
Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya baş-
lamıştır. Evli olan Opr. Dr. Nacak’ın Göğüs 
Cerrahisi konusunda her türlü açık ve kapalı 
ameliyatlar, göğüs duvarı deformiteleri cerra-
hisi ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

üreKLi büyüyen ve gelişen 
hastanemiz Göğüs Cerra-
hisi Kliniği bölgemizdeki 
özel hastaneler içinde sa-
dece Özel Sani Konukoğlu 

Hastanesi’nde mevcuttur. Özellikle 
Acil Servis’e başvuran göğüs travmalı 
hastalara çok kısa sürede müdahale 
edilip, 24 saat hazır haldeki ameliyat-
hane ve yoğun bakım ünitemizle ge-
rekli tüm tedaviler çok hızlı bir şekilde 
yapılmaktadır. 

Göğüs cerrahisi ameliyatları, Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi güvencesi 
ile son teknolojik cihazlar ve dünyaca 
kalitesi kanıtlanmış özel malzemeler 
kullanılarak yapılmaktadır. Akciğere 
yönelik açık ve kapalı ameliyatlarda 
kullanılan kaliteli malzemeler, ameli-
yat sonrası iyileşme hızını artırmakta 
ve oluşabilecek yan etkileri azaltmak-
tadır.

Hastanemizde göğüs cerrahisini ilgi-
lendiren tüm hastalıkların tanı ve te-
davisi, yapılan açık ve kapalı (VATS: 
Video assisted toracoscopic surgery 
- Video yardımlı torakoskopik cerrahi) 
ameliyatlarla sağlanmaktadır. 

Bu hastalıkların ve ameliyatların başlı-

caları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Akciğer kanserinin erken teşhis ve 
tedavisi.

• Akciğerin her türlü kistik ve bronşi-
ektazik hastalığının teşhis ve tedavisi.

•Göğüs duvarındaki şekil bozuklukla-
rının teşhis ve tedavisi.

•Akciğer zarı hastalıklarının teşhis ve 
tedavisi.

•Akciğerde hava ve sıvı toplanması-
nın teşhis ve tedavisi.

•Trakeal ve bronşial (solunum yolları) 
yabancı cisimlerin çıkartılması

•Özofagial (yemek borusu) yabancı 
cisimlerin çıkartılması

• Ellerde aşırı üşüme ve morarmanın 
(Reynaud hastalığı) kapalı ameliyatla 
tedavisi

•Özofagusun (yemek borusunun) 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi

•Göğüs duvarı ve göğüs boşluğunda-
ki tümör ve kistlerin teşhis ve tedavisi.

S
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rd. dOç. dr. ÖzKaP-
LaN, “18 Ekim Dünya 
Menopoz Günü” dolayı-
sıyla yaptığı açıklama-

da, menopozun kadınlarda âdet 
kanamaları ve dolayısıyla üreme-
nin sona ermesi olduğunu anım-
sattı.

Çoğu kadında menopozun 45 - 55 
yaşları arasında başladığını, orta-
lama menopoz yaşının 50 olarak 
kabul edilse de bazı durumlarda 
40 yaşından önce başladığı ya da 
50’li yaşların sonlarına sarktığının 
görülebildiğini belirten Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, “Menopozun erken 
ya da geç başlaması, muhtemelen 
kalıtımsal olmakla birlikte, iyi bes-
lenme ve sağlıklı bir yaşam meno-
pozu geciktirebilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, kadınların 
yüzde 8’inde menopozun 40 yaşın-
dan önce başladığını, bu duruma 
prematüre (erken) menopoz denil-
diğini ifade ederek, “Yumurtalıkla-
rın cerrahi operasyon ile alınması 
veya X ışınları ya da radyum ile 
yok edilmesi ile suni menopoz baş-
latılabilir” diye konuştu. 

meNOPOzUN OrtaYa çIKIŞI

Menopozun ortaya çıkış nedenle-

rine değinen Yrd. Doç. Dr. Özkap-
lan, “Menopoz, doğal ömrü 35 yıl 
olan yumurtalıkların görevlerini 
yerine getirememeye başlaması 
sonucu ortaya çıkar. Yumurtalıkla-
rın çalışamaz hale gelmeleri yaş-
lanmanın doğal bir sonucudur” 
ifadelerini kullandı.
 
Menopoz yaklaştıkça foliküllerin 
önce bir kısmının, zamanla tama-
mının yumurta bırakamaz hale 
gelmesiyle âdet düzenin bozul-
duğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. 
Özkaplan, şöyle devam etti: “Adet 
kanamaları gecikmeye veya sıra 
atlamaya başladığından, adet 
araları iyice uzar. Belirtiler bazen 
hamilelik ile karıştırılabilir. Bazı 
kişilerde kanama miktarı azalır-
ken, bazılarında aşırı kanama gö-
rülebilir. Şanslı bir azınlığın adet 
kanamaları menopoza girince 
kesilir. Yumurtalıklar çalışamaz 
hale gelince giderek daha az öst-
rojen hormonu üretmeye başlar. 
Bu da üreme faaliyetlerini kontrol 
eden bezelerdeki hormonal aktivi-
telerde belli belirsiz değişikliklere 
ve yeniden düzenlemelere neden 
olur.

Östrojen seviyelerinin düşmesi, 
‘hypothalamusun nörovasküler’ 
mekanizmasını bozarak meno-

Y

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Esra Özkaplan, 
zaman zaman ‘hayatın değişimi’ olarak algılanan menopoz sürecinde fiziksel, 
zihinsel ve cinsel değişiklikler olduğunu, ancak bunların “kötüye gidiş” olarak 

nitelendirilmemesi gerektiğini söyledi. 

18 EKİM DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ

“MENOPOZ KÖTÜYE 
GİDİŞ DEĞİLDİR”

Sağlıkta	önemli	tarihler

Yrd. doç. dr.
Esra ÖzKaPLaN

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı 
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pozun tipik özelliklerinden ani 
ateş değişiklikleri başlatabilir. Hi-
pofiz bezelerinin metabolizması 
değişir ve kan ile idrarda yüksek 
miktarlarda folikül stümilasyo-
nuna yardımcı olan hormonlara 
(FSH) rastlanılır. Adrenal ve tiroid 
bezlerinin hormonal dengesi de 
bozulur. Bu değişiklikler birçok 
kadında fiziksel veya zihinsel ra-
hatsızlıklara neden olmazlar.”

meNOPOzUN beLirtiLeri

Menopozun en önemli belirtisinin 
adet düzeninde meydana gelen 
değişmeler olduğunun altını çi-
zen Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, di-
ğer belirtileri şöyle sıraladı: “Ani 
Ateş Basması: Genellikle göğüste 
bir ısınma hissiyle ortaya çıkar. 
Oradan boyuna, yüze ve bazen 
de tüm vücuda yayılır. Bazen 
ateş hissiyle birlikte iğnelenme 
de görülür. Yüzde ateş basma-
sı sonucu ortaya çıkan kızarıklık 
başkaları tarafından rahatlıkla 
farkedilebilir. Geceleri ateş bas-
ması uyku düzenini bozabilir. Ba-
zen de aşırı terleme veya üşüme 
uykuyu bölebilir. Ani ateş basması 
menopozdan hemen önce başlar 
ve yaklaşık 2-3 yıl devam eder. 
Yumurtalıkları ameliyatla alınmış 
genç bayanlarda da, operasyon-
dan yaklaşık bir hafta sonra ani 
ateş basması görülür.

Baş Ağrısı: Menopozun birçok be-
lirtisi vardır ancak kaynağı, meno-
pozla ilgili olmayan rahatsızlıklar 
da görülebilir; gerginlik, baş ağ-
rısı, baş dönmesi gibi. Ayrıca me-
nopoz nedeniyle sık karşılaşılan 
‘yaşlanma endişesi’ de bir takım 
rahatsızlıklara yol açabilir.

Kilo Değişiklikleri: Birçok kadın 
menopoz esnasında kilo aldığın-
dan yakınmaktadır. Bunun nedeni 
bazen tiroid faaliyetlerindeki azal-
ma olabilir. Ancak menopoz es-
nasında kilo almanın nedeni ge-
nellikle azalan fiziksel faaliyetler 
ve aşırı yemedir. Menopozun dış 
görünüşü ya da zindeliği etkiledi-
ği yönünde net bir bilgi yoktur.” 

hOrmON tedaviSi

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, yakın 
zamana kadar östrojen hormo-
nunun menopoz belirtilerini azalt-
tığına ve damar tıkanıklığı ile oste-
oporozu yavaşlattığı düşünüldüğü 
için hastalara ve menopozdaki 
bayanlara yaygın olarak verildiği-
ne dikkati çekti.

“Ancak günümüzde östrojenin 
rahim mukozası ve bazı meme 
kanserleri ile ilgili olabileceği, dü-
şünülmektedir” diyen Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, östrojen hormon te-
davisi alanlarda kalp krizi ve inme 
riskinde artış olduğuna ilişkin veri-
ler nedeniyle östrojen tedavisinin 
tekrar gözden geçirildiğine vurgu 
yaptı.

erKeN meNOPOz

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, erken 
menopoz dönemini “Menopoza 
giren bir kadın artık çocuk doğur-
ma özelliğini kaybetmiş demektir. 
Ancak 35 – 40 yaş altı kadınlarda 
kesilen adet kanamaları erken 
menopoz olarak adlandırılmakta-
dır”  şeklinde açıklayarak bu du-
rumla karşı karşıya kalan kadın-

lardan bazılarının kendiliğinden 
gebe kalabilirken bazılarının ise 
yardımcı üreme tedavileri ile gebe 
kaldığının altını çizdi.

Kadının adet döngüsü bir yılı geç-
miş ve bu süre içinde kanama 
olmamış ise menopoz tanısı ko-
nabileceğini vurgulayan Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Erken menopoz hariç 
normal menopozun geri dönüşü 
gibi bir ihtimal söz konusu değil-
dir. Artık doğurganlık özelliği kay-
bedilmiştir ve kadının gebe kalma 
gibi şansı yoktur. 40 yaş altında 
bir kadında erken menopozun 
tanısını koymak önemlidir. Küçük 
ovarian yetmezliği erken meno-
pozdan daha farklı gelişen bir du-
rumdur. Bu sorun ile karşı karşıya 
kalan bir kadında adet kanaması 
kendiliğinden tekrar oluşabilir ve 
hiçbir yardımcı üreme tedavisine 
gerek kalmadan gebe kalabilir. 
Bu hasta gruplarında yumurtalık-
larda bulunan folliküller tamamen 
tükenmiştir ya da herhangi bir bo-
zukluğa uğramıştır. Bu hastalığın 
genetik olduğu da düşünülmekte-
dir. Ailesinde bu tür bir sorun olan 
kadınların yüzde 20’sinde bu has-
talık görülmektedir.”



aziaNteP’te  yaşayan 
61 yaşındaki, 5 çocuk 
babası Talip Yıldırım, 
cildiyle ilgili yaşadığı sı-

kıntı nedeniyle doktora gittiğinde, 
böbrek hastası olduğunu öğren-
diğini ve ilaç tedavisine başlanıl-
dığını söyledi. 

Böbrekleriyle ilgili yaşadığı sıkın-
tının çok ileri derecede olduğun-
dan ilacın yan etki yapmaya baş-
ladığını belirten Yıldırım, “Bunun 
üzerine nakil süreci başladı. Eşim 
Zöhre Yıldırım (61) böbreğini ver-
mek istedi. Yapılan tetkiklerde tek 
böbreği olduğu anlaşılınca ço-
cuklarımın tamamı ‘biz böbreği-
mizi veririz’ dediler. Çocuklarımın 
bu davranışı beni çok mutlu etti” 
dedi.

“Daha önce çeşitli nedenlerle 
geldiğimiz Özel Sani Konukoğ-

lu Hastanesi’nin Organ Nakli 
Merkezi’ne kaydımızı yaptırdık” 
diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Kızım Tülay Korkmaz’ın (34) do-
kuları uyunca işlemler yapıldı ve 
nakil gerçekleştirildi. İkimiz de 
sağlıklıyız, çok mutluyuz. Herke-
si başkalarının hayatını kurtarıp 
mutlu olmalarını sağlamak için 
organ bağışında bulunmaya ça-
ğırıyorum. Ayrıca böyle bir mer-
kezin şehrimizde olması bizler 
için çok büyük bir avantaj. Tedavi 
için başka illere gitmemize gerek 
kalmadı.” 

Tülay Korkmaz ise babasının 
böbrek nakline ihtiyacı olduğunu 
duyunca 5 kardeş olarak böbrek-
lerini vermek istediklerini ifade 
ederek, “Dokularımız uyunca na-
kil yapıldı. Ameliyattan çıktığımda 
hafif ağrılarım vardı. Artık ağrı da 

yok. Babamın hayatına yeniden 
kavuşması benim için en büyük 
mutluluk.’’

“GURUR DUYUYORUZ”

Genel Müdür Dr. Yusuf Ziya Yıl-
dırım da insanları sağlıklarına 
kavuşturarak mutlulukların altı-
na imza atabildikleri için gurur 
duyduklarını ifade ederek, “Her 
organ nakli, ayrı bir hayat dersi 
gibi. Hayatın ne getireceği belli 
olmuyor. Hastane olarak çok gü-
zel haberler vermeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu 
Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ise 
hem kızını hem de babasını sağ-
lıklı ve mutlu bir şekilde evlerine 
uğurlamalarının kendileri için en 
güzel duygu olduğuna dikkati 
çekti. 
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Hastanemizde gerçekleştirilen başarılı operasyonla,  61 yaşındaki böbrek hastası 
babasına, dokuları uyan kızının böbreği nakledildi.

Kızı babasına 
böbreğini verdi

G
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aNLIUrfa’da yaşayan 
evli 2 çocuk annesi 32 
yaşındaki Emine Atmaca, 
yüksek tansiyon sonucu 

rahatsızlandığını ve doktorunun 
kendisine diyalize girmesi ya da 
nakil olması gerektiğini söylediği-
ni bildirdi.

Bunun üzerine, daha önce başa-
rılı nakiller yapıldığını basından 
duydukları ve doktoru tarafın-
dan da önerilen Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi Organ Nak-
li Merkezi’ne başvurduklarını 
belirten Emine Atmaca, kendisine 

böbreğini vermek isteyen ablası-
na gereken tetkiklerin yapıldığını, 
dokuların tuttuğunu öğrenince 
çok sevindiklerini ve hemen nak-
lin yapılmasın istediklerini kay-
detti.

Başarılı operasyonu gerçekleşti-

ren Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu’na 
teşekkür eden Emine Atmaca, 
“Ben bu illetten kurtuldum. Herke-
sin organ bağışında bulunmasını 
isterim” dedi.

Kardeşine böbreğini veren 7 ço-
cuk annesi Fatma Atmaca (34) 
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Kardeşine böbreğini verdi

Ş

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Organ Nakli Merkezi, sadece Gaziantep’in değil, 
bölgede şifa arayan böbrek hastalarının ikinci kez hayata tutunmasını sağlıyor. 
Şanlıurfalı böbrek hastasına, ablası canından bir parçayı, böbreğini bağışladı.

Fatma Atmaca, “Kardeşimin ihtiyacı olduğunu duyunca 
hiç tereddüt etmeden böbreğimi vermek istedim. Yapı-
lan tetkikler sonucu dokular uyumlu çıkınca hemen nakil 
hazırlıkları başladı. Her şey yolunda gitti. İkimiz de şu an 
çok iyiyiz. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.
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ise “Kardeşimin ihtiyacı olduğu-
nu duyunca hiç tereddüt etme-
den böbreğimi vermek istedim. 
Yapılan tetkikler sonucu dokular 
uyumlu çıkınca hemen nakil ha-
zırlıkları başladı. Her şey yolunda 
gitti. İkimiz de şu an çok iyiyiz. Al-
lah herkesten razı olsun” diye ko-
nuştu.

Organ naklini gerçekleştiren Prof. 
Dr. Yüzbaşıoğlu, şu değerlendir-
meyi yaptı:

“Emine Atmaca, diyalize girme-
den nakil yapılan hastalardan ve 
literatürde diyaliz tedavisi alma-
mış ve hemen nakil yapılan hasta-
ların sonuçlarının daha iyi olduğu 
bildiriliyor. Hastamız 2 günde aya-
ğa kalkıp, böbrek fonksiyonları 
kısa sürede normale dönmüştür. 
Hastanın vericisi olduğu takdirde, 
diyaliz tedavisine başlamadan 
nakil olması daha büyük bir avan-
tajdır.”

veLi dÖvüŞçü

Osmaniye Kadirli’de yaşayan Veli 
Dövüşçü (48) de Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi’nde şifa bulan 
hastalar arasında bulunuyor. 
Aldığı sıvıları atamayan ve vücu-
dunda çıkan yaralar nedeniyle 
doktora giden Dövüşçü’ye, 16 yıl 
önce böbrek rahatsızlığı teşhisi 
konuldu. 

Veli Dövüşçü, idrara çıkamadı-
ğı için aldığı sıvıları atamadığını 
anımsatarak, şöyle devam etti: 
“Aldığım sıvılar vücutta kalıyordu, 
sonra da yaralar çıkmaya baş-
ladı. Vücudumun birçok yerinde 
ödem oluştu. İlaç tedavisine baş-
landı. Bir ilerleme olmayınca di-
yalize girmeye başladım. Yaklaşık 
3,5 yıl önce kadavra için Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’ne kaydımı 
yaptırdım. Umudum buradan uy-

gun kadavranın çıkmasıydı.

Allah beklentilerimizi boşa çıkar-
madı. Uygun kadavra çıktığı ha-
berini alınca sadece ben değil, 
eşim ve çocuklarım da çok sevin-
di. Artık diyaliz yok, yaşadığım sı-
kıntılar sona erdi. Herkesin organ 
bağışında bulunmasını isterim. 
Bana organı bağışlanandan Allah 
razı olsun, nur içinde yatsın.” 

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu 

Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu, organ 
naklinin pek çok insanın yaşama-
sı için bir umut olduğunu anımsa-
tarak, şu çağrıyı yaptı:

“Organ bağışı bekleyen hastalar 
için bağışın yapılacağı ve organın 
kendilerine çıkacağı umudu çok 
önemli. Çoğu hastayı ayakta tutan 
işte bu umut. Halkımızı bu konuda 
daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. 
Bu umut hiç bitmemeli ancak sa-
dece umut olarak da kalmamalı.” 

Veli Dövüşçü: “Allah beklentilerimizi boşa çıkarmadı. 
Uygun kadavra çıktığı haberini alınca sadece ben değil, 
eşim ve çocuklarım da çok sevindi. Artık diyaliz yok, ya-
şadığım sıkıntılar sona erdi. Herkesin organ bağışında 
bulunmasını isterim. Bana organı bağışlanandan Allah 
razı olsun, nur içinde yatsın.”
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ANkO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi de olan Yrd. Doç. 

Dr. Uysal, “Meme Kanseri ve 
Meme Kanserinde Erken Tanının 
Önemi” konulu konferans verdi.

Ülkemizde ve dünyada kanser 
sıklığının giderek arttığına dikkati 
çeken Yrd. Doç. Dr. Uysal, “Buna 
bağlı olarak kansere bağlı ölüm 
oranları da paralel olarak yüksel-
mektedir. Bu da araştırmacıları 
kanseri önleyecek korunma yön-
temlerini ve tedavi seçeneklerini 
araştırmaya yönlendirmektedir” 
dedi.

“Bilinen bir gerçek vardır ki, er-
ken tanının kanserin tedavisi ve 
ilerlemesinin durdurulmasında 
anahtar rol oynamasıdır. Meme 
kanserinde de erken tanı oldukça 
önemlidir” diyen Yrd. Doç. Dr. Uy-
sal, meme kanserinin kadınlarda 
en sık görülen kanser türü olup, 
kadınlarda kansere bağlı ölüm 
oranlarında ikinci sırada olduğu-
nun altını çizdi.

Meme kanserinin dünyadaki her 
yıl yeni vaka sayısının yaklaşık bir 
milyon olduğunu kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Uysal, şöyle konuştu:

“Kadınlarda erkeklere göre 100 
kat daha fazla meme kanseri 
görülmektedir. Meme kanseri 
süt salgılayan süt bezelerinden 
(lobüler) ya da süt kanalların-

dan (duktal) kaynaklanabilir. Sık 
olarak yüzde 75 oranında duktal 
kanserler görülmektedir. Meme 
kanserinin oluş nedeni tam bi-
linmese de bazı risk faktörleri ile 
ilişkisi saptanmıştır.”

riSK faKtÖrLeri

Meme kanserinin risk faktörleri 
hakkında bilgiler paylaşan Yrd. 
Doç. Dr. Uysal, bu risk faktörle-
rinin bazıları hasta tarafından 
kontrol edilebilirken bazıları ise 
kontrol edilemediğine vurgu yap-
tı:

Kontrol edilemeyen risk faktör-
lerini yaş, cinsiyet, aile öyküsü, 
diğer memede kanser öyküsü, 
erken adet görme ve geç meno-
poz olarak sıralayan Yrd. Doç. 
Dr. Uysal, “Kontrol edilebilen 
risk faktörleri arasında ise alkol, 

yağlı diyet, şişmanlık, radyasyon 
etkilenmesi, doğum kontrol hap-
ları (meme kanseri riskinde hafif 
artış), menopoz sonrası hormon 
tedavisi (10 yıl ve daha çok kul-
lanımda) bulunuyor” ifadelerini 
kullandı.

beLirtiLeri

Memede elle hissedilen kitlele-
rin varlığı, meme başından kanlı 
kırmızı akıntı gelmesi, meme ucu-
nun içe çekilmesi, meme derisin-
de ödem, meme başı etrafında 
egzama benzeri pullanma, koltuk 
altı bezelerinde büyüme ve ağrı-
nın, meme kanseri belirtileri ol-
duğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. 
Uysal, şöyle devam etti:

“Meme kanseri sıklığının giderek 
artması önemli bir sağlık sorunu 
oluşturmasına rağmen, erken 

S
Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erdal Uysal, dünyada meme 
kanserinde her yıl yeni vaka sayısının yaklaşık bir milyon olduğunu söyledi.

“Meme kanseri ve
meme kanserinde erken 

tanının önemi”
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tanı konulduğunda bu hastalıktan 
yüksek oranda tamamen kurtul-
ma şansı vardır. Meme kanserin-
de erken tanı yöntemleri arasında 
kendi kendini muayene etme, dü-
zenli doktor kontrolleri ve tarama 
mamografileri bulunuyor. 

Aile öyküsü olmayan sağlıklı ba-
yanların özellikle 40 yaşından 
sonra her ay kendi kendini mua-
yene etmesi, her altı ayda bir dok-
tor muayenesi ve yıllık mamografi 
ile taranması önerilmektedir. Aile 
öyküsü olan ve risk faktörlerini ba-
rındıran bayanların taramalarına 
ise daha erken yaşta başlanma-
sında yarar görülmektedir. 

Erken tespit için kadınların ken-
di kendilerine meme muayenesi 
yapmaları çok önemli. Memede-
ki kanser kitlelerinin yüzde 70’i 
hastaların kendileri tarafından, 
yüzde 20’si doktor tarafından, yüz-
de 5-10’u ise mamografi ve diğer 
tetkikler ile saptanır. meme kan-
serinin erken tanısında en etkili 
araç hastanın kendi kendini mu-
ayene etmesidir.”

NaSIL ve Ne zamaN 
YaPILmaLI

Yrd. Doç. Dr. Uysal kendi kendine 
meme muayenesinin nasıl ve ne 
zaman yapılmasına ilişkin şu bil-

gileri paylaştı:

“Her kadın 20 yaşından sonra 
kendi kendine meme muayenesi-
ne mutlaka başlamalı. En uygun 
zaman adet kanamasının başlan-
gıcından itibaren 8. gündür. Me-
nopoza giren kadınlarda ise her 
ayın aynı günüdür. Her ay yapılan 
kendi kendine meme muayenesi 
ile kişi memesinin doğal yapısını 
daha iyi tanır ve memede gelişe-
cek olağan dışı bir gelişmeyi ko-
layca ayırt edebilir.
 
Meme kanseri tanısı alan hasta-
lardan tümörün yayılma riskini de 
düşünerek vücut taramaları ama-
cıyla bazı radyolojik ve sintigrafik 
testler istenilir. Daha sonra uygun 
hastalar ameliyatla tedavi edilir. 
Ameliyattan önce ve sonra medi-
kal onkoloji ve radyasyon onkoloji-
si bölümlerince bazı hastalara ke-
moterapi ve radyoterapi tedavileri 
verilebilir. Bazılarına da bu teda-
vilere uzun süreli kullanılacak hap 
tedavileri eklenebilir.

Buradan da anlaşılacağı gibi 
meme kanseri, tanısından tedavi-
sine kadar pek çok bölümü ilgilen-
diren ve multidispliner yaklaşılan 
bir hastalıktır. Meme kanserinde 
seçilecek cerrahi tedavi memeyi 
koruyarak yapılan ameliyatları ve 
memeyi korumadan yapılan ame-

liyatları içermektedir. Hangi has-
taya, hangi ameliyatın yapılacağı 
her hasta için ayrı ayrı belirlenir. 
Bu belirleme bazı kriterler göz 
önüne alınarak yapılır.”

Memenin tamamen alınmasının 
hastalarda büyük kaygıya neden 
olduğunu anımsatan Yrd. Doç. Dr. 
Uysal, “Ancak onkoplastik cerra-
hideki gelişmeler sayesinde, ba-
şarılı bir operasyonun ardından 
alınan meme dokusunun yerine 
implantlarla ya da hastanın kendi 
dokuları ile mükemmel kozmetik 
görünümler sağlanabilmektedir” 
dedi.

“İlk doğumu 35 yaşından önce 
yapmak, yağlı diyetten kaçınmak, 
aşırı kilo almamak, alkol kullan-
mamak, yeterli fizik egzersiz yap-
mak, ailesinde meme kanseri bu-
lunanların hormon tedavisi ya da 
doğum kontrol haplarını kullan-
mamak, eğer kullanılması mutlak 
zorunlu ise kısa süreli kullanmak” 
gibi önlemlerin meme kanserine 
karşı koruyucu olduğunu anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Uysal, “Bu tedbirler 
meme kanseri riskinden korumayı 
sağlasa da düzenli doktor kontrol-
leri, mamografi taramaları ve en 
önemlisi kendi kendini muayene 
etme alışkanlığının kazanılması 
oldukça önemlidir” diyerek sözle-
rini tamamladı.



ONUKOĞLU, 2014-2015 
akademik yılının baş-
laması dolayısıyla Özel 
Sani Konukoğlu Hasta-

nesi salonunda düzenlenen tören-
de, sözlerine, “Öncelikle bayramı-
nız kutlu olsun. İnşallah ülkemize 
huzur, barış, birlik ve beraberlik 
getiren bir dönem içerisine gire-
riz. Temennimiz bu ülkenin dün-
yanın liderleri arasına girmesidir” 
diyerek başladı.

“30 yıla varan hayalimiz olan 
SANKO Üniversitesi’nin ikinci 
akademik yılının ilk gününde siz-
lerle beraber olmak üzere aranız-
dayım” diyen Konukoğlu, üniversi-
te kurmaktaki amaçlarının, tıp ve 
sağlık bilimleri alanında nitelikli 
mezunlar vererek ülkenin bu alan-
da standardının yükselmesine 
katkı sağlamak olduğunda dikkati 
çekti.

Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü-
ne destek olmak, bunu sağlamak 
için emek vermenin tek amaçları 
olduğuna işaret eden Konukoğlu, 
“O da Türkiye’yi kalkındırmaktır. 
Bunun gerçekleşmesi için de ya-
pılması gereken herkes elinden 
gelenin en iyisini yapmasıdır. Sa-

nayicisi, doktoru, öğretmeni, terzi-
si, çöpçüsü bu amaçla çalışacak. 
Herkes yaptığı işin en iyisini yapa-
cak” dedi.

Öğrencilere fırsat ellerindeyken 
daha fazla çalışmaları ve okulun 
kıymetini bilmeleri çağrısında bu-
lunan Konukoğlu, şunları kaydetti: 
“Hekimler hastalara her zaman 
sabırlı ve güler yüzlü olmalı. Hasta 

psikolojisi çok farklı. Onları inter-
netten öğrendikleriyle baş başa 
bırakmayın. Onlarla konuşun, ih-
tiyaç duydukları doğru bilgiyi ver-
mekten çekinmeyin. ‘Yarım hoca 
dinden, yarım doktor candan 
eder’ diye bir söz var. Bundan do-
layı her şeyi tam öğrenin. İnsanla-
rımız internete çok güveniyorlar ve 
bilgiyi oradan öğrenmeye çalışı-
yorlar. Bunlara fırsat vermeyecek-
siniz. Hastalarımız size inanacak 
ve güveneceklerdir.” 

Konukoğlu, öğretim üyeleri ve 
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SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO 

Üniversitesi’nin, “30 yıldır hayal ettikleri” proje olduğunu söyledi.

ilk ders heyecanı

SANKO 
ÜNİVERSİTESİ’NDE

Türkiye’nin birliği ve 
bütünlüğüne destek 
olmak, bunu sağlamak 
için emek vermenin tek 
amaçları olduğuna işaret 
eden Konukoğlu, “O da 
Türkiye’yi kalkındırmaktır. 
Bunun gerçekleşmesi için de 
yapılması gereken herkes 
elinden gelenin en iyisini 
yapmasıdır. Sanayicisi, 
doktoru, öğretmeni, terzisi, 
çöpçüsü bu amaçla çalışacak. 
Herkes yaptığı işin en iyisini 
yapacak” dedi.
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öğrencilere, önümüzdeki dönem 
içerisinde de mutlu ve huzurlu bir 
ders yılı geçirmeleri temennisinde 
bulundu.

üNiverSite SadeCe 
eĞitim YaPILaN bir Yer 
deĞiLdir

Törende konuşan ve “Bir üniversi-
te olmak, bir bina dikip içine 3-5 
öğretim üyesi koymakla olmuyor” 
diyen SANKO Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ahmet Sınav, bir in-
sanın 40 yıl öğretim üyeliği yapsa 
bile öğrencilerin karşısına çıkınca 
heyecanlandığını anımsattı.

Latince kaynaklı “Üniversite” keli-
mesinin ilk defa Avrupa’da 10-11. 
yüzyılda kullanıldığını ifade eden 
Prof. Dr. Sınav, şu değerlendirme-
yi yaptı: “Üniversitelerin başlangı-
cı dindir. Batıda ilk olarak öğretim 
üyeliğini papazlar ve rahibeler 
yapmıştır. Belli alanlarda eğitim 
almış olanları bir yere toplanıp 
üniversiteyi oluşturmuşlar. Doğu-
da İslam medeniyetinde de eğitim 
kurumları yine dinden, Müslüman-
ların toplanma yeri olan camiden 
geliyor. Bunun adına da ‘ders ve-
rilen yer’ anlamında medrese de-
niyordu. Medreseler Avrupa’da-
kilerden daha önce kurulmuştur. 
İlk üniversite Fas’ta zengin bir 
tüccarın kızı olan Fatıma el Fihri 

tarafından 859 yılında kurulan El 
Qarawiyyn Üniversitesi olarak ka-
bul edilir. Daha sonra Mısır’daki 
El Ezher 910 yılında kurulmuş olup 
halen devam etmektedir. 

Çin medeniyeti Avrupa’dan 1000 
yıl kadar önce, M.Ö. 600-900 yılla-
rı arası abaküsü icat etmiştir. En 
önemli icatlar kabul edilen saat, 
pusula, barut, kağıt ve baskıyı icat 
eden de Çin medeniyetidir. Batı-
dan hem de 1000 yıl önce bunları 
yapabilen bir medeniyette üniver-
site eğitiminin olmadığını nasıl 
söyleyebiliriz? Osmanlı’da ise 15. 
yüzyılın en iyi üniversitelerinden 

biri kabul edilen Sahn-ı Seman’ı 
dönemin padişahı Fatih Sultan 
Mehmet yaptırmıştır. O dönemde 
medreselerin devletin parasıyla 
değil, padişahlar ve hayırseverle-
rin kendi paraları ile yaptırmaları 
geleneği vardı.”

15. yüzyılda Anadolu’da 82’ye çı-
kan medrese sayısının, bilime de-
ğer veren Osmanlı’nın yükselme 
döneminin bir tesadüf olmadığını 
ortaya koyduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Sınav, tarih boyunca bi-
lim ve medeniyetin paralel yürü-
düğünü, bilime hakim olan me-
deniyetlerin dünyaya da hakim 
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olduğunu vurguladı. 

üNiverSite Ne YaPar?

Üniversitelerin görevinin yüzde 
50-60’ının bilim üretmek olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Sınav, “Bunu 16. 
yüzyıldan sonra unutan medeni-
yetimizde bilim üretmenin önemi 
yeniden hatırlanmaya başladı. 
Yüzyıllardır Türkiye’deki üniver-
sitelerin ana işlevi yüzde 80-90 
ağırlıkla eğitim vermektir. Her ne 
kadar eğitim topluma daha bilinç-
li hizmet üreten profesyoneller ye-
tiştirmek gibi çok önemli bir mis-
yona hizmet etse de üniversitede 
asıl olan bilim üretmektir” ifadele-
rini kullandı.  

tIP eĞitimi USta çIraK 
iLiŞKiSiNe daYaNIr

Tıp eğitimine ilişkin bilgiler 
de veren Prof. Sınav, SANKO 
Üniversitesi’nin eğitim tarzını kla-
sik anlayıştan biraz farklı kurgula-
dıklarını belirtti.

“Bir ustanın çırağına öğrettiği 
gibi, temel bilim ile uygulamalı 
klinik bilimler eğitimini birbirlerini 
destekler şekilde bir arada gös-
teriyoruz” diyen Prof. Dr. Sınav, 

şöyle devam etti: “Birinci sınıftan 
itibaren öğrenciye bilgiyi neden 
öğrenmesi gerektiğini ve nasıl 
doğru kullanabileceğini öğretme-
ye odaklı bir müfredat oluşturduk. 
Ayrıca, öğrenciye bilgi üretmenin 
yollarını öğretiyoruz. Türkiye, Av-
rupa ve ABD’den üniversitelerin 
tıp müfredatlarını harmanladık, 
en yararlı yönlerini bir araya geti-
rip yeni bir eğitim programı ortaya 

koyduk. Onu uyguluyoruz.” 

2 SaatiN aLtINda
çaLIŞaN baŞaramaz

Tıp bilgisinin görselliğe dayalı ol-
duğunun altını çizen Prof. Sınav, 
öğrenilen bilginin mutlaka “zi-
hinde 3 boyutlu bir resim olarak 
kaydedilmesi” gerektiğine vurgu 
yaptı.

Tıp öğrencilerinin her gün dersler 
dışında 4 saat daha çalışması ge-
rektiğini, bu süreyi 2 saatin altına 
düşürenlerin başaramayacağını 
anlatan Prof. Dr. Sınav, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bilgi miktarı 
çok arttı. Artık çağımızda her şeyi 
bilmek mümkün değil. Her şeyi 
bilmek değil, ‘bir şeyi en iyi bilen’ 
olmak değerlidir. Hayalleriniz 
yüksek olsun ulaşamasanız bile 
çok yol kat edersiniz. Ayrıca, ne 
yaparsanız yapın keyfini çıkarın. 
Ders çalışıyorsanız bile... Bir de, 
farkında olarak yaşayalım. Hekim 
hikmet sahibi, yani yaradanın sır-
larına vakıf bilge insan demektir. 
O da ancak farkında olarak yaşa-
makla mümkündür. Hepinize eği-
tim yılınızda başarılar diliyorum. 
Haydi, şimdi ders zamanı.”

Prof. Dr. Sınav: Bilgi miktarı 
çok arttı. Artık çağımızda 
her şeyi bilmek mümkün 

değil. Her şeyi bilmek değil, 
‘bir şeyi en iyi bilen’ olmak 

değerlidir. Hayalleriniz 
yüksek olsun ulaşamasanız 
bile çok yol kat edersiniz. 

Ayrıca, ne yaparsanız 
yapın keyfini çıkarın. Ders 
çalışıyorsanız bile... Bir de, 
farkında olarak yaşayalım. 
Hekim hikmet sahibi, yani 

yaradanın sırlarına vakıf bilge 
insan demektir. O da ancak 
farkında olarak yaşamakla 

mümkündür. Hepinize eğitim 
yılınızda başarılar diliyorum. 
Haydi, şimdi ders zamanı.”



ZEL Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde düzenle-
nen toplantıda konuşan 
Genel Müdür Dr. Yusuf 
Ziya Yıldırım, bu dönem 

65 kursiyerle eğitim programını 
sürdürdüklerini belirterek, “Prog-
ram sayesinde pek çok kişiye iş 
imkanı sağlandığı gibi, kursiyer-
ler işbaşı eğitim programlarıyla 
işi yaparak öğrenme şansı bulu-
yorlar” dedi.

İŞKUR’la gerçekleştirilen çalışma 
ve işbirliklerinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Dr. Yıldırım, 
“Türkiye’nin tek çatı altında yatak 
kapasitesi en büyük özel hasta-
nesinde işbaşı eğitim alan kur-
siyerler için bu bir avantaj. Önü-
müzdeki dönemlerde de çalışma 
ve işbirliğimiz devam edecektir” 

diye konuştu. 

Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Siraç 
Ekin ise kursiyerlere seslenerek, 
“İşbaşı eğitimleri için Sanko gibi 
kurumsallaşmış kurumlara kabul 
edilmeniz bizleri çok memnun 
etti. İŞKUR olarak bizlerle bağı-
nız devam ettiği için gelip sizleri 
ziyaret ederek, bilgilendirmeler 

yapmak istedik. Sizleri bir ara-
da görmekten, sizlere burada 
bir istihdam olanağı yaratmış ol-
maktan çok mutluyuz” ifadelerini 
kullandı.

“Hizmet yaptığınız mekanda, 
sorumlularınıza karşı üstünüze 
düşen görevi eksiksiz yapmanızı 
ve size verilen görevi hakkaniyet 
ölçüsünde gereği gibi yapmanızı 
istiyoruz” diyen Ekin, şöyle devam 
etti: “Çalıştığınız kurumlarda siz-
lerden bazı önemli noktalara dik-
kat etmenizi bekliyoruz. Öncelikle 
çalıştığınız kurumlarla ilgili ketum 
davranmalısınız. Sonra çalıştığı-
nız yerin menfaati için elinizden 
gelen performansın en iyisini gös-
termek zorundasınız. Bu gösterdi-
ğiniz performans bizleri de fark-
lı bir noktaya taşır. Çalıştığınız 
yerde farklı bir itibar görürsünüz. 
Referanslarınız, özgeçmişleriniz 
iyi olacağı için istihdam şansınız 
daha yüksek olacaktır.”

Kursiyerlerle sohbet eden Ekin, 
kursiyerlerin Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi’nde düzenlenen 
eğitim programına katılmaktan 
duydukları memnuniyetin kendi-
sini ayrıca gururlandığına vurgu 
yaptı.

57w w w . s a n k o t i p . c o m

Ö

Gaziantep Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi ve 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
İl Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlenen işbaşı eğitim 

programından yararlanan 
kursiyerlere yönelik 

bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Hastanemizde
işbaşı eğitim kursu
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MEME Kanseri Bilinçlendir-
me Ayı’ nedeniyle 10-11 Ekim 

2015 tarihlerinde SANKO Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
tarafından, Sanko Park Alışveriş 
Merkezi’nde “Meme Kanseri ve 
Kendi Kendine Meme Muayene-
si” konulu bir etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hem-
şirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Arzu Tuna ve Hemşirelik Bölümü 

ikinci sınıf öğrencilerinin katkıla-
rıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 
farkındalık yaratarak meme kan-
serinin nasıl oluştuğu, belirtileri, 
kendi kendine meme muaye-
nesinin nasıl yapıldığı ve meme 
kanserinde mamografinin önemi 
ve gerekliliği konularında bilgiler 
paylaşıldı.

“Meme Kanserinden Korkmuyo-
rum, Çünkü Farkındayım” slo-

ganıyla düzenlenen etkinlikte, 
ziyaretçilere pembe kurdele da-
ğıtıldı. 

Yoğun ilgi gören etkinliğe, SAN-
KO Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan 
Akbayrak, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bay-
ram ile SANKO Üniversitesi aka-
demik ve idari kadrosundan da 
destek geldi.

SANKO Üniversitesi, akademik çalışmaların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında da başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Sanko Üniversitesi, Sanko Park 

AVM’de, “Meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi” konulu etkinlik düzenlendi.

“Meme kanserinden korkmuyorum 
çünkü farkındayım”



beSLeNme ve Diyet Uzmanı 
Gökçe Başkülekçi, 1993 yılında 
Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve 
lise eğitimini Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda tamamladı. 2010-2015 
yılları arasında İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
İngilizce Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’nden onur belgesiyle 
mezun oldu. 

Başkülekçi, Başkent Üniversi-
tesi Hastanesi Diyaliz Merkezi, 
Onkoloji, Endokrinoloji Bari-
atrik Cerrahi ve Organ Nakli 
Merkezi’nde staj yaptı. İstanbul 
Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde pediatrik beslen-

me stajı yapan Başkülekçi, İstan-
bul Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi 
Obezite Polikliniği’nde görev 
aldı. 

İstanbul Ümraniye Eğitim Araş-
tırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim 
Araştırma Hastanesi ve Gazian-
tep Şahinbey Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde stajyer diyetisyen 
olarak görev yaptı.

Acıbadem Üniversitesi’nde 
Sporcu Diyetisyenliği Kursu ve 
Anoreksiyadan Obeziteye Yeme 
Bozuklukları Diyetisyenliği, Baş-
kent Üniversitesi’nde Onkoloji 
Diyetisyenliği Kursu ve Fiziksel 

Aktivite, Beslenme ve Sağlık 
Kongresi’ne katılarak, bilgilerini 
pekiştirdi.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Gökçe Başkülekçi göreve başladı

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Hastanemiz uzman kadrosuna yeni isimler ekliyor. Gülen Mavi’nin görev yaptığı 
beslenme ve diyetetik bölümünde, Gökçe Başkülekçi de Beslenme ve Diyet Uzmanı 

olarak kadromuza katıldı. 

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi olarak GAPPLAST (GAP Plastik, Ambalaj, 
Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri) Fuarı’nda stant açtık. 

GAPPLAST’ta stant açtık
StaNtta, ziyaretçilere hastanenin sunduğu sağ-
lık hizmetlerine yönelik bilgilerin yanı sıra, dileyen 
katılımcıların ücretsiz tansiyon ve kan şeker ölçü-

mü yapıldı.
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen fuar, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
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OĞaYI önemseyen ve 
koruyan kentlere dikkat 
çekmek amacıyla 25 
günde 1.300 kilometre 

pedal çevirerek, Hopa – İstanbul 
arasında yolculuk yapan Ovayolu, 
Fatsa, Safranbolu, Karabük başta 
olmak üzere köy ve şehirleri aşa-
rak hedefine ulaştı.

Turunun Bartın ayağında SANKO 
Bartın Çimento Fabrikası’nı ziya-
ret eden Ovayolu, “Bartın yeşillik-
ler ortasında küçük, şirin bir kent. 
Çimento fabrikasına gittiğimde, 
sanki çimento fabrikasına değil de 
peyzaj ürünleri satılan bir işyerine 
girdiğimi düşündüm. Çünkü her 
taraf yemyeşil. Doğayı önemseyen 
ve koruyan kentlere önem vermek 
amacıyla yola çıktığım için, böyle 
bir kurumun desteği bana farklı bir 
gurur verdi” diye konuştu.  

Bartın’dan sonra Karadeniz’in in-
cisi kabul edilen Amasra’ya geçen 

Ovayolu, “Toprak kokan şehir, de-
niz kokan şehir. Büyüsüyle bekler 
seni, büyülü kent Amasra. Güne-
şin parladığı kent. Ceşm-i cihan 
ve daha nice ismi var bu kentin. 
Fatih’in ‘var mı dünyada böyle baş-
ka çeşm-i cihan’ dediği kent” diye-
rek, duygularını paylaştı.  

SaNKO üNiverSiteSi 
fLamaSI SahiLLerde 
DALGALANDI

SANKO Üniversitesi desteği ile do-
ğayı korumak amacıyla geçtiğimiz 
yıl Akdeniz, Ege ve Marmara sahil-
lerinde pedal çeviren Boran Ova-
yolu, bu yıl da SANKO Üniversitesi 
katkısı ile Karadeniz sahillerinde 
yol aldı.

İki seneden beri projesini gerçek-
leştirmesi amacıyla kendisine des-
tek veren SANKO Üniversitesi Mü-
tevelli Heyet Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu’na teşekkür eden Ova-
yolu, Mersin Üniversitesi öğrencisi.

Geçtiğimiz yıl Mersin’den SANKO 
Üniversitesi sponsorluğunda bi-
sikletle çıktığı Türkiye turunun bi-
rinci aşamasında Akdeniz, Ege ve 
Marmara sahillerini kapsayan gü-
zergah üzerinden 2.005 kilometre 
pedal çevirerek İstanbul’a ulaşan 
Ovayolu, Karadeniz turunu da ta-
mamlayınca, Türkiye’nin kıyıların-
da pedal basmış oldu. 

SANKO Üniversitesi
flaması Karadeniz sahillerinde dalgalandı

D SANKO Üniversitesi’nin sponsorluğunda bisikletle 
Karadeniz turuna çıkan Boran Ovayolu, “Karadeniz 
turumu başarıyla tamamladım. SANKO Üniversitesi 

desteği ile hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum” dedi.
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rOf. dr. YILdIrIm, Kaçkar Dağları’nın zir-
vesine arkadaşları ile birlikte kuzey cephe 
buzul rotasından ulaştıklarını belirterek, “Bu-
zulun girişi dik, sert ve çatlaklardan oluşan 

bir labirent şeklindedir. Kaçkar Dağları’nın zirvesine 
çıkmak için yüksek irtifa yürüyüşünden buzul tırma-
nışına kadar farklı zorluklarda rotalar bulunmakta-
dır” dedi.

Bu zorlu tırmanış sonucunda Türk Bayrağı ile birlik-
te SANKO Üniversitesi flamasını Kaçkar Dağları’nın 
3 bin 937 metrelik zirvesinde dalgalandıran Prof. 
Dr. Yıldırım, “Geçen yıl da 5.137 metrelik rakımıyla, 
Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na başarılı 
bir tırmanış gerçekleştirmiş ve SANKO Üniversitesi 
flamasını Türkiye’deki zirvelerin zirvesinde dalgalan-
dırmıştım. Çok mutluyum” diye konuştu. 

SANKO 
Üniversitesi 
flaması zirvede

Hastanemizde Kurban Bayramı
ÖZEL Sani Konukoğlu Hastanesi yöneticileri, 
bayramı hastane yatarak tedavi gören has-
talarıyla, mesai başındaki çalışanlarıyla bay-
ramlaştı. Hastane yöneticileri, hasta ve hasta 

yakınlarıyla bayramlaşarak, bir nebze de olsa 
onlara bayram için moral verdi. Yatarak teda-
vi gören çocuklara hediyeler vererek, gönül-
lerini aldı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Altan 
Yıldırım, üniversitenin flamasını Kaçkar 
Dağları’nın zirvesinde dalgalandırdı.
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SANKO Üniversitesi’nde 
düzenlenen Kurban Bayramı 
kutlamasında, akademik ve 
idari personel bir araya geldi.

ANkO Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Sınav, üni-
versitede gerçekleştirilen 
bayramlaşma sırasında 

yaptığı konuşmada, bayram coşku-
sunu yaşadıklarını söyledi.
  
“Hepinizin bayramını tüm kalbimle 
kutluyorum. Bayram coşkusunu bir-
lik, beraberlik içinde, muhabbetle 
kutlamamıza vesile oldunuz” diyen 
Prof. Dr. Sınav, üniversiteye şimdiye 
kadar yaptıkları ve ileride yapacak-
ları katkılardan dolayı akademik ve 
idari personele teşekkür etti.

Prof. Dr. Sınav’ın “Nice bayramları 
hep birlikte kutlayalım” temenni-
sinin ardından bayramlaşma ger-
çekleşti.

SANKO Üniversitesi’nde 
bayramlaşma

S
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URUMSAL sosyal sorumluluk kap-
samında çeşitli projelerde yer alan 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 
2015 – 2016 sezonunda Şahinbey 

Belediye Gençlik ve Spor Kulübü voleybol 
ve ampute futbol takımlarının sağlık spon-
sorluğunu üstlendi.

Bu kapsamda Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ne gelen Şahinbey Belediye 
Gençlik ve Spor Kulübü voleybol erkek ta-
kımı oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. 
Hastanemiz, Gaziantep Şahinbey Belediye 
Gençlik ve Spor Kulübü voleybol ve ampu-
te futbol takımlarına sezon boyunca sağlık 
desteği sağlayacak. 

k

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 
Gaziantep Şahinbey Belediye 

Gençlik ve Spor Kulübü voleybol ve 
ampute futbol takımlarına sağlık 

sponsoru oldu.

Hastanemizden spora destek
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

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

reSmi KUrUmLar
• TBMM

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

tamamLaYICI SaĞLIK SiGOrtaLarI
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.
•CGM

ÖzeL SaĞLIK SiGOrtaLarI 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı Yaşam ve 
Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Finans Emeklilik A.Ş.
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama  Sigorta A.Ş.(Başak)
• Inter Partner Assistansce (IPA)

• Işık Sigorta 
• Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.

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

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

YabaNCI SiGOrta ŞirKetLeri 
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

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

DOKTORLARIMIZ

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

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

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

aCiL ServiS
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN

aNeSteziYOLOJi ve reaNimaSYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
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 SaĞLIĞI ve haStaLIKLarI
(Pediatri)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Medeni ASMA
Uzm. Dr. Çağatay KABAK
Yrd. Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI
Uzm. Dr. Mehmet AKSOY

dermatOLOJi (CiLdiYe)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Yrd. Doç. Dr. Almıla TUNCEL CESUR
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

eNfeKSiYON haStaLIKLarI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

fiziK tedavi ve rehabiLitaSYON
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Sami ACAR

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

GiriŞimSeL radYOLOJi

GÖĞüS CerrahiSi
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞüS haStaLIKLarI
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖz haStaLIKLarI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

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

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

KadIN haStaLIKLarI ve dOĞUm
(JiNeKOLOJi)
Opr. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZDURAK
Yrd. Doç. Dr. Abdullah GÖYMEN

KardiYOLOJi
Yrd. Doç. Dr. Alper SERÇELİK
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

NüKLeer tIP
Yrd. Doç. 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
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ürOLOJi
Yrd. Doç. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Necmettin MERCİMEK






