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Değerli
Nabız Dergisi Okurları,
Yeni yılın ilk sayısında sizlere yeniden “merhaba” di-
yebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  

Yıllar birbiri ardına takılmış geçerken, hayatın gelgit-
leri arasında ev, iş, okul derken kendimizi unutuyor, 
en değer verdiklerimizle bile geçirecek zaman bula-
mıyoruz. Bazen bir kahve molası bile günlük koşuş-
turma arasında kaybolup gidiyor.

Yeri geliyor günlük işlere bile zaman yetmiyor ama 
inatla yarını, haftayı, hatta gelecek ayı planlamaya 
çalışıyoruz. Oysa bu çarkın içinde kaybolup giden 
asıl şeyi, yani kendimizi ve sevdiklerimizi unutuyoruz. 

Hepimizin hayat tarzı bu. Hemen “şartlar bunu ge-
rektiriyor” bahanesinin arkasına sığınıyoruz. Şartlar 
kimi zaman başımızı kaşıyacak fırsat vermiyor ola-
bilir ama kendimizi ve sevdiklerimizi ihmal etmemi-
zi de gerektirmiyor. Çünkü bu tempoda sağlığımıza 
gösterdiğimiz özen de gittikçe azalıyor. 

Şunu çok iyi bilmeliyiz; bu kadar tempoyu ancak 
sağlıklıysak kaldırabilir, hayatımızı bu şekilde sür-
dürebiliriz. Hiçbir şeye fırsat bulamasak da sağlık 
kontrollerimizi ihmal etmemek, hepimiz için öncelikli 
olmak zorunda. 

Sani Konukoğlu Hastanesi olarak, sizlere yazılı ve 
sosyal medya üzerinden ulaşıp, halka açık konfe-
ranslarımız, düzenlediğimiz etkinlikler ve katıldığı-
mız fuarlarla yanınızda olup, farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz.

Bu sayımızda havaların çok soğuk gittiği şu dönem-
de kardan ve buzdan kaynaklanan düşmeler fazla 
olduğu için özellikle sık yaşanan el ve ayak bilekleri 
kırıkları hakkında bilgiler verdik. Enfeksiyonlardan 
korunmak için yapılması gerekenler, böbrek sağlı-
ğını ve sağlıklı yaşamı tehdit eden unsurlardan olan 
tuzun kullanımı konularına değindik. İnanıyoruz ki 
dergimizi incelediğinizde kendi sağlığınız için çok 
güzel ve önemli bilgiler bulacaksınız.

Hayatta sahip olduğunuz en değerli şeylerden biri 
olan sağlığınızı ihmal etmeyin.

İyi ve sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle….

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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El ve ayak
bileği kırıkları

Kış aylarında düşmelere 
bağlı olarak kırık ve çıkık va-
kalarında artış yaşandığına 
ve bu kırıklar içerisinde el ve 
ayak bileği kırıklarının daha 
fazla görüldüğüne dikkat çe-
ken uzmanlar vatandaşları 
yaşanabilecek kırık vakaları-
na karşı uyarıyor.

20 Panik bozukluğu, birdenbire yoğun bir korku ve sıkıntı duygusu ile 
başlayan psikolojik bir rahatsızlıktır ve nefes almada güçlük, boğul-
ma duygusu, göğüste ağrı, mide bulantısı, baş dönmesi, ölüm kor-
kusu gibi belirtilerle kendini gösterir.

Ölümle sonuçlanabilecek pek çok hastalığa sebep olabilen aşı-
rı tuz tüketimi, hipertansiyonu tetiklediği gibi, hipertansiyon ve 
şeker hastası olanların böbrek yetmezliğine yakalanma riskini 
artırıyor.

24

34

Doğumdan sonra bebeğin kordonu ile plasentası arasında kalan 
kana “kordon kanı” denir. Bu kanın özelliği, bebeğin damarlarında 
dolaşan kandan farklı olması ve kan üretimde görev alan “kök hüc-
releri” içermesidir. Kordon kanının alınarak saklanmasındaki amaç, 
çocuklarda yaş ilerledikçe ortaya çıkabilecek ve çoğu ağır seyirli 
hastalığın tedavisi için önemli bir seçenek oluşturmasıdır.

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, 
bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı 
bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Enfeksiyonlardan korunmanın en te-
mel yolu güçlü bağışıklık sisteminden geçmektedir.

12 Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen kalp kapak 
hastalıkları, çabuk yorulma, yatarken veya yürürken nefes daralma-
sı, bacaklarda ve karında şişme, göz kararması gibi belirtilerle ken-
dini gösterebilir. Kalp kapak hastalıklarında etkin tanı yöntemleriyle 
doğru teşhise ulaşmak, başarılı bir tedavi için en önemli adımdır.

28 Dudak ve damak yarıkları birlikte ya da tek başına görülebilen birbi-
rinden ayrı birer doğumsal kusurdur. Hem genetik hem de çevresel 
faktörlerle ortaya çıkabilen dudak ve damak yarıkları ameliyatları 
çocuğun fonksiyonel ve estetik yönden düzelmesini sağlarlar.
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El ve ayak
      bileği kırıkları
Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Sever, 
kış aylarında el ve ayak bileği kırıkları başta olmak üzere, düşmelere bağlı 
kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandığını söyledi.

ANKO Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Fiz-
yoterapi ve Rehabilitas-
yon Bölümü Başkanı da 
olan Yrd. Doç. Dr. Sever, 

kış aylarında artan kırıklar ve alın-
ması gereken önlemler hakkında 
bilgi verdi.

Ayak bileği ekleminin travmaya en 
fazla uğrayan eklemlerden biri ol-
duğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sever, 
“Diğer taraftan özellikle kış ayların-
da soğuk, buz, karlanma gibi du-
rumlarda sporculardan daha çok 
orta ve ileri yaş hasta gruplarında 
da ayak bileği kırılmalarıyla sık kar-
şılaşmaktayız” dedi.

Ayak bileği kırığının, kış aylarının 
korkulu rüyalarından birisi oluğuna 
dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Sever, 
karlı ve buzlu havalarda dikkatli 
olunmasını istedi.

S

Yrd. Doç. Dr. Gökhan 
SEVER

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

El bileği kırıklarında 
yapılacak tedavi, basit 
kırıklarda alçı tedavisi, 

daha ileri kırıklarda 
ise cerrahi müdahale 

ile sonuçlanabilir. 
Korkumuz; ciddi 

ostereproz dediğimiz 
kemik erimesi olan 

hastalarda meydana 
gelecek parçalı el bileği 
kırıklarında, alçı tedavisi 

sonrasında, bu kırığın 
alt yapısında temel 

yetersiz olduğundan 
gözlenebilecek çökme 

riskidir.
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AyAK biLeĞi KırıĞı 
NASıL OLUşUr? 

Ayak bileği kırığı durumlarında 
hastanın daha çok ayak bileğinde 
bir burkulma, kayma veya düşme 
tarzı bir travmadan yakındığına 
vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Sever, 
“Ancak bu, yüksek enerjili bir trav-
ma değildir. Yani bu kırıklar bir 
trafik kazası ya da savaş yaralan-
ması kadar yüksek enerjili travma 
gerektirmeyen, daha çok basit ve 
orta enerjili travmalarla oluşan kı-
rıklardır” diye konuştu. 

Hastanın genellikle koşarken veya 
yerlerin buzlu olması nedeniyle dik-
katsizlik sonucu kayarak burkulma 
gibi ters hareketler neticesinde 
ayak bileğinden bir ses geldiğin-
den şikayet ettiğini bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Sever, özellikle hastaların 
bu şikâyetlerle hastanelerin acil 

servislere başvurduklarını söyledi.

röNtgeN iLe birLiKte 
KırıK tANıSı KONULAbiLir

Hastaların ayak bileklerinde kana-
maya bağlı bir ödem ve şişlik mey-
dana geldiğini vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Sever, şöyle devam etti:

“Şişlikle beraber, hasta ayak bile-
ğini oynatamaz. Muayenede ayak 
bileğindeki ödemin ne kadar oldu-
ğunu ve bu ödemden ayak bileği-
nin beslenmesinin yani damarsal 
yapısının ne kadar etkilediğini 
değerlendiririz. Ancak bunlar çok 
yüksek enerjili travmalar olmadığı 
için genellikle beraberinde damar-
sinir yaralanması görülmez. Daha 
sonra bir röntgen filmi çekmemiz 
gerekir ki, bu kırıkları değerlendir-
mede yeterli olur. Sonuca göre di-
rekt kırık tanısı konulabilir.”

Ayak bileği çevresi 
kırıklarında, 
özellikle hastanın 
yaşı ileriyse, 
travma her ne 
kadar minör, orta 
derecede ya da 
düşük şiddette olsa 
da, gerek ileri yaşın 
vermiş olduğu 
kemik erimesine, 
gerekse bağların 
dejenerasyonuna 
bağlı olarak, 
daha çok 
ayrılmış kırıklarla 
karşılaşılır
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iLeri yAş KırıKLArıNdA 
hASAR çOK OLuR

Hastanın yaşının kırıkların iyileş-
mesinde önemli faktör olduğuna 
işaret eden Yrd. Doç. Dr. Sever, 
“Ayak bileği çevresi kırıklarında, 
özellikle hastanın yaşı ileriyse, 
travma her ne kadar minör, orta 
derecede ya da düşük şiddette 
olsa da, gerek ileri yaşın vermiş 
olduğu kemik erimesine, gerekse 

bağların dejenerasyonuna bağlı 
olarak, daha çok ayrılmış kırıklar-
la karşılaşılır” ifadelerini kullandı.

Bu kırıklardaki ayrılmanın eklem 
çevresinde kapsülün yırtılması 
anlamına gelebileceği gibi, yine 
ayak bileği ekleminin yarı çıkık 
veya çıkık hale gelmesine kadar 
gidebilen sonuçlar da doğurabi-
leceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. 
Sever, bu durumda cerrahi tedavi 
gerekeceğini ifade ederek, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu kırıklar ne kadar yeri-
ne oturtulsa da yani kapalı olarak 
yerine yerleştirilse de, instabil ol-
duğu için diğer bir ifade ile bun-
ları tutan herhangi bir mekanizma 
olmadığından bu kırıklar tekrar 
ayrılacaktır. Ya da diyelim ki kı-
rıklar yerine oturdu ve ayrılmadı. 

Bu durumda da kırıklar arasına 
girebilecek kemik zarı ve yumu-
şak dokular dolayısıyla kaynama 
oluşması düşük bir olasılıktır. Tüm 
bu olumsuzluklar göz önünde tu-
tulduğunda cerrahi uygun seçe-
nektir. 

Ayak bileği çevresi kırıkları ame-
liyatları, genelde yaşlı hastalara 
ameliyathane ortamında rejiyonal 
anestezi dediğimiz belden iğne 
yapılarak, bacak uyuşturularak 
uzun süreli olmayan cerrahiler 
şeklinde uygulanır. Ameliyat son-
rasında uygun bakımla ve heki-
min söyledikleri uygulandığı tak-
dirde iyi bir sonuç alınır.” 

eL biLeĞi KırıĞı 
NASıL OLUşUr? 

Kış aylarında çok sık karşılaşılan 

Yaz aylarında veya 
kaymanın meydana 

geldiği zeminin stabil 
olduğu durumlarda el 
bileği ve ayak bileği 
kırıkları sıklıkla genç 
sporcularda ortaya 

çıkarken, kış aylarında 
hasta grubu gençlerden 

daha çok yaşlılara 
doğru kaymaktadır. 
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sorunlardan birinin de el bileği kı-
rıkları olduğuna vurgu yapan Yrd. 
Doç. Dr. Sever, el bileği kırıkları-
nın genelde, kaygan zeminde el 
bileğinin üzerine düşülmesi son-
rasında meydana geldiğini anım-
sattı. 

El bileği kırıklarının ileri yaş has-
talarında ciddi derecede kemik 
erimesine bağlı parçalı kırıklar 
şeklinde görüldüğünü ve bu duru-
mun da genellikle cerrahi olarak 
tedavi edildiğini anlatan Yrd. Doç. 
Sever, şu değerlendirmeyi yaptı:

“El bileğinde kırık meydana gelen 
hastalar acil servise başvururlar. 
Ayak bileğindeki gibi el bileğinde 
de ödem ve şişlik kendini göste-
rir. Bu ödem ve şişlikle birlikte el 
bileğindeki damar-sinir yapısı da 
muayene edilir. Ama majör ener-
ji gerektiren bir travma olmadığı 
için çoğunlukla damar-sinir yara-
lanmasıyla beraberliği görülmez. 
Tanı koymak kolaydır. Röntgen 
filmi çekilerek kırık kolayca tespit 
edilebilir. Ama kırık eklem içine 
uzanıyorsa, eklem içini değer-
lendirmek amaçlı bilgisayarlı to-
mografi tetkikinden faydalanmak 
gerekebilir. 

El bileği kırıklarında yapılacak te-
davi, basit kırıklarda alçı tedavisi, 
daha ileri kırıklarda ise cerrahi te-
daviyle sonuçlanabilir. Korkumuz; 
ciddi ostereproz dediğimiz kemik 
erimesi olan hastalarda meydana 
gelecek parçalı el bileği kırıkların-
da, alçı tedavisi sonrasında, bu 
kırığın alt yapısında temel yetersiz 
olduğundan gözlenebilecek çök-
me riskidir. Bu durumda ‘yanlış 
kaynama’ dediğimiz istenemeyen 
bir sonuç meydana gelir.‘Radius’ 
dediğimiz eldeki büyük kemikte 
genellikle bir çökme ortaya çıkar. 
Bu sebeple de ileri yaş kemik eri-
mesi olan hastalarda daha çok 
cerrahi yönünde bir seçim yapılır. 
Radiusun kendi uygun uzunlu-

ğunda kaynaması çok önemli-
dir. Çünkü yanlış kaynamalarda, 
daha sonra el bileğinde oluşabi-
lecek ağrıların tedavisi imkânsız 
bir hale gelir. Burada uygun te-
davi yapmak gerekir. İlk etapta 
parçalı kırıkta çökme oluşmasın 
diye yapılacak ameliyat, hasta-
nın sadece kolunu uyuşturarak ve 
kapalı yapılan basit cerrahilerdir. 
Genelde açık cerrahi bunlarda 
uygulanmaz. Kırığın uzunluğu tes-
pit edilerek ve uygun şekilde kay-
naması sağlanarak, ileride oluşa-
bilecek ağrı problemleri ortadan 
kaldırılır.” 

Kış AyLArıNdA KırıK 
VAKALARI SIKLIKLA GöRüLüR
Kış aylarında en fazla el ve ayak 
bileği kırıkları görüldüğünü belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Sever, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Yaz aylarında veya kaymanın 
meydana geldiği zeminin stabil 
olduğu durumlarda el bileği ve 
ayak bileği kırıkları sıklıkla genç 
sporcularda ortaya çıkarken, kış 
aylarında hasta grubu gençler-
den daha çok yaşlılara doğru kay-
maktadır. Yaşlı hastalar bir denge 
problemi, nörolojik problemler ya 
da farklı rahatsızlıklar yaşadığın-
dan yürürken baston gibi bir des-
teğe ihtiyaç duyarlar. 

Bu da bu hasta grubunun normal 
yürüyüşlerin daha da zorlanarak 
yapmalarına neden olur. Bir de 
zeminin kaygan olması yürümeyi 
iyice zorlaştırır. Sonuçta kaygan 
zeminde kayıp düşme ayak bile-
ğinde ya da el bileğinde kırıklara 
neden olabilir. Tabi ki diğer ke-
miklerde de kırıklar, incinmeler 
ortaya çıkabilir. Fakat bizim kış 
aylarında en fazla gördüğümüz 
kırıklar, el bileği ve ayak bileği kı-
rıklarıdır.”



AZLA tuz tüketimi, hiper-
tansiyon ve diyabet gibi 
kronik hastalıklara, uzun 
dönemde de böbrek yet-

mezliğine neden oluyor.

Hastanemiz Nefroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Selman Ünverdi, ülkemizde 
yüksek oranda tuz tüketildiğini, 
bunun da pek çok hastalığın yanı 
sıra, böbrek rahatsızlıklarına ne-
den olduğunu söyledi.

ÇeşitLi hAStALıKLArA Sebep 
OLuYOR

Kronik böbrek hastalığının tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de gittikçe artan bir sağlık soru-
nu olduğunu belirten Doç. Dr. Ün-
verdi, “Her 100 yetişkinin yaklaşık 
10-15’inde böbrek hastalığının bu-
lunduğu varsayılmakta olup, yaş 
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Böbreğin ve yaşamın
        büyük düşmanı: Tuz
Ölümle sonuçlanabilecek pek çok hastalığa sebep olabilen aşırı tuz tüketimi,  
hipertansiyonu tetiklediği gibi hipertansiyon ve şeker hastası olanların böbrek 
yetmezliğine yakalanma riskini artırıyor. 

F

Doç. Dr. Selman ünverdi

Tuz alımı ile obezite, 
tuz alımı ile kanser, tuz 

alımı ile diyabet gelişimi 
arasında anlamlı bir 
ilişki olduğundan bu 

hastalıkların gelişiminin 
önlenmesine katkı 

sağlayabilir. Kalp ve 
inme kaynaklı ölümlerde 

yarı yarıya azalma 
sağlanabilir. Tuz alımı 

ile protein alımı arasında 
yakın ilişki gösterilmiş 

olup tuzun azaltılmasıyla 
protein tüketimi azalabilir 
bu da şekere bağlı olsun 

ya da olmasın böbrek 
hastalığının ilerlemesini 

yavaşlatabilir.

Nefroloji Uzmanı
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ilerledikçe bu oran yüzde 30’lara 
çıkmaktadır. Böbrek hastalığına 
en sık yol açan nedenler arasında 
diyabet, hipertansiyon, glomeru-
lo-nefritler ve taş hastalıkları sayı-
labilir” dedi.

yAşAm SüreSiNi KıSALtır

“Kronik böbrek hastalığı ortaya 
çıktıktan sonra ilerleyici karakter 
kazanır” diyen Doç. Dr. Ünverdi, 
şöyle devam etti: 

“Hastaların birçoğu zaman içeri-
sinde son dönem böbrek yetmez-
liğine ilerleyerek diyalize bağımlı 
hale gelmekte ya da böbrek nakli 
olmak durumunda kalmaktadır-
lar. Bu durum hem hayat kalitesini 
olumsuz yönde etkilemekte hem 
de neden olduğu kalp ve beyin 
damar problemleri nedeniyle ya-

şam süresini belirgin şekilde kı-
saltmaktadır.”

böbreK yetmezLiĞi iLerLer

Doç. Dr. Ünverdi, kronik böbrek 
hastalığının ilerlemesine yol açan 
en önemli risk faktörlerini, “Kan 
şekerinin yüksek seyretmesi, kan 
basıncının kontrol altına alınama-
ması, diyette alınan tuz ve protein 
miktarının yüksekliği, sigara ve al-
kol kullanımı ile birlikte hareketsiz 
bir yaşam” olarak sıraladı.

Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, 
antibiyotikler ve şifa beklenen bit-
kisel ilaçların böbrek hastalığının 
kötüleşmesine ve daha hızlı son 
dönem böbrek yetmezliğine ilerle-
mesine yol açabileceğine dikkati 
çeken Doç. Dr. Ünverdi, aşırı tuz 
tüketiminden kaçınılmasını istedi.

üLKemizde tUz
tüKetimi fAzLA

Aşırı tuz tüketiminin ülkemizde 
çok ciddi bir sorun olduğunun al-
tını çizen Doç. Dr. Ünverdi, “Tuz 
alımının fazlalığı ülkemizde hala 
ciddi bir sorun olarak karşımıza 

Her 100 yetişkinin 
yaklaşık 10-15’inde 
böbrek hastalığının 

bulunduğu 
varsayılmakta olup, 

yaş ilerledikçe bu 
oran yüzde 30’lara 

çıkmaktadır. Böbrek 
hastalığına en sık yol 

açan nedenler arasında 
diyabet, hipertansiyon, 

glomerulo-nefritler ve taş 
hastalıkları sayılabilir.
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çıkmaktadır. 2007 yılında yapılan 
SALTURK (Türk Toplumunda Tuz 
Tüketimi) çalışmasının verilerine 
göre, günlük tuz alımı erkeklerde 
yaklaşık 19 gram, kadınlarda 17 
gram olarak saptanmıştır. Ülke-
mizde günlük tüketilen tuz miktarı 
Avrupa ve Amerika ortalamasının 
iki katı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
sağlıklı insanlarda önerdiği mik-
tarın ise 3 katından fazla” diye 
konuştu.

SAĞLıK bAKANLıĞı 
ÇALışmALAr yürütüyOr

Aşırı tuz tüketiminden kaynakla-
nan sağlık problemleri nedeniyle 

Sağlık Bakanlığı’nın bir takım ça-
lışmalar yürüttüğünü kaydeden 
Doç. Dr. Ünverdi, şunları kaydetti:

“Tuzla mücadele kapsamında 
ekmeklerdeki tuzun azaltılma-
sı, restoranlarda masalarda tuz 
bulundurulmaması, hazır gıda 
sektöründe talep edilmedikçe tuz 
verilmemesi gibi uygulamalarla 
tuz tüketiminin azaltılmasında kıs-
men başarı gösterdi. 

Bu bilgilendirici ve önleyici faali-
yetler sayesinde 2008 yılına göre 
2012 yılında ülkemizdeki ortalama 
tuz alımı erkeklerde yaklaşık 19 
gramdan 16 grama, kadınlarda 
ise 17 gramdan 14 grama düşü-
rüldü.”

tUz ALımıNı AzALtAbiLiriz

Tuzun vücuda hangi besinlerden 
alındığı konusunda yapılan araş-
tırmalarda oldukça ilginç sonuç-
larla karşılaşıldığını vurgulayan 
Doç. Dr. Ünverdi, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu verilere göre, tüketilen tuzun 
kabaca yüzde 30’u ekmekten, yüz-
de 55’i yemeklerden ve yüzde 15’i 
ise yemek piştikten sonra eklenen 
sofra tuzundan kaynaklanıyor. 
Yemeklerdeki tuzun yaklaşık yüz-
de 85’inin ise bizim tarafımızdan 
eklenen tuz olduğu belirtilmiştir. 
Bu veriler, tuz alımının yüzde 60’a 
yakın azaltabileceği anlamına 
gelmektedir.” 

TuZuN AZALTILMASI 
hASTALIKLARI DA AZALTIYOR

Bazı araştırmalar sonucunda tuz 

tüketiminin azaltılması durumun-
da sağlık sorunlarında düşüş ya-
şandığına vurgu yapan Doç. Dr. 
Ünverdi, şu örnekleri verdi:

“Finlandiya modelinde tuz tüketi-
minin 2002’de ortalama 12 gram-
dan 9 grama düşürülmesinin 
başarılması sonucu kalp hastalık-
larında yüzde 40 azalma sağlan-
dığı görüldü. Ayrıca diyastolik kan 
basıncında erkeklerde ortalama 
yüzde 15 ve kadınlarda yüzde 31 
düşüş sağlanması bu sonuçların 
elde edilmesinde en önemli para-
metre olarak kabul edilmiştir.”

tUz ALımı ve prOteiN ALımı 
ArASıNdA bAĞLANtı vAr

Tuz tüketiminin pek çok hastalık-
la bağlantılı olduğunu anımsatan 
Doç. Dr. Ünverdi, şu bilgileri pay-
laştı:

“Bu verileri değerlendirdiğimizde 
tuzun azaltılması sayesinde hiper-
tansiyon nedeniyle tedavi gören 
hastaların aldıkları ilaç sayısının 
azaltılması ya da tek ilaç ile kont-
rol ediliyorsa tedavisiz takip edile-
bilmeleri mümkün olabilir. Tuz alı-
mı ile obezite, tuz alımı ile kanser, 
tuz alımı ile diyabet gelişimi ara-
sında anlamlı bir ilişki olduğun-
dan bu hastalıkların gelişiminin 
önlenmesine katkı sağlayabilir. 
Kalp ve inme kaynaklı ölümlerde 
yarı yarıya azalma sağlanabilir. 
Tuz alımı ile protein alımı arasın-
da yakın ilişki gösterilmiş olup tu-
zun azaltılmasıyla protein tüketimi 
azalabilir bu da şekere bağlı ol-
sun ya da olmasın böbrek hasta-
lığının ilerlemesini yavaşlatabilir.”

Tüketilen tuzun kabaca yüzde 30’u ekmekten, yüzde 
55’i yemeklerden ve yüzde 15’i ise yemek piştikten 

sonra eklenen sofra tuzundan kaynaklanıyor. 
Yemeklerdeki tuzun ise yaklaşık yüzde 85’inin bizim 

tarafımızdan eklenen tuz olduğu belirtilmiştir. Bu 
veriler, tuz alımının yüzde 60’a yakın azaltabileceği 

anlamına gelmektedir.



TuZ ALIMININ TEMEL KAYNAKLARI
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Tuz alımından kaynaklanan has-
talıkların önlenmesi için alınacak 
önlemlere değinen Doç. Dr. Ün-
verdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu veriler doğrultusunda tuz 
azaltılması ile ilişkili alınabilecek 
önlemler arasında, günlük ekmek 
alımının azaltılması, kahvaltıda 

tüketilen peynir ve zeytinin tuzsuz 
olması ya da tüketilmeden önce 
bir süre suda bekletilmesi, kuru-
yemişlerin tuzsuz ya da az tuzlu 
olanlarının tercih edilmesi, tur-
şulardan uzak durulması ya da 
tuz dışındaki katkı maddeleriyle 
hazırlanmış olanların tercih edil-

mesi, sofrada tuz bulundurulma-
ması ve yemeklere tuzun ölçerek 
eklenmesi sayılabilir. Sağlıklı ve 
uzun bir yaşamın önündeki en 
önemli engellerden birinin de tuz 
olduğunu ve bu sessiz katilin çok 
yakınımızda bulunduğunu unut-
mamalıyız.”

KAYNAKLAR
1. Erdem Y, Arici M, Altun B, Turgan C, Sindel S, Erbay B, Derici U, Karatan O, Hasanoglu E, Caglar S. The relationship betwe-
en hypertension and salt intake in Turkish population: SALTURK study. Blood Press. 2010 Oct;19(5):313-8. 
2. Brück K, Stel VS, Fraser S, De Goeij MC, Caskey F, Abu-Hanna A, Jager KJ. Translational research in nephrology: chronic 
kidney disease prevention and public health. Clin Kidney J. 2015 Dec;8(6):647-55
3. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet 2013; 382: 260–272
4. http://www.turkhipertansiyon.org/tuz_280512.php

Hastaların birçoğu 
zaman içerisinde 

son dönem böbrek 
yetmezliğine 

ilerleyerek diyalize 
bağımlı hale gelmekte 

ya da böbrek nakli 
olmak durumunda 
kalmaktadırlar. Bu 
durum hem hayat 
kalitesini olumsuz 
yönde etkilemekte 

hem de neden olduğu 
kalp ve beyin damar 

problemleri nedeniyle 
yaşam süresini 
belirgin şekilde 
kısaltmaktadır.



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

AStANemiz Kalp Da-
mar Cerrahisi Uzmanı, 
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi AD Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. M. Murat Yardımcı, 
dünyada ölümlerin yüzde1-2’sinin 
kalp kapak hastalıkları sonucu 
gerçekleştiğini belirterek, “Kimi 
zaman koroner kalp hastalıklarına 
eşlik eden kalp kapak hastalıkları 
rahatsızlığın boyutunda artışa yol 
açmakta, kalp kapak hastalıkları 
zemininde oluşan kalp yetersizli-
ği ve kalp atışlarında düzensizlik-
ler (ritim bozuklukları) insanlarda 
ciddi yakınmaların oluşumuna yol 
açabilmektedir” dedi. 

KALp dört
OdAcıKtAN OLUşUr

Kalbin 200-425 gram ağırlığında 
ve yumruktan biraz daha büyük 
olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. 

Yardımcı, bir kişinin kalbinin hayatı 
boyunca 3.5 trilyon kez attığını, her 
gün ortalama 100 bin defa kasıldı-
ğını ve yaklaşık 7 bin 571 litre kan 
pompaladığına dikkati çekti. 
 

Kalp kapak
        hastalıkları
Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen kalp kapak 
hastalıkları, çabuk yorulma, yatarken veya yürürken nefes daralması, 
bacaklarda ve karında şişme, göz kararması gibi belirtilerle kendini 
gösterebilir. Kalp kapak hastalıklarında etkin tanı yöntemleriyle doğru 
teşhise ulaşmak, başarılı bir tedavi için en önemli adımdır.

h

Yrd. Doç. Dr.
M. Murat YARDIMCI

Kalp Damar Cerrahisi 
Uzmanı, SANKO 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi 
AD Başkanı

Kulakçıklar ile karıncıklar 
arasında ve karıncıklarla 
buradan çıkan damarlar 

arasında kapaklar 
bulunur. Kapaklar, kanın 

tek yönlü akmasını, 
dolayısıyla kanın geri 
kaçışını engellemeye 

yarar. Kapaklar, kanın 
karıncıklara tek yönlü 
girişini sağlarken tek 

yönlü de çıkışını sağlarlar. 
Her kapak (2 yaprakçıktan 
oluşan mitral kapak hariç) 

3 yaprakçıktan oluşur.



Kalbin dört odacıktan oluştuğunu, 
üst kısımda iki kulakçık (sağ ve sol 
atriyum) ve kulakçıkların altında 
da iki karıncık (sol ve sağ ventri-
kül) bulunduğunu kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, şunları söyledi:

“Kulakçıklar ile karıncıklar ara-
sında ve karıncıklarla buradan 
çıkan damarlar arasında kapak-
lar bulunur. Kapaklar, kanın tek 
yönlü akmasını, dolayısıyla kanın 
geri kaçışını engellemeye yarar. 
Kapaklar, kanın karıncıklara tek 
yönlü girişini sağlarken tek yönlü 
de çıkışını sağlarlar. Her kapak (2 
yaprakçıktan oluşan mitral kapak 
hariç) 3 yaprakçıktan oluşur.”

KALp KApAK
hAStALıĞı Nedir?

Kalp kapaklarındaki hastalıkların 
büyük oranda romatizmal kalp 
hastalığı sonucu oluştuğuna işa-
ret eden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
“Bunun dışında, doğumsal (kon-
jenital) olabilir, kapakların yapısal 
bozuklukları, kalp boşluklarının 
genişlemeleri, kalp damar hasta-
lıkları, iltihabi hastalıklar da ka-
pak hastalığına neden olabilir” 
diyerek kalp kapaklarında iki tür-
lü bozukluk olabileceğine vurgu 
yaptı. 

Kapak yetmezliği
Kapakçıkların tam olarak kapan-
madığı durumda yalnızca ileriye 
doğru akması gereken kanın bir 
kısmının geriye doğru kaçtığını 

bildiren Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
“Dolayısıyla kalbin yaptığı işin bir 
kısmı boşa gitmiş olur. Böylece 
kalbin yükü artar. Kapak yetmez-
liği fazla miktarda olursa kalp 
yetmezliğine neden olabilir” diye 
konuştu.

Kapak darlığı
Kapaklar arasındaki açıklığın 
daraldığını, kalbin diğer boşluk-
lara veya damarlara kan gönder-
mesinin zorlaştığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, “Kalp bunu 
başarmak için daha fazla güç 
harcar. Darlık oranı fazla olursa 
kalpten atılan kanın azlığına bağ-
lı şikâyetler ortaya çıkar ve yine 

kalp yetmezliği oluşabilir. Bazı du-
rumlarda aynı kapakta hem darlık 
hem de yetmezlik olabilir” ifadele-
rini kullandı.

1. mitrAL KApAK 
hASTALIKLARI

mitral darlık
Bunun en sık görülen romatizmal 
kalp hastalığı olduğunu hatırlatan 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Mitral kapak tutulumlarının 
2/3’ünde darlık ön plandadır.  En 
sık neden kronik romatizmal has-
talıktır. Mitral darlıkta kanın sol 
kulakçıktan sol karıncığa geçi-
şi önünde bir engel oluşmuştur. 
Buna bağlı olarak nefes darlığı, 
çarpıntı, ritim problemleri, pıhtı ve 

kalp yetersizliği bulguları ortaya 
çıkabilir.”

Mitral Yetmezlik
Mitral yetmezliğin, mitral darlı-
ğın aksine birçok farklı nedenle 
ortaya çıkabileceğini vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, “Roma-
tizmal hastalığın sonucu olarak 
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Aort yetmezliğinde aorta 
pompalanan kanın bir 

miktarının sol ventriküle 
geri dönmesi ve buna bağlı 
olarak ventrikül iş yükünün 
artmasıdır. Aynen stenozda 

olduğu gibi bu durum bir 
süre kas kitlesinin gelişmesi 

ile tahammül edilir. 
Ancak sonunda ventrikül 

fonksiyonları bozulur. 
Bulguların ortaya çıkması 
uzun yıllar alır. En erken 
belirti sol kalp fonksiyon 
bozukluğuna bağlı nefes 
darlığıdır. Zamanla kalp 
yetmezliği bulguları ve 

göğüs ağrısı ortaya çıkar
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kapağın yapısındaki bozulmaya 
bağlı olarak tam kapanamaması 
nedeniyle olabileceği gibi iskemik 
kalp hastalıkları (kalp krizlerinden 
sonra) sonucunda da oluşabilir. 
Mitral yetmezlikte klinik gidiş aşa-
ğı yukarı mitral stenoz ile aynıdır. 
Nefes darlığı en önemli semptom-
lardan biridir” diyerek, hastalığı 
değerlendirdi.

2. AOrt KApAK 
hASTALIKLARI

Aort kapağının kalbin sol ventrikül 
çıkışında olduğunu anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, bu kapağın ka-
nın kalpten en büyük atardamar 
olan aorta geçişini kontrol ettiğine 
dikkati çekti. 
 
Aort darlığı
Akut romatizma hastalığına bağ-
lı olarak, doğumsal veya kapak 
yapısını bozan nedenlerin de aort 
darlığına neden olabileceğini 
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
şunları kaydetti:

“En sık rastlanılan doğumsal ne-

den, aort kapağının 3 parçalı 
olması gerekirken 2 parçalı ol-
ması durumudur. Kanı vücuda 
pompalayan sol ventrikül kas kit-
lesini artırarak önündeki engeli 
aşmaya çalışır. Zaman içinde bu 
mekanizma yetersiz kalır ve kalp 
yetersizliği ortaya çıkar. Hastalar 
genellikle uzun süre belirti ver-
meden yaşarlar. Kapak alanı nor-
malde 2.5-3.5 cm2’dir ve bu alan 
1 cm2’nin altına düşerse belirtiler 

ortaya çıkar. Aort darlığının klasik 
belirtileri nefes darlığı, çabuk yo-
rulma, bacaklarda ödem, göğüs 
ağrısı ve bayılmadır. Bu belirtiler 
hastalığın kötüye gittiğinin ifade-
sidir.”
 
Aort Kapak yetmezliği
Aort yetmezliğinin en sık nedeni-
nin akut romatizmal ateş hastalığı 
olduğunum altını çizen Yrd. Doç. 
Dr. Yardımcı, bunun yanı sıra ka-
pağı tutan bağ dokusu hastalıkları 
ve travmaların da kapak yetmezli-
ği oluşturabileceğini anımsattı.

“Aort yetmezliğinde aorta pom-
palanan kanın bir miktarının sol 
ventriküle geri dönmesi ve buna 
bağlı olarak ventrikül iş yükünün 
artmasıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. 
Yardımcı, hastalığı şöyle özetledi:

“Aynen stenozda olduğu gibi bu 
durum bir süre kas kitlesinin ge-
lişmesi ile tahammül edilir. Ancak 
sonunda ventrikül fonksiyonları 
bozulur. Bulguların ortaya çıkma-
sı uzun yıllar alır. En erken belirti 
sol kalp fonksiyon bozukluğuna 

Tanı konup rahatsızlığın 
ciddiyeti ortaya 

çıkarıldıktan sonra sıra 
tedavi ve takip sürecine 

gelir. Takip için belli 
aralıklarla ekokardiyografi 

işlemi tekrar edilir. 
Ekokardiyografi ve kişinin 
kliniği, yani şikayetlerinin 
derecesi, efor yapabilme 

kapasitesi tedavide strateji 
geliştirmede kullanılan iki 

temel unsurdur. Tedavi 
seçenekleri arasında 

medikal yani ilaçla tedavi 
ve girişimsel tedavi yer alır, 
kimi zaman bu iki seçeneğe 

aynı anda başvurulabilir. 
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İlaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda ya da kalp kapağı hastalığı kalbe belirgin bir 
şekilde olumsuz etkimeye başladığında, kalbi büyüttüğünde, kalbin çalışmasını bozmaya 
başladığında girişimsel yöntemlere geçilir. Girişimden kasıt genel olarak kateter ve cerrahi 
yolu ile yapılan balon işlemidir. Kapak yapısında fazla kireçlenmenin yer almadığı açılım 
kısıtlılıklarında (özellikle mitral darlığı ve pulmoner darlık) etkin bir girişim yöntemi kateter yani 
anjiyografi yöntemi ile yapılan balon işlemidir. 

bağlı nefes darlığıdır. Zamanla 
kalp yetmezliği bulguları ve göğüs 
ağrısı ortaya çıkar.”
 
3. triKüSpit KApAK 
hASTALIKLARI

Edinsel triküspit hastalığının nadir 
görülen bir durum olduğunu bildi-
ren Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, “Tri-
küspit kapak, kanın sağ kulakçık-
tan sağ karıncığa geçişini kontrol 
eden üç yaprakçıklı bir kapaktır. 
Trikuspit darlığı ve yetmezliğini 
oluşturan en sık neden romatiz-
mal kalp hastalığıdır” dedi.
 
trikuspit darlığı
Çoğunlukla romatizmal neden-
lerle oluşabildiği gibi bağ dokusu 
hastalıklarının da nadir olarak tri-
küspit darlığına yol açabildiğini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, en 
sık görülen belirtilerin çabuk yo-
rulma, nefes darlığı ve bacaklar-
da ödem olduğunu bildirdi. 

Hastaların yarıya yakınında “at-
rial fibrilasyon” denilen ritim bo-
zukluğu olduğunu ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, “Hastalığın çok 
ilerlemiş dönemlerinde karaci-
ğerde büyüme ve karında sıvı top-
lanması görülebilir” diye konuştu.
 
trikuspit yetmezliği
Tek başına triküspit yetmezliğinin 
nadir görüldüğünü kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, “Genellikle 
diğer kapak hastalıklarına eşlik 
eder. Romatizmal kalp hastalığı 
ve endokardit bu bozukluğun en 
sık nedenleridir. Triküspit yetmez-
liği olan hastaların büyük kısmın-
da ‘atrial fibrilasyon’ denilen ritim 
bozukluğu vardır. Hastalık belirti-
leri geç ortaya çıkar. Boyun top-

lardamarlarında belirginleşme ve 
karaciğerde büyüme görülür. Ne-
fes darlığı sık değildir” dedi.
 
4. pULmONer KApAK 
hASTALIKLARI

Pulmoner kapağın sağ karıncık 
çıkışında yer aldığını anımsatan 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, kanın sağ 
karıncıktan pulmoner artere ve 
oradan akciğerlere geçişini dü-
zenlediğini söyledi.
 
pulmoner Kapak darlığı
Pulmoner kapak darlığının ge-
nellikle doğumsal olduğunu ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, şu 
bilgileri paylaştı:

“Erişkinlerde başka hastalıkların 
komplikasyonu olarak nadiren or-
taya çıkar. Hafif darlık genellikle 
sorun yaratmazken orta dereceli 
ve ciddi vakalarda cerrahi tedavi 
gerekir. Boyun toplardamarla-
rında belirginleşme ve morarma 
pulmoner darlığın başlıca belirti-
leridir.”
 
pulmoner Kapak yetmezliği
“Pulmoner yetmezlik çok nadir 
görülen bir durumdur ve genel-
likle bir belirti oluşturmaz” diyen 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, şu bilgileri 
verdi:

“Kronik akciğer hastalığı ya da 
akciğere ait damarlarda basın-
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cın artmasına neden olan has-
talıklara ikincil olarak pulmoner 
yetmezlik oluşabilir. Pulmoner hi-
pertansiyonun kontrol altına alın-
ması kapak yetmezliğini düzelte-
bilir. Nadiren tedavi gerektirecek 
derecede ciddi pulmoner yetmez-
lik saptanır.”
 
KALp KApAK hAStALArıN-
dA tANı yöNtemLeri

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, kapak 
hastalığının tam olarak ne oldu-
ğunu ve hangi tedavi yönteminin 
uygun olduğunu saptamak için 
ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene 
işlemlerine ek olarak aşağıdaki 
testlerden gerekli olanların yapıl-
masının önemini vurguladı.
 
Akciğer röntgen filmi (tele)  
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, bu fil-
min kalbin ve onun odacıklarının 
boyutları ve ayrıca akciğerlerin 
durumu hakkında bilgi verdiğini 
söyledi.

elektrokardiyogram (eKg)
“Bu test sırasında kalbinizin çalış-
ması sırasında oluşan elektriksel 
aktivitesi kaydedilir” diyen Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, kalp hızı ve ça-
lışma düzenindeki bozukluklar ile 
kalp kasında büyüme ya da hasar 
olup olmadığı konularında bilgi 
sağladığını kaydetti.

ekokardiyografi (eKO)
Bu testin ses dalgaları (ultraso-
und) kullanılarak yapıldığını anla-
tan Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, testin 
ayrıca kalbin yapısal ve fonksiyo-
nel olarak kontrol edilmesini sağ-
ladığını ve kapaklar hakkında ay-

rıntılı bilgi verdiğini kaydetti.

Kalp kateterizasyonu 
(Anjiyografi)
Bu testte verilen madde ile kalp 
damarları ve odacıklarının film-
de görülebilir hale geldiğine işa-
ret eden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
“Kalp boşluklarındaki basınçlar 
ölçülür. Kalbin pompa fonksiyonu 
değerlendirilir, kalbi besleyen da-
marlarda daralma olup olmadığı 
saptanır, eğer anlamlı daralma 
varsa kapak ameliyatı sırasında 
bypass işlemi de gerçekleştirilir” 
ifadelerini kullandı.

Günümüzde kalp kapağı hasta-
lıkları tanısının risksiz bir tetkik 
yöntemi olan kalp ultrasonogra-
fisi, yani ekokardiyografi ile çok 
kesin ve net olarak konulduğunu 
bildiren Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
bu test hakkında özetle şu bilgileri 
paylaştı:

“Yaklaşık yarım saat süren bu in-
celeme ile kalbin anatomisi, yani 
yapısı bu arada performansı in-
celenir. Kalp kapaklarının yapısı, 
açılımı ve kapanması izlenerek 
varsa kaçakların miktarı, kalp 
odacıklarının boyutları, yani kal-
bin büyüyüp büyümediği, kalp içi 
ve damarlardaki basınçlar sapta-
nıp kalbin pompa gücünde azal-
ma olup olmadığı araştırılır. Kimi 
zaman ek bilgiler edinilmek isten-
diğinde yemek borusuna ince bir 
tüp konarak yapılan transözofaji-
yal ekokardiyografiye (TEE), kimi 
zaman da ilaç ya da koşu bandı-
nın kullanıldığı stres ekokardiyog-
rafiye başvurulur.”

KALp KApAK 
hAStALıKLArıNdA tedAvi 
ve tAKip

Tanı konup rahatsızlığın ciddiyeti 
ortaya çıkarıldıktan sonra sıranın 
tedavi ve takip sürecine geldiğini 
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
takip için belli aralıklarla ekokar-
diyografi işleminin tekrar edildiği-
nin altını çizdi.
 
“Ekokardiyografi ve kişinin kliniği, 
yani şikayetlerinin derecesi, efor 

Cerrahi tedavi yani ameliyat gündeme geldiğinde tercih genel olarak 
kapağın tamir edilmesi, bu mümkün olmuyorsa bozuk kapağın 

çıkartılıp yerine protez, yapay kapak takılması gerekir. Kapak tamiri 
daha ziyade kaçak oluşan, kapak yapısında fazla kireçlenmenin 

olmadığı mitral ve triküspit kapaklara başarı ile uygulanır. Bu işlemin 
yapılamadığı durumlarda, kapak darlıklarında, özellikle kireçlenmenin 

ön planda olduğu kapak rahatsızlıklarında ise kalp kapakları protez 
kapaklarla değiştirilir.
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yapabilme kapasitesi tedavide 
strateji geliştirmede kullanılan iki 
temel unsurdur” diyen Yrd. Doç. 
Dr. Yardımcı, tedavi seçenekleri 
arasında medikal yani ilaçla te-
davi ve girişimsel tedavinin yer al-
dığını, kimi zaman bu iki seçene-
ğe aynı anda başvurulabileceğini 
bildirdi.

 1. Medikal Tedavi
“İlaç tedavisinde anlaşılması ge-
reken esas, ilaçların kapaktaki 
mekanik rahatsızlığın kendisini 

ortadan kaldırmayacağıdır” ifa-
delerini kullanan Yrd. Doç. Dr. 
Yardımcı, “Çoğu zaman ilaçlar 

kapaktaki rahatsızlığın ilerleme-
sini engellemekte acizdirler. An-
cak kapak rahatsızlığının kalp 

Günümüzde kalp kapağı hastalıkları tanısını risksiz bir tetkik 
yöntemi olan kalp ultrasonografisi, yani ekokardiyografi ile 
çok kesin ve net olarak konulur. Yaklaşık yarım saat süren 
bu inceleme ile kalbin anatomisi, yani yapısı bu arada 
performansı incelenir. Kalp kapaklarının yapısı, açılımı 
ve kapanması izlenerek varsa kaçakların miktarı, kalp 
odacıklarının boyutları, yani kalbin büyüyüp büyümediği, kalp 
içi ve damarlardaki basınçlar saptanıp kalbin pompa gücünde 
azalma olup olmadığı araştırılır.
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üzerindeki olumsuz etkileri ilaçla 
büyük oranda engellenebilir. Kalp 
kapak hastalığı zemininde geli-
şen kalp yetmezliklerinin ve ritim 
bozukluklarının tedavisinde de 
çoğu zaman ilaç tedavisi tek başı-
na yeterli olur” diye konuştu. 

2. girişimsel yöntemler
İlaç tedavisinin yetersiz olduğu 
durumlarda ya da kalp kapağı 
hastalığı kalbe belirgin bir şekilde 
olumsuz etkimeye başladığında, 

kalbi büyüttüğünde, kalbin ça-
lışmasını bozmaya başladığında 
girişimsel yöntemlere geçildiğini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, bu 
yöntem hakkında şu bilgiyi verdi: 

“Girişimden kasıt genel olarak 
kateter ve cerrahi yolu ile yapılan 
balon işlemidir. Kapak yapısında 
fazla kireçlenmenin yer almadığı 
açılım kısıtlılıklarında (özellikle 
mitral darlığı ve pulmoner darlık) 
etkin bir girişim yöntemi kateter 

yani anjiyografi yöntemi ile yapı-
lan balon işlemidir. Hemen ertesi 
gün kişinin taburcu edilebildiği, 
genel anesteziye ihtiyaç duyul-
mayan bu yöntemde ince bir tel 
ile kasıktaki damarlardan girilip 
kalbin içine dek ilerlenir, açılı-
mında kısıtlama gelişmiş kapağın 
hizasında şişirilen bir balon ile 
yeterli açılma sağlanır. Sonuçları 
iyi olmakla beraber zaman içinde 
kapakta yeniden açılım kısıtlılığı 
gelişebileceği gibi balonla açma 
sırasında gelişen yırtılmalarla bu 
sefer kaçak problemi ortaya çı-
kabilir. Bu durumda ameliyat her 
zaman için yapılabilir bir seçenek 
olarak hazır bekler.”

3. Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavi yani ameliyat gün-
deme geldiğinde tercihin genel 
olarak kapağın tamir edilmesi, bu 
mümkün olmuyorsa bozuk kapa-
ğın çıkartılıp yerine protez, yapay 
kapak takılması olduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, şu değer-
lendirmeyi yaptı:

“Kapak tamiri daha ziyade kaçak 
oluşan, kapak yapısında fazla ki-
reçlenmenin olmadığı mitral ve 
triküspit kapaklara başarı ile uy-
gulanır. Bu işlemin yapılamadığı 
durumlarda, kapak darlıkla-

Pulmoner yetmezlik 
çok nadir görülen bir 

durumdur ve genellikle bir 
belirti oluşturmaz. Kronik 
akciğer hastalığı ya da 

akciğere ait damarlarda 
basıncın artmasına neden 

olan hastalıklara ikincil 
olarak pulmoner yetmezlik 

oluşabilir. Pulmoner 
hipertansiyonun kontrol 
altına alınması kapak 

yetmezliğini düzeltebilir. 
Nadiren tedavi 

gerektirecek derecede 
ciddi pulmoner yetmezlik 

saptanır.



rında, özellikle kireçlenmenin ön 
planda olduğu kapak rahatsızlık-
larında ise kalp kapakları protez 
kapaklarla değiştirilir.

Kişinin özelliğine göre tamamen 
metalik kapaklar ya da kısmen 
organik madde içeren bioprotez 
kapaklar kullanılır. Kapak hasta-
lığının girişim zamanlaması çok 
önemlidir. Zamanı gelmeden ka-
pağın protez kapakla değiştiril-
mesi protez kapağın yaratabile-
ceği riskleri gereksiz yere daha 
uzun bir süre yaşamak anlamına 
gelir. 

Öte yandan gerektiği halde girişi-
me başvurulmaması kalpte geriye 
dönüşümsüz değişikliklerin oluş-
masına yol açar ve kişinin hayatı-
nı çok ciddi anlamda önlenemez 
bir risk ile karşı karşıya bırakır. 
Aslında esas olan, tüm rahatsız-
lıklarda olduğu gibi kalp kapağı 
hastalıklarında da oluşmadan 
önüne geçebilmektir.”

StANdArt KApAK 
cerrAhiSi

Bu cerrahide hastanın yaşı, tıbbi 
öyküsü, kalp hastalığın türü, ka-
pak bozukluğunun şekli, yaşam 
şekli ve pıhtılaşmayı geciktirici 
ilaç alıp alamayacağı gibi faktör-
lerin göz önünde bulundurularak 
kapak seçimi yapıldığını kayde-
den Yrd. Doç. Dr. Yardımcı,  temel 
olarak üç tür yapay kapak oldu-
ğunu söyledi.

Biyoprotez Kapaklar
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, bu kapak-
ların hayvanlardan elde edildiğini 
ve özel olarak temizlenip hazırlan-
dığını bildirdi.

Mekanik Kapaklar
Bu kapakların metal, karbon ve/
veya sentetik maddelerden yapıl-
dığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yar-
dımcı, bu tedavinin kanın pıhtılaş-
masını geciktiren ilaç kullanımının 
gerektiğinin altını çizdi.

biyolojik Kapaklar
Bu kapakların insan kalbinden 
elde edildiğini, ölen ve organ ba-
ğışlayan insan kalbinden çıkarılıp 
daha sonra kullanılmak üzere ha-
zırlanarak dondurulduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, bazı 
durumlarda ise hastanın kendi 
akciğer atardamarını ve hasta 
ana atardamarı (aort) değiştirmek 
için kullanılabileceğini kaydetti.

Mükemmel bir protez kapak ol-
madığına işaret eden Yrd. Doç. 
Dr. Yardımcı, şunları anlattı:

“Mekanik veya biyolojik olmasın-
dan bağımsız olarak, hepsi so-
runlara yol açabilir ve yeni has-
talık süreçlerini başlatabilir. Tüm 
mekanik kapaklar uzun süreli kan 
sulandırıcı ilaç kullanımını gerek-
tirir. Biyolojik kapaklar daha az 
trombojeniktir ve başka endikas-
yonlar (örn. atriyal fibrilasyon) 
bulunmadıkça uzun süreli anti-

koagülasyon gerektirmez. Ancak 
tümünde zamanla yapısal kapak 
bozukluğu gelişebilir. Bazı kapak-
lar cerrahi olarak onarılabilirler, 
böylece kapak etkin olarak tekrar 
işlevini kazanabilir.”

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, kapakla-
rın iki ana onarım tekniği olduğu-
nu belirterek bu teknikleri şöyle 
açıkladı:

halka Annuloplasti: Bu yön-
temde halka şeklindeki bir yapay 
madde ile kapağın çevresi güç-
lendirilir. Kapak tam kapanabilir 
hale getirilir.
Onarım: Bu yöntemle kapak ve/
veya bileşenleri düzeltilerek ka-
pağın tam açılması ve kapanması 
sağlanır.

ANtiKOAgüLAN
(KAN SULANdırıcı)

Mekanik kalp kapağı takılmış 
olan hastaların kan sulandırıcı 
ilaç olarak warfarin (piyasa adı 
coumadine veya orfarin) kullan-
mak zorunda olduğunu kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, böylece 
kapak üzerinde pıhtı oluşmasının 
engellendiğini bildirdi.

Kan sulandırıcı bir ilaç olan 
Coumadine’in ayrıca ritm bozuk-
luklarında ve kalp boşluklarının 
ileri büyümesi durumlarında da 
pıhtı oluşup beyine veya organ-
lara atılmasını engellemek için 
kullanılabileceğini vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Coumadine 
kullanılırken doz ayarlaması INR 
denen kan testi ile yakından izle-
nerek yapılmalıdır. Coumadine, 
kullanımı sırasında kendiliğinden 
veya ilaç ve yiyeceklerle etkile-
şerek doz duyarlılığı değişen bir 
ilaçtır. Az ya da fazla alınması 
benzer şekilde tehlikeler doğura-
bilir. Coumadine kullanırken alkol 
almaktan ve doktorunuzun onayı 
olmaksızın yeni ilaç kullanmaktan 
kaçınmalısınız.”
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En sık rastlanılan 
doğumsal neden, aort 

kapağının 3 parçalı olması 
gerekirken 2 parçalı 

olması durumudur. Kanı 
vücuda pompalayan sol 

ventrikül kas kitlesini 
artırarak önündeki engeli 

aşmaya çalışır. Zaman 
içinde bu mekanizma 
yetersiz kalır ve kalp 

yetersizliği ortaya çıkar. 
Hastalar genellikle uzun 

süre belirti vermeden 
yaşarlar. Kapak alanı 

normalde 2.5-3.5 cm2’dir 
ve bu alan 1 cm2’nin altına 

düşerse belirtiler ortaya 
çıkar. Aort darlığının 
klasik belirtileri nefes 

darlığı, çabuk yorulma, 
bacaklarda ödem, göğüs 
ağrısı ve bayılmadır. Bu 

belirtiler hastalığın kötüye 
gittiğinin ifadesidir.



ANiK bozukluğu, tekrar-
layan, beklenmedik panik 
atakları ve ataklar arasın-
daki zamanlarda başka 
panik ataklarının da ola-

cağına ilişkin sürekli bir kaygı duy-
ma halidir. 

Hastanemiz Psikoloğu Melisa Öztu-
ran, panik bozukluğunun günümüz-
de daha sık görülmeye başlayan bir 
rahatsızlık olduğunu söyledi.

Panik bozukluğun hem biyolojik, hem 
de strese bağlı olabileceğine dikkati 
çeken Özturan, “Akrabalarında pa-
nik bozukluğu olanlarda, görülme 
riski 8 kat fazladır. Panik bozukluğu 
en çok ergenlik ve 30’lu yaşların or-
talarında başlar” dedi. 

terApi OrtALAmA
10-15 hAFTA SüRER

Çarpıntılar, kalp atımlarının hızlı ve 
güçlü olması, terleme, ağız kurulu-
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Panik bozukluğu, birdenbire yoğun bir korku ve sıkıntı duy-
gusu ile başlayan psikolojik bir rahatsızlıktır ve nefes alma-
da güçlük, boğulma duygusu, göğüste ağrı, mide bulantısı, 
baş dönmesi, ölüm korkusu gibi belirtilerle kendini gösterir.

Melisa öZTuRAN

Psikolog

Panik bozukluğu

Panikte en çok ve en sık 
görülen korku kalp çar-
pıntısı, göğüs ağrısı gibi 

hislerdir. Yalnız bunu 
yaşayan hastalar bil-
melidir ki, kalp krizleri 

panik ataklarla gelmez, 
bu sadece o an yaşa-

nan bir duygudur. Kalp 
krizinin gerçekte belir-
tileri farklı olur. Mesela 
göğüste basınç hissi ve 
yoğun bir göğüs ağrısı 
yaşanır. Panik atakta 
hisler çok gerçek gibi 
gelebilir bu tür şeyler 
sadece beynimizin oy-

nadığı bir oyundur.
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ğu, nefes almada güçlük, boğul-
ma duygusu, göğüste ağrı, mide 
bulantısı, baş dönmesi, bayılma 
korkusu, ölüm korkusu, ateş bas-
ması ve uyuşmanın, panik bozuk-
luğu belirtisi olduğunu kaydeden 
Özturan, şöyle devam etti:

“Bu belirtiler genelde şiddetli bir 
şeklide başlar ve 10 dakika süre-
rek biter. Bu sıkıntıları gidermek 
için ilaç tedavisi ya da bilişsel 
davranışçı terapi uygulanabilir. 
Ancak her iki tedavinin bir arada 
uygulanması daha olumlu sonuç-
lar verir. Bilişsel davranışçı terapi 
ortalama 10-15 hafta kadar sürer. 

Terapide, kişi kendine kaygı ve-
ren düşünceleri anlayarak, ay-
rımsamasını öğrenir. Bu terapi 

sürecinde amaç kaygılı düşünme 
örüntülerini ve bütün kanıtları göz 
önünde bulundurarak, daha ger-
çekçi ve daha mantıklı düşünce-
lerle yer değiştirmesini sağlamak-
tır. Tedavide; panik atak süresince 
uygulanacak yöntem düzenlenir.” 

NASIL VE NE DuRuMDA 
ORTAYA çIKAR

Araştırmaların genelde kişide en 
yoğun duygu ve düşüncelerin ol-

duğu dönemde panik bozukluğun 
ortaya çıktığını gösterdiğini an-
latan Özturan “Daha çok kişinin 
kendi başına kaldığını hissettiği, 
kullanıldığını düşündüğü, aşağılık 
duygusu yaşadığı, çaresizlik içine 
düştüğü ya da öfkelendiği zaman-
larda panik atakların tetiklendiği 
görülür” diye konuştu. 

Özturan, panik atak tedavisi için, 
atılan adımların hemen değil, sü-
reç içinde yanıt verdiğini vurgu-

Ataklar sonrası kaçmak yerine korkularla yüzleşmek gerekir. 
Bunlar not alınarak, daha sonraki ataklar için önleyici 
davranış biçimleri olarak kullanılabilir. Mesela ‘belirtilerden 
kaçmak istiyorum’ gibi beklenen bir tutum yerine beceri 
kazanmak için ‘belirtilerle yüzleşmek istiyorum’ iyileştirici 
tutumlar alarak yazılır.
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layarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sorun bir gün içinde kaybol-
maz ancak sabırlı olmak gerekir. 
Çünkü herkesin tedaviye yanıt 
vermesi farklıdır ve atılan adımlar 
değişebilir. Panik atak yaşayan 
kişi tedavi süresince kendine tanı-
malı ve tedaviye şans vermelidir.

Hastanın kendine kaygılarım ne, 
korkularım ne, peki bunlar olun-
ca neredeydim, atak sırasında ki-
minle beraberdim, ne yapıyordum 
gibi sorular sorması tedaviye yar-
dımcı olacaktır. Çünkü düşünce-
lerin o an kontrol ve takip edilmesi 
çok önemlidir.”
 
KALp KriziNde 
OdAKLANıLmış KOrKU

“Panikte en çok ve en sık görülen 

korku kalp çarpıntısı, göğüs ağ-
rısı gibi hislerdir” diyen Özturan, 
bu hislerle ilgili olarak şu bilgileri 
paylaştı:

“Yalnız bunu yaşayan hastalar 
bilmelidir ki, kalp krizleri panik 
ataklarla gelmez, bu sadece o an 
yaşanan bir duygudur. Kalp krizi-
nin gerçekte belirtileri farklı olur. 
Mesela göğüste basınç hissi ve 
yoğun bir göğüs ağrısı yaşanır. 
Panik atakta hisler çok gerçek 
gibi gelebilir bu tür şeyler sadece 
beynimizin oynadığı bir oyundur. 

Panik atak sürecinde hissedile-
bilecek farklı korkular arasında, 
boğularak öleceğini düşünmek, 
felç geçireceğini düşünmek, ba-
yılacağına inanmak, çıldıracağını 
hissetmek, denetimini yitireceğini 
odaklamak ve utanacak duruma 

düşmekten korkmak bulunuyor.” 

yüzLeşmeK gereKir

Bu korkuları yaşayanların yapa-
bileceği en doğru şeyin, bunun 
bir panik atak durumu olduğunu 
tekrarlayarak, kendilerini telkin 
etmeleri olacağına vurgu yapan 
Özturan, sözlerini şöyle tamam-
ladı:

“En kötüsü neydi, peki bunun bir 
kanıtı var mı diyerek sorgulamak, 
hastayı sakinleştirerek, gerçeğe 
dönmesini sağlayacaktır. Ataklar 
sonrası kaçmak yerine korkular-
la yüzleşmek gerekir. Bunlar not 
alınarak, daha sonraki ataklar 
için önleyici davranış biçimleri 
olarak kullanılabilir. Mesela ‘be-
lirtilerden kaçmak istiyorum’ gibi 
beklenen bir tutum yerine beceri 
kazanmak için ‘belirtilerle yüzleş-
mek istiyorum’ iyileştirici tutumlar 
alarak yazılır.

Panik atağı genelde bir kişinin 
kendi düşüncelerine bir tepki ola-
rak başlar. Bu yüzden panik atağı 
engellemek kişinin kendi elinde-
dir. Bu belirtileri yaşayanların bir 
uzmandan yardım alması gerekir. 
Unutmamalıdır ki ilk adım kabul 
edip, yardım almaktır.”

Çarpıntılar, kalp atımlarının hızlı 
ve güçlü olması, terleme, ağız 

kuruluğu, nefes almada güçlük, 
boğulma duygusu, göğüste ağrı, 

mide bulantısı, baş dönmesi, 
bayılma korkusu, ölüm korkusu, 

ateş basması ve uyuşmanın, panik 
bozukluğu belirtisidir. Bu belir-
tiler genelde şiddetli bir şeklide 

başlar ve 10 dakika sürerek biter. 
Bu sıkıntıları gidermek için ilaç 

tedavisi ya da bilişsel davranışçı 
terapi uygulanabilir. Ancak her iki 
tedavinin bir arada uygulanması 

daha olumlu sonuçlar verir. Bilişsel 
davranışçı terapi ortalama 10-15 

hafta kadar sürer.
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AStANemiz Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uz-
manı, SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 

AD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra 
Özkaplan, kordon kanı saklanması 
ile ilgili önemli noktaların altını çizdi.

KOrdON KANı Nedir?

Göbek kordonunun anne ve bebek 
arasındaki oksijen ve besin alışveri-
şinin yapılmasına yardımcı olduğu-
nu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
bebek dünyaya geldikten sonra gö-
bek kordonunun kesildiğini, göbek 

Kordon kanı 
saklanmalı mıdır?

Hamilelikte mutlaka bilgi edinilmesi gereken bir konu:

Doğumdan sonra bebeğin kordonu ile plasentası arasında kalan kana 
“kordon kanı” denir. Bu kanın özelliği, bebeğin damarlarında dolaşan 
kandan farklı olması ve kan üretimde görev alan “kök hücreleri” içermesidir. 
Kordon kanının alınarak saklanmasındaki amaç, çocuklarda yaş ilerledikçe 
ortaya çıkabilecek ve çoğu ağır seyirli hastalığın tedavisi için önemli bir 
seçenek oluşturmasıdır.

h

Yrd. Doç. Dr.
esra özKApLAN

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı, 
SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
AD Öğretim Üyesi

Bebek dünyaya geldikten 
sonra ilk olarak göbek 

kordonu klemplenir ve kordon 
kanı içinde pıhtılaşmayı 

önleyen madde bulunan bir 
torbaya toplanır.  Toplanmış 
olan kan 48 saat içerisinde 
laboratuvara yollanır. Bu 
aşamada da kök hücreler 
özel yöntemlerle ayrıştırılır 

ve dondurulur. Kök hücreler, 
azot tanklarında 

-196 derecede dondurularak 
muhafaza edilir.
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bağı içinde kalan bu kanın özel 
bir torbaya toplandığını, bebeğin 
göbek kordonu içinde bulunan bu 
kana kordon kanı dendiğini bildir-
di.

Özel kordon kanı bankalarının 
göbek kordonu içerisinde kalan 
bu kanın özel yöntemlerle ve -196 
derecede senelerce muhafaza 
edilmesini sağladığını kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, “Kordon 
kanının en önemli özelliği kök 
hücre açısından oldukça zengin 
olmasıdır. Kök hücreler ise insan 
vücudunda farklı hücrelere dö-
nüşebilen temel hücrelerdir. Kök 
hücrelerin çoğalma ve farklılaş-
ma yeteneği yaşla beraber azalır, 
yeni doğan bir bebeğin kök hüc-
releri çok büyük bir potansiyele 
sahiptir” diye konuştu.

KORDON KANI
NASıL SAKLANır?

“Bebek dünyaya geldikten sonra 
ilk olarak göbek kordonu klemple-
nir ve kordon kanı içinde pıhtılaş-
mayı önleyen madde bulunan bir 
torbaya toplanır” diyen Yrd. Doç. 

Dr. Özkaplan, bu aşamada anne-
ye ya da bebeğe herhangi bir cer-
rahi işlem yapılmadığını bildirdi.

Kordon kanı işleminin bebeğe ve 
anneye herhangi bir zarar verme-
diğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. 
Özkaplan, şunları söyledi:

“Toplanmış olan kan 48 saat içe-
risinde laboratuvara yollanır. Bu 
aşamada da kök hücreler özel 
yöntemlerle ayrıştırılır ve dondu-
rulur. Kök hücreler, azot tankların-

da -196 derecede dondurularak 
muhafaza edilir”. 
 
KORDON KANI NEDEN 
SAKLANır?

Kordon kanının saklanmasının 
hem bir amacı hem de birçok 
avantajı olduğunu vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, bunlar-
dan ilkinin, bebeğin gelecekte 
başına gelebilecek herhangi bir 
hastalıkta, doku uyumu olan kök 
hücreleri bulmak için yıllarca 

Kordon kanı saklanmasının 
diğer bir önemi de, bebeğin 

kardeşlerinde ya da doku 
uyumu olduğu sürece birinci 

derece akrabalarında 
meydana gelebilecek 

ciddi sağlık sorunlarının 
tedavisini sağlamak. Lösemi, 

lenfoma, talasemi gibi kan 
hastalıklarının tedavisinde 

kök hücreler kullanılarak 
nakil işlemi gerçekleştirilir. 

Ancak doku uyumu olan bir 
kök hücre vericinin bulunması 
kolay değildir. Bu hastalıklara 
sahip kişilerin yaklaşık olarak 

yüzde70’inde uygun kemik 
iliği bulunamaz. Ancak göbek 

kordonundan elde edilen bu 
kök hücreler, şayet muhafaza 

edilmiş ise, kişinin ya da 
kardeşlerinin tedavisi için 

büyük bir şanstır.
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aramak yerine, kendi kordon kanı 
ile tedavinin sağlanması olduğu-
nu söyledi.  

Kordon kanı saklanmasının diğer 
bir öneminin ise bebeğin kardeş-
lerinde ya da doku uyumu olduğu 
sürece birinci derece akrabala-
rında meydana gelebilecek ciddi 
sağlık sorunlarının tedavisini sağ-
lamak olduğunu belirten Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan şunları kaydetti:

“Lösemi, lenfoma, talasemi gibi 
kan hastalıklarının tedavisinde 
kök hücreler kullanılarak nakil iş-
lemi gerçekleştirilir. Ancak doku 
uyumu olan bir kök hücre vericinin 
bulunması kolay değildir. Bu has-

talıklara sahip kişilerin yaklaşık 
olarak yüzde 70’inde uygun ke-
mik iliği bulunamaz. Ancak göbek 
kordonundan elde edilen bu kök 
hücreler, şayet muhafaza edilmiş 
ise, kişinin ya da kardeşlerinin te-
davisi için büyük bir şanstır.

Kordon kanı kök hücreleri ile gü-
nümüzde 80’e yakın ciddi hastalık 
tedavi edilebilmektedir.”

KORDON KANI KöK 
hücreLeri iLe hANgi 
hAStALıKLAr tedAvi 
ediLebiLir?

• Kemik İliği Kanseri,
• Talasemi,
• Merkezi Sinir Sistemi Hastalık-
ları,
• Felcin iyileştirilmesi,
• Tip 1 Diabet,
• Kalp yetmezliği,
• İşitme kaybı tedavisi bunlardan 
sadece bir kaçıdır.

KORDON KANI KAç YIL 
SAKLANır?

Kordon kanının ailenin isteğine 

bağlı olarak uzun yıllar saklana-
bileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, “2011 yılında yapıl-
mış çalışma, -196 derecede sakla-
nan kordon kanı kök hücrelerinin 
24 yıl boyunca canlılığını korudu-
ğunu göstermiştir. Bununla birlik-
te Amerika Birleşik Devletleri’nde 
özel kordon kanı bankaları, aile-
lere ömür boyu saklama seçeneği 
sunmaktadırlar” ifadelerini kul-
landı.

KimLer KOrdON 
KANı bANKAcıLıĞıNA 
bAşvUrmALıdır?

Geçmişinde kan hastalıkları, kan-
ser, şeker hastalığı gibi sağlık so-
runu olan kişilerin kordon kanını 
saklatmasının özellikle önerildiği-
ni kaydeden Yrd. Doç. Dr. Özkap-
lan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diğer taraftan eğer ailelerin büt-
çeleri de buna elveriyorsa, aile-
ler bebeklerinin kordon kanlarını 
saklayarak, gelecekte karşılaşa-
bilecekleri hastalıklara karşı aile 
fertlerini koruma altına almış ola-
caklardır”. 

Kordon kanının en 
önemli özelliği kök hücre 
açısından oldukça zengin 

olmasıdır. Kök hücreler 
ise insan vücudunda farklı 

hücrelere dönüşebilen 
temel hücrelerdir. Kök 
hücrelerin çoğalma ve 

farklılaşma yeteneği yaşla 
beraber azalır, yeni doğan 
bir bebeğin kök hücreleri 
çok büyük bir potansiyele 

sahiptir
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Dudak ve damak yarıkları birlikte ya da tek başına görülebilen birbirinden 
ayrı birer doğumsal kusurdur. Hem genetik hem de çevresel faktörlerle orta-
ya çıkabilen dudak ve damak yarıkları ameliyatları çocuğun fonksiyonel ve 
estetik yönden düzelmesini sağlarlar.

AStANemiz Plastik, 
Estetik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı ve SAN-
KO Üniversitesi Estetik, 
Plastik ve Rekonstrüktif 

Cerrahi AD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Recep Anlatıcı, yarık dudak ve 
damak deformitesinin ortalama  
1/1000 doğumda görüldüğünü ve 
bebeğin anne karnında gelişimi sı-
rasında 8-12’nci haftalarda gelişim 
bozukluklarına bağlı ortaya çıkan 
bir anomali olduğunu söyledi.

Bu anomali ile doğan bebeklerde 
doğumdan sonraki ilk aylarda gö-
rülen en büyük sorunun bu çocuk-
ların beslenme zorluğuna bağlı 
olarak gelişimlerinin yavaş olması 
ve sık rastlanan üst ve alt solunum 
yolu enfeksiyonları olduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, “Çok sık 
görülen bu anomali iyi ve düzenli 
bir multidisipliner ekip yaklaşımıyla 

tamamen düzeltilebilir ve bu ano-
maliyle doğan çocuklar tamamen 
normal bir hayat sürerler” dedi.

OLUşmA NedeNLeri 

Yarık dudak ve damak oluşma ne-
denlerinin çok ayrıntılı incelendiğini 
ve oluşumunda hem genetik hem 

Yrd. Doç. Dr.
Recep ANLATICI

Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı ve SANKO 
Üniversitesi Plastik, 
Estetik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi AD Öğretim Üyesi

Yarık dudak
      ve yarık damak

h Yarık dudak ve damak 
ameliyatının alternatifi 
bulunmamaktadır. Bu 
ameliyatlar çocuğun 
fonksiyonel ve estetik 

yönden düzelmesini sağlar. 
Ameliyatların doktor 

tarafından önerilen yaşlarda 
uygulanması gerekir. 

Gecikme veya erken yaptırma 
çeşitli fonksiyonel ve estetik 

sorunlara yol açabilir.
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de çevresel faktörlerin rol oynadı-
ğının görüldüğünü bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, tüm yarıklarda 
genetik faktörlerin görülme ora-
nının yüzde 5-10 olduğuna vurgu 
yaptı.

Ailede yarık dudak ve damak 
anomalisi varsa bebekte de olma 
riskinin arttığını vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, şöyle devam 
etti:

“Çevresel faktörler yarık oluşu-
munda daha etkin rol oynarlar ve 
çoğu zaman spesifik bir neden 
bulunamaz. Deneysel olarak kor-
tizon yüksek dozda gebe hayvan-
ların yavrularında yarık dudak 
damak oluşumuna neden olabi-
lir. Yine annenin hamileliğin ilk 3 
ayında geçireceği bir kızamıkçık 
enfeksiyonu yarık oluşumuna ne-
den olur. Sigara içmenin ve bazı 
vitamin eksikliklerinin de yarık 
oluşumunda etkisi olduğu göste-

rilmiştir. Ayrıca sosyoekonomik 
düzeyin düşük olduğu durumlar-
da yarık dudak damak görülme 
riski daha fazladır.

Şu noktanın altı dikkatle çizilmeli-
dir ki, yarık dudak ve damak olu-
şumunda ebeveynlerin özellikle 
annenin pek çok durumda her-
hangi bir suçu yoktur. Doğumdan 
sonra böyle bir çocuk dünyaya 
getirdiği için sıklıkla anne baba-
lar birbirlerini ve kendilerini suç-
larlar ancak böyle bir yaklaşım 
doğru olmadığı gibi çocuğun te-
davisinde de hiç bir olumlu etkisi 
yoktur.”

görüLme SıKLıĞı

Dudak damak yarıklarının görül-
me sıklığı hakkında bilgi veren 
Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, saf dudak 
yarığının yüzde 25, saf damak 
yarığının yüzde 25 ve hem dudak 
hem damak yarığının birlikte 

Yarık dudak ve damak 
ameliyatlarında ailenin 
beklentileri tamamen 
kusursuz, yara izleri 

olmayan bir yüz, normal 
bir burun ile yarık dudak 
ve damaklı olmayan bir 

çocuk. Ayrıca, bu rahatsızlığı 
bulunmayan çocuklarınki 

gibi bir konuşma sağlanması 
beklentisi var. Ancak elde 

edilen sonuçlar çoğunlukla 
mükemmel olmaktan 
uzak. Özellikle dudak 

ameliyatlarından sonra 
yarık olan alanda iz kalması 

kaçınılmaz. Hastalarda 
burun deformiteleri mutlaka 

olur ve bu deformiteler 
gelişim tamamlandıktan 
sonra (17-18 yaş) estetik 

burun ameliyatına ihtiyaç 
duyarlar. 
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görülme oranının ise yüzde 50 ol-
duğuna dikkati çekti.

Dudak ve damak yarığının yak-
laşık 1/1000 doğumda görülür-
ken izole damak yarığının 1/2500 
oranında görüldüğünü kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
Dudak ve damak yarığı erkek-
lerde 2 kat fazla görülürken izole 
damak yarığı kız çocuklarda 2 kat 
fazla görülmektedir. Bunun nede-
ni de ağız içindeki mezodermal 
çıkıntıların embriyonel dönemde 
birleşmesinin kız bebeklerde 1 
hafta daha geç olmasıdır ki bu 
mezodermal çıkıntılar birleşmez-
se yarık damak ortaya çıkar. Yine 
yarık damak ve dudak Uzakdoğu-
lularda daha sık, Afrikalı ve Ame-
rikalılarda daha nadirken izole 
yarık damakta böyle bir ayrım 
yoktur.”

YarıK dudaK ve damaK 
anomalisinin anaTomisi

Yarık dudak anomalisi üst dudak-
ta görülür.
•Tek taraflı tam olmayan dudak 
yarığı
•Tek taraflı tam dudak yarığı
•İki taraflı tam olmayan dudak 
yarığı
•Bir taraflı tam bir taraflı tam ol-
mayan dudak yarığı
•İki taraflı tam dudak yarığı
•Orta hat dudak yarıkları (nadi-
ren görülür)

YarıK damaK

•Yumuşak damak yarıkları
•Sert damak yarıkları
•Submukoz yarıklar
•Bifid uvula şeklinde ortaya çı-
kar. (küçük dilin ikiye ayrılması)

Bunlar genel olarak aileler tara-
fından bilinmesi gereken yarık 
dudak ve damak sınıflaması olup 
Plastik Cerrahlar daha anatomik 
bir sınıflama kullanırlar.

yArıK dUdAK tedAviSi

Yarık dudağın cerrahi onarımı-
nın yüz hatlarının anatomisini 
normalleştirmeyi amaçladığını 
ifade eden Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, 
“Dudak hem kozmetik hem de 
fonksiyonel bir organ olduğu için 
sonuç da hem kozmetiği hem de 
fonksiyonu oluşturmalıdır” uyarı-
sını yaptı.

OperASyON yAşı

“Operasyon yaşı demektense as-

lında tedaviye başlama zamanı 
demek daha doğru olur” diyen 
Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, yarık dudak 
ve damaklı bebeklerin tedavisi-
nin doğumdan sonra ilk 48 saatte 
başladığını kaydetti.

Bazı cerrahların doğumdan son-
raki ilk hafta içinde yarık dudak 
operasyonunu yaparken, bazı 
cerrahların bu operasyonu ço-
cuğun gelişimini de göz önüne 
alarak doğumdan sonraki 2-6’ncı 
aylar arasında yaptıklarının altını 
çizen Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, özetle 
şu bilgileri paylaştı:

“Bazı cerrahlar ise asıl dudak 
operasyonundan önce geçici bir 
dudak operasyonu yaparak be-
beğin anatomik yapılarını asıl 
operasyona hazırlarlar. Bu yön-
temlerin genellikle birbirlerinden 
çok büyük farkları yoktur.  Diğer 
yandan deformite ne düzeyde 
olursa olsun bebek, doğumun he-
men sonrasında bir ortodontist ta-
rafından değerlendirilmeli ve de-
formitenin tipine göre çeşitli ağız 

Çevresel faktörler yarık oluşumunda daha etkin rol 
oynarlar ve çoğu zaman spesifik bir neden bulunamaz. 

Deneysel olarak kortizon yüksek dozda gebe hayvanların 
yavrularında yarık dudak damak oluşumuna neden 

olabilir. Yine annenin hamileliğin ilk 3 ayında geçireceği 
bir kızamıkçık enfeksiyonu yarık oluşumuna neden 

olur. Sigara içmenin ve bazı vitamin eksikliklerinin de 
yarık oluşumunda etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 

sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu durumlarda yarık 
dudak damak görülme riski daha fazladır.
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içi veya dışı cihazlar ile anatomik 
yapıların düzenli bir şekilde geliş-
mesi sağlanmalıdır. Bu deformi-
tenin sık görüldüğü Uzakdoğu’da 
ameliyat öncesi ortodonti tedavi-
si çok iyi uygulanırken maalesef 
yurdumuzda bunun uygulanması 
ancak belirli merkezlerde sağlan-
maktadır. 

Ayrıca doğumun hemen ardından 
bu bebekler bir çocuk doktoru ta-
rafından muayene edilerek ek bir 
anomali olup olmadığı araştırıl-
malıdır. Bu arada ebeveynlere de 
(özellikle doğum öncesi yarık da-
mak dudak teşhisi koyulmamışsa) 
psikolojik destek sağlanmalıdır. 
Bu bebeklerde emme fonksiyonu 
yeterli olmadığı için anneye be-
beğin beslenme şekli (kucakta 
ve kaşık ya da özel biberonla ve 
yarık damaklı bebeklerde ağız içi 
obturator kullanarak) anlatılır.

Ameliyatın ilk hafta içinde yapıl-
ması biraz daha zor bir yöntem. Bu 
dönemde bebekler henüz stabil 
olmadığından anestezi yönünden 
riskler taşır. Ayrıca bu dönemde 
bebeklerin dudak yapıları da ye-
terli büyüklüğe ulaşmadığı için bir 
operasyon yapmak çok zordur. 
Yarık dudaklı bebekler daha çok 
doğumdan sonraki 2-3 ayda ame-

liyat edilebilir. Operasyon öncesi 
bebeğin kilosunun artarak geliş-
me göstermesi önemlidir. 

Gelişmesi iyi olmayan bebeklerde 
problem düzelene kadar ameli-
yat yapmamak en iyisidir. Bebe-
ğin ameliyat öncesi tahlilleri ya-
pılarak hemoglobin, hematokrit, 
kanama pıhtılaşma zamanı gibi 
kan değerlerinin normal seviye-
lerde olduğunun gösterilmesi ge-
reklidir. Bu vakalar daima genel 
anestezi altında ameliyat edildik-
leri için bebeğin çok iyi bir şekilde 

ameliyat öncesi hazırlığının yapıl-
ması şarttır.”

yArıK dUdAK OperASyON 
SONRASI BAKIM

Hastaların genellikle ameliyat 
günü ve gecesinde hastanede tu-
tulduğunu ve ertesi sabah evleri-
ne gönderildiğini anımsatan Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, ameliyat sonrası 
bakım hakkında şu bilgileri verdi:
“Bebeklerin beslenmesi ameliyat 
gününden itibaren olmak üzere 
kaşıkla oturur pozisyonda bes-

Dudak ve damak yarığı 
erkeklerde 2 kat fazla 

görülürken izole damak yarığı 
kız çocuklarda 2 kat fazla 

görülmektedir. Bunun nedeni 
de ağız içindeki mezodermal 

çıkıntıların embriyonel dönemde 
birleşmesinin kız bebeklerde 
1 hafta daha geç olmasıdır 
ki bu mezodermal çıkıntılar 

birleşmezse yarık damak ortaya 
çıkar. Yine yarık damak ve 

dudak Uzakdoğulularda daha 
sık, Afrikalı ve Amerikalılarda 

daha nadirken izole yarık 
damakta böyle bir ayrım yoktur.
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lenme şeklindedir. Kesi hatlarının 
burun akıntıları ve mamalarla kir-
lenmesi önlenmelidir. Bu amaçla 

kesiye her gün antibiyotikli pomat-
larla pansuman yapılır. Yara hat-
larının kuru tutulması önemlidir. 
Ameliyat sonrası 5-7’nci günlerde 
tüm dikişler alınır.”

yArıK dAmAK tedAviSi

Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, yarık da-
mak tedavisinde izlenecek yolu 
ise şöyle açıkladı:

“Yarık damakta mevcut anomali 
ağız ve burun boşluklarının tam 
olarak birbirine açıldığı tam ya-
rıklardan sadece diş arkında olan 
yarıklara ve sadece yumuşak 
damakta veya küçük dilde olan 
yarıklara kadar değişik varyas-
yonlar gösterir. Yarık damakta bir 
durum da submukoz yarıklardır. 

Bu yarıklar ancak plastik cerrah-
lar tarafından teşhis edilebilen ve 
burun ile ağız boşlukları arasın-
da bir mukozal perde olan yarık-
lardır. Ancak bu mukoza altında 
kaslar birbirinden ayrı olduğu için 
bebekte ‘Rhinolalia aperta’ veya 
yarık damak konuşması denen 

seslerin burundan çıktığı “hım 
hım” konuşma olur. Bu bebekler-
de de görünen bir yarık olmadığı 
halde submukoz yarığın tamiri be-
beğin ilerde düzgün bir konuşma 
gerçekleştirmesi için gereklidir.”

OperASyON yAşı

Sadece yarık damağı olan bebek-
lerde tedavinin doğumdan sonra-
ki ilk 48 saatte ortodonti tedavile-
riyle başladığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, “Çeşitli ağız içi 
apereyler yarığı küçülterek daha 
ileride yapılacak ameliyatı kolay-
laştırır. Dudak ameliyatında oldu-
ğu gibi damak ameliyatında da 
operasyon yaşı 12-18 aydır” dedi.

yArıK dAmAK OperASyON 
SONRASI BAKIM

Yarık damaklı bebeklerde ameli-
yat sonrası bakımın yarık dudak 
ameliyatlarına göre daha önemli 
ve zor olduğunu belirten Yrd. Doç. 
Dr. Anlatıcı, ameliyat sonrası er-
ken dönemden itibaren ağız için-
den sızıntı tarzında bir kanama 

Bazı cerrahlar doğumdan 
sonraki ilk hafta içinde 

yarık dudak operasyonunu 
yaparken, bazı cerrahlar 
bu operasyonu çocuğun 
gelişimini de göz önüne 

alarak doğumdan 
sonraki 2-6’ncı aylar 

arasında yapmaktadır. 
Bazı cerrahlar ise asıl 

dudak operasyonundan 
önce geçici bir dudak 
operasyonu yaparak 

bebeğin anatomik 
yapılarını asıl operasyona 
hazırlarlar. Bu yöntemlerin 

genellikle birbirlerinden 
çok büyük farkları yoktur.  
Diğer yandan deformite 

ne düzeyde olursa 
olsun bebek, doğumun 
hemen sonrasında bir 
ortodontist tarafından 
değerlendirilmeli ve 

deformitenin tipine göre 
çeşitli ağız içi veya dışı 
cihazlar ile anatomik 

yapıların düzenli bir şekilde 
gelişmesi sağlanmalıdır.
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olabileceğini ve bu kanamanın, 
boğulmaya yol açabileceğinden 
iyi takip edilmesi gerektiğini bil-
dirdi.

Operasyon sonrası bakımın bü-
yük önem taşıdığını anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Anlatıcı, “Aynı şekilde 
şişmiş bir dil de geriye kaçarak 
boğulmaya neden olabilir.

Erken dönemde ve en azından 
ilk 48-72 saate bebeğin mamala-
rı partiküllü olmamalı ve berrak 
gıda almalıdır. Başlangıçta bakı-
mı zor olmasına rağmen ağız için-
deki kesiler 3-4 gün içinde hızla 
iyileşirler” diye konuştu.

Yarık dudak ve damak ameliyat-
larının plastik cerrahlar tarafın-
dan gerçekleştirildiğini vurgula-
yan Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, şunları 
kaydetti:

“Yarık dudak ve damak ameliyat-
larında ailenin beklentileri tama-
men kusursuz, yara izleri olma-
yan bir yüz, normal bir burun ile 
yarık dudak ve damaklı olmayan 
bir çocuk. Ayrıca, bu rahatsızlığı 
bulunmayan çocuklarınki gibi bir 
konuşma sağlanması beklentisi 
var. Ancak elde edilen sonuçlar 
çoğunlukla mükemmel olmaktan 
uzak. Özellikle dudak ameliyatla-
rından sonra yarık olan alanda iz 
kalması kaçınılmaz. Hastalarda 
burun deformiteleri mutlaka olur 
ve bu deformiteler gelişim tamam-
landıktan sonra (17-18 yaş) estetik 
burun ameliyatına ihtiyaç duyar-
lar. 

Damaktaki kapanma tam olma-
yabilir ve hastalarda konuşma 
kusurları, yiyeceklerin burundan 
gelmesi gibi belirtiler görülebilir 

ve hastalar damak protezi kullan-
mak zorunda kalabilirler. Pek çok 
hasta doğumdan hemen sonra or-
todontik tedavi elde etme şansını 
bulamadığı için bu tür komplikas-
yonların görülme olasılığı artar. 
Bununla birlikte aileler bu çocuk-
ların tamamen normal olduğunu 
(deformiteleri dışında) ve anormal 
çocuklar olmadıklarını bilmelidir-
ler.”

ALterNAtif tedAvi

Yarık dudak ve damak ameliyatı-
nın alternatifi bulunmadığını belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Anlatıcı, sözlerini 

şöyle tamamladı:

“Bu ameliyatlar çocuğun fonksiyo-
nel ve estetik yönden düzelmesini 
sağlar. Ameliyatların doktor tara-
fından önerilen yaşlarda uygulan-
ması gerekir. Gecikme veya er-
ken yaptırma çeşitli fonksiyonel ve 
estetik sorunlara yol açabilir. Sa-
dece bifid uvula denen ve yarığın 
sadece küçük dilde olduğu sınırlı 
durumlarda operasyon yaptırma-
sanız da fonksiyonel ve estetik bir 
bozukluk görülmez. Böyle bir de-
formitede karar aileye bırakılabilir 
ve hastanın genel sağlık durumu-
na bakılır.”

Hastalar genellikle ameliyat günü ve gecesinde hastanede tutulur ve ertesi sabah evlerine 
gönderilir. Bebeklerin beslenmesi ameliyat gününden itibaren olmak üzere kaşıkla oturur 

pozisyonda beslenme şeklindedir. Kesi hatlarının burun akıntıları ve mamalarla kirlenmesi 
önlenmelidir. Bu amaçla kesiye her gün antibiyotikli pomatlarla pansuman yapılır. Yara 
hatlarının kuru tutulması önemlidir. Ameliyat sonrası 5-7’nci günlerde tüm dikişler alınır.



Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, 
virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen 
hastalıklardır. Enfeksiyonlardan korunmanın en temel yolu güçlü bağışıklık 
sisteminden geçmektedir.

NfeKSiyON kelimesinin, 
birçok hastalığın tanımın-
da ilk akla gelen kelime-
lerden olduğunu belirten 

Hastanemiz Eczacısı Yağmur Bir-
can, enfeksiyonların hastalık yapıcı 
herhangi bir yolla insana geçme 
özelliğindeki mikropların veya pa-
razitlerin vücuda girmesiyle ortaya 
çıkan hastalık tablosu olduğunu 
kaydetti. 

Bu hastalıkların bir bireyden diğe-
rine veya bir türden diğerine geçe-
bilmelerinden dolayı, genellikle bu-
laşıcı hastalık olarak tanımlandığını 
kaydeden Bircan, “Örnek verecek 
olursak, üst solunum yolları enfek-
siyonu, idrar yolları enfeksiyonu 
gibi birçok çeşidini günlük hayatta 
duyarız hatta zaman zaman karşı-
laşırız” dedi.

eNfeKSiyONLAr
fArKLıLıK göSterebiLir

Özellikle hava sıcaklığının hızlı de-
ğiştiği bahar aylarında, vücudun 
sıcaklıklara alışmaya çalıştığını, za-
yıf düştüğünü ve etken olacak mad-
deye yakalandığında ise enfeksi-

yonun kendini gösterdiğini ifade 
eden Bircan, vücudumuzun farklı 
sistemlerindeki enfeksiyon belirti-
leri değişiklik gösterse de solunum 
yolları enfeksiyonlarının genel belir-
tilerinin ateş, halsizlik, kırıklık, nefes 
almakta güçlük ve baş ağrısı olarak 
sayılabileceğine vurgu yaptı. 

Bircan, “İdrar yollarında ise idrar 
çıkışındaki belirtiler kendini göste-
rir ve idrar renginin koyu olması, 
sık ya da çok az idrara çıkma, id-
rar çıkışında yanma gibi belirtiler 
enfeksiyon varlığını akla getirir” di-
yerek, idrar yolları enfeksiyonlarını 
özetledi.

Enfeksiyonun genel olarak vücudun 
hangi bölgesindeyse o sistemin 
çalışmasında bozukluk göstere-

yağmur bircAN

Eczacı

Enfeksiyona dikkat

Tedavi edilmeyen ve 
tetikleyici etkenlere 

maruziyeti devam eden 
vücut, enfeksiyona karşı 

gelemezse tablo, “sepsis” 
denilen kompleks bir 

enfeksiyona gider.
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rek kendini belli ettiğini vurgula-
yan Bircan, “Tedavi edilmeyen 
ve tetikleyici etkenlere maruziyeti 
devam eden vücut, enfeksiyona 
karşı gelemezse tablo, “sepsis” 
denilen kompleks bir enfeksiyona 
gider” uyarısını yaptı.

bAĞışıKLıK SiStemi 
güÇLeNdiriLmeLi

Tüm enfeksiyonlardan korunma-
nın ilk yolunun güçlü bir bağışık-
lık sistemi olduğuna dikkat çeken 
Bircan, bağışıklık sistemini güç-
lendirmek için şu önerilerde bu-
lundu:

“Çevresel zararlı etkileri en aza 
indirmek, doğru beslenme gibi 
faktörler de büyük önem taşır. 
Güçlü bir bağışıklık sisteminin ilk 
koşulu anne sütüdür. En az 1,5 yıl 
anne sütü alan bir bireyin diğerle-
rine göre daha güçlü bir bağışık-
lığa sahip olduğu kanıtlanmıştır. 
Dolayısıyla bebek ve çocukları 
enfeksiyonlardan korumanın ilk 
yolu anne sütüyle beslemektir. Bu-
nun yanında çocuklar için bağışık 
sistemlerini güçlendirme ve güçlü 
kalmasını sağlamak için mümkün 
olduğunca hormonsuz gıdalarla 
beslemek ve ‘Omega 3’ takviye-
si yapmak önemli ölçüde katkı 
sağlayacaktır. ‘Omega3’ zihin, 
kalp-damar, göz, kemik-eklem 
gibi birçok sisteme faydaları do-
layısıyla da bünyenin daha güçlü 
olmasına katkı sağlar. Yetişkin-
lerde bağışıklığı güçlendirmenin 
birçok ve çeşitli yolları var. Bireyin 
öncelikle yaşam tarzı, beslenme 
alışkanlıkları, geçmişte geçirdiği 
belirgin hastalıklar gibi vücuduy-
la ilgili önemli detayları tanıması 
gerekir.”

bitKiSeL tAKviyeLere 
bAşLANAbiLir

Ardından bağışıklığı artırmak için 
ek gıda takviyelerine başlanabi-
leceğini anlatan Bircan, bunların 
genelde bitkisel kaynaklı olduğu-

nu kaydetti.

Ekinezya, papatya, ginseng, 
üzüm çekirdeği gibi bitkilerin doğ-
ru kullanımında bağışıklık siste-
minin önemli ölçüde güçlendiğini 
belirten Bircan, “Doğru kullanım 
noktasında genel olarak bitkisel 
takviyeler 2-3 ay düzenli olarak 
kullanılır ve ardından bir süre ara 
verilir kuralı geçerlidir. Omega-3 
yağ asitlerini içeren besinlerle 
beslenmek ya da takviye olarak 
almak da katkı sağlayacaktır” 
diye konuştu.

eczAcıNızA dANışıN

Bitkisel bağışıklık artırıcı takviye 
olarak piyasada onlarca ürün bu-
lunduğunun altını çizen Bircan, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu durumda yapılacak şey ih-
tiyacınız olan bitki ya da vitamin 
desteğini doğru belirlemek ve 
ona uygun bir takviye almaktır. 
Birden çok bitki ya da madde içe-
ren ürünler arasında bağışıklık 
artırıcı etkisinin yüksek olması için 
ürünün B-12 vitamini içermesi de 
önemlidir. Kombine ürünlerin içe-
riği, kullanım süresi, dozu ve en 
uygun kullanım şeklinin belirlen-
mesi gerekir. Bu noktada, doğru 
ürünü doğru zamanda ve akılcı 
kullanmak için mutlaka eczacını-
za danışın.”
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Doğru bilinen
yanlışlar

sigaraYı BıraKırsam hızlı Kilo alırım! Sigara içerisinde bulunan nikotinin metabolizma hızına çok önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle sigara bırakıldığında hızlı kilo alımına neden olmamaktadır. Kilo alımının nedeni metabolizmadaki ufak değişiklik değil, yerine konulan yiyeceğin türü ve miktarıdır. Sigarayı bırakan bireyler, şekersiz sakız ve haftalık 150 dakikalık fiziksel aktivite ile kilo alımının önüne geçebilir.

Balı sıcaK süT 
içine KarışTırmaK 
faYdalıdır!
Anneler faydalı olduğunu 
düşündüğü için çocuklarına 
içirdikleri sütün içine bal 
karıştırırlar. İçinde yararlı 
enzimler, proteinler, asitler, 
vitamin ve mineraller bulunduran 
ve besin değeri çok yüksek 
olan bal; kaynayan sıvı ile 
karıştırıldığında tüm besin 
değerini kaybeder. Balın ısıtılması, 
sıcak süte konulması, sıcak 
çaya konulması, kişi için sadece 
tatlandırıcıdan öteye gitmez.

meYveYi muTlaKa 
YemeKTen sonra 

YemeliYiz!
Gün içerisinde 4- 5 porsiyon 

meyve tüketmek gerekiyor. 
Bu miktarın yemekle birlikte 
yenilmemesi veya yemekten 

sonra yenilmesi gibi 
kural yoktur. Sadece ana 

öğünlerde yeteri kadar kalori 
aldığımız düşünülmektedir. 

Alınan onca kaloriden sonra 
üzerine meyve yemektense 

meyveyi kan şekerimizin 
düştüğü ara öğünlerde 

tüketmek daha sağlıklıdır.
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Öğünlerden Birini 
aTlarsam KolaY Kilo 

veririm!
Öğün atlayan kişiler kısa sürede 
kilo verebilir. Ancak daha sonra 
hızla verilen kilonun tamamımı 

geri almaktadır. Sağlıklı kilo; çeşitli 
besinlerden oluşan küçük porsiyonlu 

3 ana öğün ve en az 1 veya 2 ara 
öğünle verilebilir.

saBah aç Karnına limon suYu 
içersem Yağ YaKarım!

Hiçbir besin yağ yakamaz. Bazı besinler içerdikleri 
kafeinden dolayı kısa süreli etkisi ile vücuda alınan 

kalorinin enerji olarak kullanılmasına yardımcı olur. Ancak 
asitli besinlerin böyle bir etkisi asla bulunmamaktadır. Bu 

içecekleri içerek mide asidini artırıp daha çok acıkmak 
yerine salatalara limon sıkılmalıdır.

eT YemeKlerinin Yanında aYran 
içmeK faYdalıdır!

Demir, emilimi zor olan bir metaldir. O yüzden herhangi 
bir gıdayla özellikle kalsiyum içeren gıdalar ile 

karıştırıldığında emilimi aksar. Demiri, emilimini arttıran 
C vitamini içeren gıdalarla ile birlikte tüketmek gerekir. 
Et yemeklerinin yanında ayran içmek yerine bol yeşillikli 

salata ve veya portakal suyu tüketilebilir.

BalıK Yanında YoğurT 

YemeK zehirler!

Uygun koşullarda hazırlanmayan veya 

bayat balığı yiyen herkes zehirlenebilir. 

Bunun yanında yenilen yoğurtla ilgisi 

yoktur. Balık taze ise yanında yoğurt 

yenilmesinin sakıncası yoktur. Balıkta 

‘histamin’ proteini bulunur. Balık, 

yakalandıktan sonra bünyesinde süratle 

histamin miktarı artar. Beklemiş balık, 

tüketildiğinde fazla histamin vücutta 

alerjik reaksiyona ve beraberinde olumsuz 

etkilere ve zehirlenmeye yol açabilir.
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Göğüs Hastalıkları
       Polikliniği
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Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Polikliniği’nde akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine 
yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir. 

yrd. doç. dr. Nevhiz güNdOĞdU 

1977 yılında İstanbul’da doğan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 2001 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs 
Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı.

2009 – 2013 yılları arasında Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta çe-
şitli devlet hastanelerinde görev yaptı. 2013 yılı Şubat ayı itibariyle 
Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak hasta kabulüne 
başlayan Yrd. Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu, evli ve 2 çocuk anne-
sidir. 

İngilizce bilen Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, Türk Toraks Derneği ve 
Gaziantep Tabipler Odası üyesidir. 

Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 2014 yılı itibariyle SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. ola-
rak görev yapmaya başlamıştır.

AStANemizde, so-
lunum sisteminden 
kaynaklanan nefes 
darlığının teşhisi, te-
davisi ve takibinde 

önemli rol oynayan solunum 
fonksiyon testleri ile ilaçlı solu-
num fonksiyon testleri (reversi-
bilite) yapılmaktadır.

Günümüz teknolojisini yakından 
takip ederek, halkımıza sunan 
Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si, Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
yönetiminde uyku laboratuva-
rı hizmet vermektedir. Uykuda 
solunum bozuklukları kardiyo-
vasküler (hipertansiyon, aritmi, 
kalp yetmezliği, ani ölüm) ve se-
rebrovasküler (inme) uyku has-
talıkları içinde en önemli hasta-
lıklardan biridir. 

Obstrüktif uyku apne sendromu 
(uykuda solunum durması has-
talığı) bu hastalık yelpazesi için-

de en sık görülenidir. Horlama, 
uykuda nefes durması, gündüz 
uyku hali, sabah baş ağrısı, uy-
kudan yorgun uyanma, dikkat 
bozukluğu en sık görülen belir-
tilerdir. Bölümümüzde uykuda 
solunum bozukluklarını araştır-
mak üzere uyku laboratuarda 
polisomnografi (uyku testi) ya-
pılmaktadır.

Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si Endoskopi Ünitesi’nde, başta 
akciğer kanseri olmak üzere, 
bazı akciğer hastalıklarının er-
ken ve kesin tanısına yönelik 
bronkoskopi işlemi de (solunum 
yollarının erken endoskopik in-
celemesi) gerçekleştirilmekte-
dir.

Akciğer zarları arasında sıvı 
toplandığında, nedenini araş-
tırmak için, bu sıvıdan örnekler 
alınarak tanıya gidilebilmekte-
dir. Sıvı fazla miktarda ise tedavi 

amacıyla bu sıvının boşaltılması 
işlemi de yine hastanemizde ya-
pılmaktadır.

Bunların yanı sıra, Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Polikliniği’nde in-
san sağlığını ciddi şekilde tehdit 
eden ve göğüs hastalıklarının 
temel sebeplerinden birisi olan 
sigarayı bıraktırmaya yönelik 
hizmetler de verilmektedir. 

h
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r. rezAN hArmAN, 
“1 Aralık Dünya AIDS 
Günü” dolayısıyla yaptı-
ğı açıklamada, “İlk ola-

rak 1981 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Haiti’den gelen göç-
menlerde hastalık tablosu görül-
müş ve Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) 1985 yılında tanımlan-
mıştır” dedi.

AIDS’in, İngilizce Acquired Immu-
ne Deficiency Syndrome (Edinil-
miş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) 
kelimelerinin baş harflerinden olu-
şan bir kısaltma olduğunu anım-
satan Dr. Harman “HIV enfeksiyo-
nunun patogenezi (bir hastalığın 
kaynağı ve gelişmesi sırasında 
organizmada meydana gelen de-
ğişiklikler bütünü) çok yönlü ve çok 
basamaklıdır. Hastalık ilk genç 

homoseksüel erkekler-
de görülmüş daha son-
ra biseksüel erkekler ile 
kadınlara daha sonra 
bebeklere geçerek yayıl-
mıştır” diye konuştu.

türKiye’de dUrUm

Türkiye’de vaka sayısının 
en fazla 15-49 yaş arasın-
da olduğunu ve vakala-
rın yüzde 70’ine yakınını 
erkeklerin oluşturduğunu 

anlatan Dr. Harman, “Bu vakaların 
yaklaşık yüzde 50’si heteroseksüel 
cinsel temas, yüzde 10’u damar içi 
uyuşturucu kullanımı, yüzde 10’unu 
da homoseksüel cinsel temas oluş-
turmaktadır. Sağlık Bakanlığı 2013 
verilerine göre, Türkiye’de toplam 
6.802 HIV/AIDS hastası bulunuyor” 
ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de, kesin olmamakla bir-
likte genel izlenim HIV enfeksiyo-
nuna tanı konmada gecikme oldu-
ğu yönündedir” diyen Dr. Harman, 
şöyle devam etti:

“Erken tanı ve buna bağlı olarak 
erken tedavinin, HIV enfeksiyonu-
nun seyri üzerine olumlu etkileri 
olduğu bilinmektedir. Her ülkenin 
risk gruplarını, bulaş kaynaklarını 
ve HIV prevalansını (belirli bir nü-
fusta, belirli bir zaman dilimi içe-
risinde, çalışma kapsamında yer 
alan, belirli bir hastalık veya has-
talıklara sahip tüm olguların oranı) 
gözeterek, ulusal bir tarama stra-
tejisi belirlemesi gerekir.

Hedefe yönelik sürveyans (hasta-
lıklara ait verilerin düzenli olarak 
toplanması, bu verilerin analiz 
edilerek değerlendirilmesi ve ilgili 
birimlere dağıtılması işlemleri) ça-
lışmaları ile doğru risk grupları be-
lirlenip, taranarak enfekte oldu-

D

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rezan 
Harman, AIDS’in, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine 

yol açan bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.

DÜNYA AIDS GÜNÜ
AIDS, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN 

ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN BULAŞICI 
BİR HASTALIKTIR

Dr. Rezan harman

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı
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ğu halde henüz tanı konulamamış 
kişilere biran önce tanı konulması 
sağlanabilir.

Gelişmiş ülkelerde daha önce 
riske dayalı tarama programları 
uygulanmaktayken, bu yöntemle 
enfekte kişilerin büyük bir bölü-
münün atlandığının gözlenmesi 
üzerine, hasta reddetmez ise sağ-
lık merkezine başvuran herkese 
testin yapılması Amerika Birleşik 
Devletleri Hastalık Kontrol ve Ön-
leme Merkezi tarafından öneril-
mektedir.”

Ne yApıLmALı?

Damar içi uyuşturucu bağımlıları 
ve eşleri, para karşılığı seks ya-
panlar, HIV ile enfekte kişilerin 
eşleri, homoseksüel erkekler, ken-
dileri ya da eşleri son HIV testin-
den bu yana başka kişilerle cinsel 
ilişkiye girmiş olan heteroseksüel-
ler gibi bazı risk gruplarında yer 
alan kişilerin, yıllık ya da daha sık 
aralıklarla test yaptırmalarının is-
tenildiğine vurgu yapan Dr. Har-
man, “Hızlı HIV tarama testlerinin, 
özellikle HIV-1+2 antikor ve p24 
antijenini içeren hızlı ‘combo’ test-
lerinin, duyarlılık ve özgüllükleri; 
ELİSA testlerine yaklaşmaktadır. 
Ancak ülkemizde hızlı testlerin 
kullanımına ilişkin bir düzenleme 
yoktur” dedi.

Standart uygulamada tarama için 
dördüncü kuşak ELİSA testlerinin 
tercih edilmesi gerektiğini, doğ-
rulama için Western-blot (WB) 
testinin kullanıldığının altını çizen 
Dr. Harman, test sonuçları ile ilgili 
olarak şu bilgileri verdi:

“Test sonucu negatif olan kişi ya-
kın zamanda riskli bir temas ta-
nımlamıyorsa ve akut ya da ileri 
dönem HIV enfeksiyonu sempto-
mu (hasta tarafından farkedilen, 
bir hastalık veya alışılmışın dışın-

da bir durum nedeniyle vücut iş-
levlerinin veya hislerin normalden 
ayrılış hali) yoksa sonuç negatif 
değerlendirilir. Testin tekrarlan-
masına ilişkin kararlar, risk duru-
mu ya da karşılaşma/riskli ilişki 
öyküsüne göre verilir. Risk varsa 
ilk üç ay sonra testin tekrarlan-
ması önerilir. Son derece nadir 
de olsa bazen antikor pozitifliği 
bir yıla kadar uzayabilmektedir. 
Semptomatik HIV/AIDS hastala-
rında ve primer HIV enfeksiyonu 
saptananlarda antiretroviral te-
daviye hemen başlanması kabul 
edilmektedir.”

UyArı ve öNeriLer

“Cinsel temas sırasında en önem-
lisi prezervatif/kondom kullanımı 
olmadan cinsel ilişkiye girilme-
mesidir. Bulaş için HIV pozitif tek 
bir kişi ile temas yeterlidir” diyen 
Dr. Harman, cinsel temas sayısı 
arttıkça bulaş ihtimalinin arttığını 
kaydetti.

Birden fazla eşi olanlar, sık eş de-
ğiştirenler ve damar içi madde 
kullanımı olanlarla cinsel temas-
ta bulunanlarda bulaş riskinin 
fazla olduğunu vurgulayan Dr. 
Harman, “Eğer korunmasız veya 
riskli cinsel temas oldu ise hemen 
bir sağlık merkezine gidip sadece 
HIV değil, diğer hastalıklar yönün-
den de test yaptırılmalı (Hepatit B 
ve C). Bunun nedeni, sizde önce-
sinde hastalık olup olmadığını an-
lamaktır” uyarısını yaptı.

Doktor, hemşire, ebe, hastabakı-
cı, temizlik personeli ve benzeri 
sağlık personeline seslenen Dr. 
Harman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“HIV pozitif hastanızın ya da evde 
bakım verdiğiniz ya da baktığınız 
HIV pozitif yakınınızın kanlı iğnesi 
elinize battı, kanı gözünüze sıçra-
dı veya HIV pozitif olduğunu bildi-
ğiniz biriyle riskli cinsel temasınız 

olduysa, hemen kanın bulaştığı 
deri, su ve sabunla, ağız ve burun 
ise suyla yıkanmalıdır.

İğne batması ile bulaşma riski, iğ-
nenin büyüklüğüne (lümen çapı), 
üzerinde kan olup olmamasına ve 
ne kadar derine battığı ile ilişkili-
dir. Ayrıca HIV pozitif kişinin has-
talığın hangi döneminde olduğu 
ve vücudundaki virüs miktarı da 
önemlidir. İğne batması ile size 
geçiş riski yaklaşık yüzde 0.2 – 
0.5, ağzınıza veya gözünüze kan 
sıçramasıyla ise bu oran yaklaşık 
olarak yüzde 0.1 olarak bildiril-
mektedir.”

temAS SONrASı tedAvi

Temas sonrasında uygulanan 
proflaktik (koruyucu) tedavi konu-
suna değinen Dr. Harman, sözle-
rini şöyle tamamladı:

“Bu durumda proflaktik tedavi de-
diğimiz yani virüsle bulaş olduk-
tan sonra, virüsün sizde hastalık 
oluşturmasını önlemek amacıyla 
vücudunuza yayılmadan erken 
aşamada virüsü yok ederek, hiç 
bulaşmamış gibi olmasını sağla-
mak için uygulanan tedavi proto-
kolü uygulanır. Bu durumda teda-
viye mümkün olan en kısa sürede, 
önerilen 1 saat içinde, başlamak 
gerekir. Toplam tedavi süresi 28 
gündür.

Tedavide ilaç seçimi hastanın du-
rumuna ve temasın şekline (iğne 
batması, göze kan sıçraması vs) 
göre Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manının kararına göre planlanır. 
Sizin tek yapmanız gereken, en 
kısa sürede uzman doktorunuza 
ulaşmak olmalıdır. Tedavi son-
rası 6. hafta, 3. ay ve 6. ayda Anti 
HIV baktırmanız gerekir. Negatif 
çıkarsa tedaviden yarar gördüğü-
nüzü ve virüsün size bulaşmadığı-
nı söyleyebiliriz.”

Erken tanı ve buna bağlı olarak erken tedavinin, HIV enfeksiyonunun seyri üzerine olumlu 
etkileri olduğu bilinmektedir. Her ülkenin risk gruplarını, bulaş kaynaklarını ve HIV 
prevalansını gözeterek, ulusal bir tarama stratejisi belirlemesi gerekir.



driS Comart, sürekli yaşa-
dığı sancı ve yüksek tansiyon 
nedeniyle doktora gittiğini, 
mide rahatsızlığı teşhisiyle 
tedavi başlatıldığını, buna 

rağmen iyileşmeyince İstanbul’da 
başvurduğu sağlık kuruluşunda 
böbrek hastası olduğunu öğren-
diğini söyledi.

bAşArıLı bir NAKiL OLdU

Diyaliz döneminde yaşadığı sı-
kıntıları anlatan Comart, “Doğru 

teşhis İstanbul’da konulunca he-
men diyalize girmeye başladım. 
11 yıl hafta da 3 gün 4 saat diyali-
ze giriyordum. Diyaliz sonrasında 
halsizlik, eklemlerimde ağrı, baş 
dönmesi gibi şikayetlerim olu-
yordu. İstediğim yemeği yiyemi-
yordum, su içemiyordum. Sürekli 
perhiz yapıyordum” dedi. 

9 yıl önce kadavra için İstanbul’a 
kayıt yaptırdığını, daha sonra 
kaydını çok nakil yapılması nede-
niyle şansının daha yüksek ola-

cağını düşündüğü hastanemize 
aldıran Comart, sağlığına tekrar 
kavuşmanın mutluluğunu şöyle 
dile getirdi:

‘’Yıllarca uygun kadavranın çık-
masını bekledim. Kaydımı Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’ne al-
dırmanın ne kadar doğru bir ka-
rar olduğunu görünce çok mutlu 
oldum. Haberi alınca hemen nakil 
için geldim. Başarılı bir nakil oldu. 
Sağlığıma tekrar kavuştuğum için 
çok mutluyum’’.

OrgAN bAĞışLAyArAK 
hAYAT KuRTARIN

İdris Comart, yıllardır yaşadığı 
sıkıntıdan kurtulmasının sevincini 
yaşarken, organ bağışının ne ka-
dar önemli olduğu konusunda da 
şunları dile getirdi: 

“Can kurtarmak çok güzel bir 
duygu. Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nden, Prof. Dr. Fatih 
Yüzbaşıoğlu’ndan, hemşireler-
den ve bütün çalışanlardan çok 
memnun kaldık. Bütün çalışanlar 
çok sıcakkanlı. Herkese teşekkür 
ederim.” 

Hastanemiz Organ Nakli Merkezi 
Sorumlusu Prof. Dr. Fatih Yüzba-
şıoğlu da organ nakli bekleyen 
hasta sayısı arttıkça organ bağı-
şının ne kadar yetersiz olduğunun 
ortaya daha net çıktığını ifade 
ederek, ‘’Organ nakline herkesin 
ihtiyacı olabilir. Organ bağışla-
yarak, bir hayat da siz kurtarın” 
diyerek, destek çağrısında bulun-
du.
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Antakya’da yaşayan ve haftada üç gün diyalize giren, evli bir çocuk babası İdris 
Comart (47), hastanemizde kadavradan gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. 

İdris Comart,
kadavradan nakille sağlığına kavuştu

Comart, “Yıllarca uygun kadavranın çıkmasını bekledim. 
Kaydımı Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’ne aldırmanın ne 
kadar doğru bir karar olduğunu görünce çok mutlu oldum. 

Haberi alınca hemen nakil için geldim. Başarılı bir nakil 
oldu. Sağlığıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum’’.



brAhim Oyalı, yaklaşık 12 
yıl önce bulantı, baş ağrısı 
şikayetiyle bir sağlık kuru-
luşuna gittiğinde ağrı kesici 
ve mide ilaçları verildiğini, 

bir hafta sonra yapılan tahlillerde 
ise böbrek yetmezliği teşhisi ko-
nulduğunu söyledi.

SAĞLıĞım güN
geÇtiKÇe bOzULdU

Tedavi için Adana’ya gittiğinde 
hastaneye yatması ve diyalize 
girmesi gerektiğinin söylendiği-
ni anlatan Oyalı, “Ancak kabul 
etmedim. Farklı hastanelerle gö-
rüştüm, onların da aynısını söy-
lemelerine rağmen diyalize gir-
meyince sağlığım iyice bozuldu” 
dedi.

Bunun üzerine Ankara’ya gittiğin-
de acilen kateter takılıp hemen 
diyalize alındığını ve 45 günlük bir 
tedavi sonrasında periton diyali-
ze başlanıldığını bildiren Oyalı, 7 
yıl periton tedavisinin ardından 5 
yıl hemodiyaliz tedavisi gördüğü-
ne vurgu yaptı.

NAKiL Süreci

Rahatsızlığı ilk teşhis edildiğinde 
Ankara’da nakil için başvuruda 
bulunduğunu, annesi, babası ve 
kardeşlerinin kendisine böbrek-
lerini vermek istediklerini anlatan 
Oyalı, şöyle devam etti:

“Ancak hiç birini kabul etmedim. 
10 yıl önce Ankara’dan kadav-

radan nakil için çağırıldım ama 
diyalizden olumlu sonuç alınca, 
hiç ihtiyaç duymayacağımı dü-
şünerek kabul etmedim. Daha 
sonra Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde nakil yapıldığını 
duyunca, kaydımı buraya aldır-
dım. Kaydımın alınması sonrasın-
da 2 kez nakil için çağrıldım. 

İlk ikisinde nakiller, dokuları ben-
den daha uygun olan hastalara 
gerçekleştirildi. 3. kez çağırıldı-
ğımda çok umutlu değildim. Ama 
gerekli tetkikler yapıldıktan sonra 
naklin bana yapılacağı söylenin-
ce çok mutlu oldum. Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi, Prof. Dr. 
Fatih Yüzbaşıoğlu ve ekibi saye-
sinde şimdi yeniden doğdum. Bu 

tam bir mucize.”

beN de bAĞış yApmAK 
iStiyOrUm

Oyalı, organ bağışının önemini 
yaşayan birisi olarak, “Organ 
bağışının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Ben de bağış yap-
mak istiyorum. Bir başkası benim 
hayatımı kurtardı, neden ben de 
bir başkasının hayatını kurtarma-
yayım?” diyerek önemli mesajlar 
verdi. 

Oyalı, “Tam ümidimin bittiği yer-
de bu hastane bana yeniden ha-
yat verdi. Hastane çalışanları çok 
ilgiliydi herkese çok teşekkür ede-
rim” sözleri ile sevincini paylaştı.  
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Antakya’da yaşayan ve yıllardır diyalize giren İbrahim Oyalı (42), hastanemizde 
yapılan başarılı nakille yeniden sağlığına kavuştu. 

İbrahim Oyalı:
 “Organ nakli bir mucize”

i



STIMIN hava yollarının 
daralması ile ortaya çı-
kan ve ataklar halinde 
gelen bir hastalık oldu-

ğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gün-
doğdu, “Hava yollarında daralma 
olduğunda öksürük genellikle 
kuru öksürük şeklinde görülür, 
nefes darlığı, göğüste baskı his-
si ve hırıltılı - hışıltılı solunum gibi 
belirtiler meydana gelir” dedi.

dOĞrU tANı KONmALı

Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, doğru 
tedavi ile astımlı hastaların he-
men hemen hiç yakınması olma-
yacağını ancak zaman zaman, 
karşılaştıkları bazı çevresel et-
kenlerin hastanın şikâyetlerinin 
tekrar ortaya çıkmasına neden 
olacağını söyledi.

Uygun tedavinin yapılabilmesi 
için öncelikle doğru tanı konması 
gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. 

Dr. Gündoğdu, “Her hastalıkta 
olduğu gibi kişiyi hekime götüren 
belirtiler ve kişiye ait tıbbi öykü, 
tanı aşamasının ilk basamağını 
oluşturmaktadır” diye konuştu.

Astım hastalarının ilaçlarını dü-

zenli ve uygun şekilde kullanma-
larının ilaç tedavisinin en önemli 
basamağını oluşturduğunu anım-
satan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
astım ilaçlarının tedavisinde kul-
lanılan ilaçlar hakkında da bilgi-
ler paylaştı.

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

“Astım ve Tedavisi”
konulu konferans

A
Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu,

“Astım ve Tedavisi” konulu halka açık konferans verdi.
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RGAN Bağış Haftası 
nedeniyle düzenlenen 
konferansta organ ba-
ğışının önemi ve tarih-

çesini anlatan Opr. Dr. Gürer, 
Türkiye’de kadavradan nakillerin 
yeterli düzeyde gerçekleşmediği-
ne dikkati çekti.

Kadavra organ kısıtlılığının son 
derece ciddi boyutlarda yaşan-
ması ve özellikle kalp, akciğer, 
ince bağırsak ve son dönem or-
gan yetmezliği yaşayan hastala-
rın hayatta kalmalarının ancak 
kadavra nakliyle mümkün ola-
bildiğini belirten Opr. Dr. Gürer, 
“Ülkemizde gerçekleştirilen kara-
ciğer ve böbrek nakli ameliyatla-
rındaki sağ kalım oranları AB ve 
ABD ortalamalarının üzerindedir” 
dedi.

OrgAN NAKLi UmUttUr

Organ bağışı ile gerçekleştirilen 
organ naklinin çok sayıda cana 
umut ışığı olduğunu vurgulayan 
Opr. Dr. Gürer, şöyle devam etti:

“Organ bağışı ekonomiye de çok 

ciddi bir katkı sağlamaktadır. 
Örneğin, son dönem böbrek yet-
mezliği nedeniyle, hemodiyaliz 
tedavisinde bulunan bir hastanın 
tedavi maliyeti yılda yaklaşık 30-
35 bin TL dolayında. Bu da özel-
likle gelişmekte olan ülkeler için 
çok ciddi bir kayba neden olmak-
tadır. Ölümünden sonra ailesinin 
organ bağışına izin verdiği bir 
kişinin organları 6-7 kişiye yaşam  
vermektedir. Tek bir kadavra ve 

verici 6-7 kişiyi hayata bağlarken, 
devletimizin önlenen kaybı ise 
250-300 bin TL’dir.”
“Ülkemizde her yıl organ ihtiya-
cı artmaktadır. Bu nedenle de 
halkımızın gerek basın yoluyla, 
gerekse çeşitli toplantılarla bilgi-
lendirilip organ bağışının teşvik 
edilmesi gerekmektedir” diyen 
Opr. Dr. Gürer, ülkemizde böb-
rek, karaciğer, akciğer, kalp, ince 
bağırsak, pankreas organlarıyla, 
kalp kapağı, kornea, kemik, ke-
mik iliği ve derinin nakledilebilen 
dokular olduğuna vurgu yaptı.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi’nde ger-
çekleştirilen nakillerle pek çok 
hastanın sağlığına kavuştuğunun 
altını çizen Opr. Dr. Gürer “Yaşa-
yan her can için mutlaka bir ümit 
vardır. Yeter ki destek olalım. 18 
yaşını geçmiş akli dengesi yerin-
de olan herkes organ bağışında 
bulunabilir” diye konuştu. 

O
Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer, “Böbrek Nakli ve 

Organ Bağışı” konulu bir konferans verdi.

“Böbrek nakli ve organ 
bağışı” konusu anlatıldı
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RGAN Bağış Haftası 
nedeniyle Gaziantep 
Sağlık Müdürlüğü ve 
Özel Sani Konukoğlu 

Hastanesi işbirliği ile 5’inci Zırhlı 
Tugay Komutanlığı’nda düzen-
lenen konferansta konuşan Opr. 
Dr. Ahmet Orhan Gürer, organ 
bağışının önemi, organ naklinin 
tarihçesi ve gelişim sürecine iliş-
kin bilgiler paylaştı.

Organ bağışının artmasında 
Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki 
çalışmaları, halkın bilinçlenmesi 
ve organ nakil koordinatörlerinin 
yoğun çalışmalarının etkili ol-
duğunu belirten Opr. Dr. Gürer, 
özellikle 1960’lı yıllardan sonra 
organ nakillerinin arttığına dikka-
ti çekti.

yAşAyAN hiÇbir 
iNSANdAN UmUt 
KeSiLmemeLi

Beslenme ve hareketsiz yaşam 
sonucu obezite ile birlikte şeker 
ve tansiyon gibi kronik hastalıkla-
rın arttığına ve bunların özellikle 
böbreklerde tahribata yol açtığı-
na vurgu yapan Opr. Dr. Gürer, 

“Böbreklerdeki tahribattan dola-
yı hastalar hemodiyaliz tedavisi 
görmektedir. Ancak bu hem zor 
hem de vakit alan bir tedavi şek-
lidir. Yaşam kalitesi açısından da 
hastaları zorlamaktadır. Normal 
yaşama dönebilmek için böbrek 
nakline ihtiyaç artmıştır” dedi.

Ülkemizde böbrek, karaciğer, 
akciğer, kalp, ince bağırsak, 
pankreas organlarıyla, kalp ka-
pağı, kornea, kemik, kemik iliği 
ve derinin nakledilebilen dokular 
olduğunu belirten Opr. Dr. Gürer, 
“Yaşayan hiçbir insandan umut 
kesilmemelidir” ifadelerini kul-
landı.

KAdAvrAdAN NAKiL
ÇOK öNemLi

Organ bağışı sayesinde insanla-
rın normal yaşamlarını, üretken 
biçimde sürdürdüğünü kaydeden 
Opr. Dr. Gürer, aynı zamanda 
sağlık giderlerinin de azalacağı-
na dikkati çekti.

“Kadavradan nakiller çok önem-
li. İki böbreğiniz olduğu için birini 
yakınınıza verebilirsiniz. Peki ya 

tek olan organlar nasıl bağışla-
nacak?” diye soran Opr. Dr. Gü-
rer, şöyle devam etti: “Organ ba-
ğışında canlıdan nakiller kadar 
kadavradan nakillerin sayısının 
da artmasını ümit ediyoruz. Dinen 
bunun bir sakıncası olmadığı da 
defalarca dile getirildi. Kanunen 
18 yaşından büyük ve akli denge-
si yerinde olan herkes organları-
nın tamamını veya bir bölümünü 
bağışlayabilir.”

Özel Sani Konukoğlu Hastane-
si Organ Nakli Merkezi hakkın-
da da bilgiler de veren Opr. Dr. 
Gürer “Organ Nakil Merkezimiz 
birçok birimle ekip olarak, başa-
rılı nakillerle hizmet vermektedir. 
Son olarak şunları söylemek isti-
yorum; herkes organ bağışında 
bulunmalı, çünkü bir gün herke-
sin ihtiyacı olabilir” diyerek sözle-
rini tamamladı.

O

Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet 
Orhan Gürer, organ bağışında canlıdan olduğu kadar, 

kadavradan nakillerin de artmasını ümit ettiklerini söyledi.

Askerlere organ bağışının 
önemi anlatıldı
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AStANemiz Genel Mü-
dürü Dr. Yusuf Ziya Yıl-
dırım, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ta-

rafından yetkilendirilmiş uzman, 
doktor ve sağlık personelinden 
oluşan Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi İş Güvenliği Komitesi’nin, 
gerek aylık toplantılarla, gerekse 
günlük gözetimlerle sürekli iyi-
leştirmeyi ve pro-aktif yaklaşımla 
tehlikeyi ve riski kaynağında yok 
etmeyi hedeflediğini söyledi.

Dinamik bir yaklaşımla hastanede 
çalışan tüm bireylerin, gelen has-
taların, hasta yakınlarının, misafir-
lerin ve taşeronların her türlü gü-
venliğinin ön planda tutulduğunu 
belirten Dr. Yıldırım, “Sahip oldu-
ğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yöne-
tim Sisteminin yanı sıra, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
netim Sistemini de kurmak için de 
çalışmalara başlanmıştır” dedi.

hedef ‘Sıfır iş KAzASı’

“Hastanemizin İş Sağlığı ve Gü-
venliği ’ne verdiği önem ve has-
sasiyet derecesi,  Kalite Yönetim 

Politikamızda tanımlanmaktadır” 
diyen Özel Sani Konukoğlu Has-
tanesi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Ayşe Öz ise kalite yönetim politi-
kalarını şu şekilde özetledi: 

“Zamanında ve doğru risk analizi 
yaparak pro-aktif iş güvenliği yak-
laşımını benimsemek, çalışanları 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
bilinçlendirmek, ulusal mevzuat 
ve uluslararası standartlara göre 
çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgi-
li yükümlülükleri yerine getirmek, 
iş sağlığı ve güvenliği kültürümü-
zü sürekli iyileştirerek, çalışan ve 
müşterilerimize ‘Sıfır İş Kazası’ 
hedefine ulaşmayı taahhüt etmek-
tedir.”

Hastanede görev yapmaya gelen 
her bireyin işe başlamadan önce 
oryantasyon eğitimi aldığını kay-
deden Öz, bu eğitimlerin içeriğini 
iş güvenliği kuralları ve prosedür-
lerinin oluşturduğunu anımsattı.  

Bunların yanı sıra, çalışanlara 
yasal olarak İş Kanunu gereği 
verilmesi gereken eğitimlerle iş 
güvenliği toplantılarında önceden 

planlar konular hakkında belirli 
aralıklarla eğitimler hazırlandığını 
vurgulayan Öz, şöyle devam etti:

“Genel İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimleri dışında, karşılaşılabilen 
olağanüstü afet durumları için de 
ayrıca eğitimler verilmektedir. Bu 
eğitimler daha önceden belirle-
nen yangın, koruma, kurtarma ve 
ilk yardım ekiplerinin başrol oy-
nadığı ve önceden senaryosu ya-
zılan tatbikatlarla sürekli destek-
lenmektedir. Bu ekiplere gerekli 
eğitimler verilmiş ve yönetmelik 
gereği almaları gereken sertifika-
lar, onaylı ve akrediteli kurumlar-
dan alınmıştır.”
        
Öz, “Hastanemizde belirli bir 
denetim planına göre iş güvenli-
ği gözlemlerini ve denetimlerini 
yürüten uzman ve hekim heyeti, 
iş güvenliği ile ilgili problemleri 
yerinde görmektedir. Ayrıca çalı-
şanlar ve hastaneden faydalanan 
tüm insanlar, iş güvenliği ile ilgili 
sorunlarını ve önerilerini bildirme 
şansına sahiptir” diyerek, sözleri-
ni tamamladı.

h
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yönetimi, yıllardır bölge sunulan kaliteli sağlık 

hizmetini, iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile üst düzeye çıkarıyor.  

İş sağlığı ve güvenliği
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DOç. DR. SELMAN üNVER-
di, Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 
2006 yılında Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde İç Hastalıkları Uz-
manlık Eğitimini tamamladı. Aynı 
yıl Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nefroloji Kliniği’nde 

çalışmaya başlayan Doç. Dr. 
Ünverdi,  2008 yılında aynı hasta-
ne bünyesinde Nefroloji Yan Dal 
Eğitimine başladı. 

2009 yılında Harvard Üniversi-
tesi Nefroloji Bölümü tarafından 
düzenlenen Eğitim Programına 
katılan Doç. Dr. Ünverdi, 2011 
yılında tamamladığı Nefroloji 
Uzmanlığı sonrası iki yıl Gazi-
antep Dr. Ersin Arslan Devlet 
Hastanesi’nde Nefroloji Uzmanı 
olarak görev yaptı.

2013 yılında Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Nefro-
loji Başasistanı, aynı yıl Ankara 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç 
Hastalıkları Eğitim Görevlisi ve İç 
Hastalıkları İdari Sorumlusu ola-
rak görevlendirildi. 

2014 yılı Ocak ayında Nefroloji 
Doçenti unvanını aldı. 2015 yı-
lında üç ay süreyle Observer 
olarak UT Southwestern Üniver-
sitesinde Transplant Nefrolojisi 

Bölümü’nde çalıştı. 

Uluslararası SCI ve SCI Ex-
panded dergilerde İngilizce ve 
yurtiçi hakemli dergilerde ya-
yınlanmış 50’nin üzerinde ma-
kalesi bulunan Doç. Dr. Ünverdi,  
200’ün üzerinde uluslararası atıf 
almıştır. Ayrıca birçok iç hasta-
lıkları asistan tezine danışmanlık 
yapmıştır.

2016 yılı Ocak ayı itibariyle Has-
tanemizde Nefroloji Uzmanı ola-
rak göreve başlayan Doç. Dr. 
Ünverdi’nin Böbrek Nakli, Kronik 
Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz, 
Periton Diyalizi, Glomerulonefrit-
ler ve Hipertansiyon konularında 
çalışmaları devam etmektedir.

İngilizce bilen, evli ve 2 çocuk 
babası olan Doç. Dr. Ünverdi’nin 
Türk Nefroloji Derneği ve Euro-
pean Renal Association-Europe-
an Dialysis and Transplantation 
Association Üyeliği bulunmakta-
dır.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ünverdi 
hasta kabulüne başladı

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ünverdi, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin güçlü 
hekim kadrosu arasında yerini aldı.

Hastanemiz 
Sanko 
Park’ta 

bilgilendirme 
yaptı 

Hastanemiz, sosyal sorumluluk kapsamında 
Organ Bağışı Haftası nedeniyle Sanko Park’ta 
stant açtı. Stantta ziyaretçilerle organ bağışı 
hakkında bilgiler paylaşıldı, organ bağışında 
bulunmak isteyenlerin kaydı alındı. 
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi birinci sınıf öğ-
rencilerinin beyaz önlük 
giyme töreni, Mütevelli 

Heyet Üyeleri Ali Konukoğlu, Prof. 
Dr. Metin Bayram, SANKO Üni-
versitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Güner Dağlı, Prof. Dr. Can 
Polat Eyigün, Gaziantep Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Levent Elbeyli, SANKO Üni-
versitesi Genel Sekreteri Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve velilerin katılımı ile 
hastanemiz toplantı salonunda 
düzenlendi.

Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı 
konuşmada, kendisinin çalışma 

yaşamına çıraklıktan başladığını 
anımsatarak, “Beyaz önlüğü gi-
yince sakın havalanmayın. Bana 
ustalık unvanı verildiğinde şöyle 
bir hafta havalanmıştım” diye ko-
nuştu.
“Ustam, ‘Yapacağın bir tek şey 
var. Usta oldun daha çok müteva-
zı ol. Ve empati kur’ dedi” diyen 
Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Şöyle yapardım; sandalyeyi ma-
sanın diğer tarafına koyardım, 
karşındakine söylercesine laf 
söylerdim. Ondan sonra ’bu lafı 
ben yersem nasıl olur’ diye dü-
şünürdüm. İnsanlar yükseldikçe 
mütevazı olmalı. Eğer siz hastaya 
anneniz babanız diye bakmazsa-

nız, güler yüzle karşılamazsanız 
sizin verdiğiniz o ilaçların hepsi 
boş.”

eN iyiSiNi ALdıK

Hastanenin kuruluş sürecine de 
değinen Konukoğlu, gelişmiş ül-
kelerdeki örnek olabilecek hasta-
neleri dolaştıklarını bildirdi.

Babasının rahatsızlığı dönemin-
de Gaziantep’te üst düzey hizmet 
sunulan bir hastane olmamasının 
çok sıkıntısını çektiklerini ve kendi 
çektikleri sıkıntıları başkaları çek-
mesin diye Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’ni kurduklarını anlatan 
Abdulkadir Konukoğlu, şunları 
kaydetti:

“Bu hastaneye kurulduğu tarih-
ten itibaren, tıbbi teknolojinin 
son ürünlerini alıyoruz. SANKO 
Üniversitesi için de cihazların en 
iyileri alındı. En iyisini alıp, an-
nelerinin, babalarının gözlerinin 
nuru olan çocuklarımıza en iyi 
eğitimi verelim diye düşündük. 
Özel Sanko Okulları Fen ve Tek-
noloji Lisesi’ni kurarken de aynı 
düşünceyle hareket ettik.”

reKtör prOf. dr.
AhMET SINAV

Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav 
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SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tıp fakültesinde 
öğrenim gören gençlerin hasta ile empati kurması gerektiğini belirterek, “Yarının 

hekimi olan gençler, hastalara anneleri, babaları gibi yaklaşmalı ve onların derdine 
derman bulur gibi çaba göstermeli, güler yüzlü ve şefkatli olmalı” dedi.

Sanko Üniversitesi
öğrencileri beyaz önlük giydi



53w w w . s a n k o t i p . c o m

ise hekimliğin kutsal bir meslek 
olduğuna dikkati çekerek, “Çün-
kü insan hayatıyla uğraşma ehli-
yetidir hekimlik. O yüzden adına 
hekim denir. Hekim hikmet sahibi 
demek. Bilge insan demek. Bilge 
sadece bilen değildir. Bildiğini 
uygulayandır ve onu öğretendir” 
diyerek hekimliği tanımladı.  

“Öyleyse bizim şanımız her şey-
den yüksek, eğer biz hekim isek 
adımıza layık olmak istiyorsak 
hem bileceğiz, hem bildiğimizi 
yaşayacağız, hem de bunu öğre-
teceğiz” diyen Prof. Dr. Sınav, öğ-
rencilere şöyle seslendi:

“Size hocanız olarak bir küçük 
öğüdüm daha var. Biliyorsunuz 
hekimlere şiddet son senelerde 
arttı. Belki toplumu, toplumun kül-
tür düzeyini suçlayabilirsiniz. Ama 
biraz da kendimizi eleştirmemiz 
lazım. Madem hikmet sahibi he-
kimler olacağız. Hastalarımız bize 
muhtaç. Hastalarımız bize acılar 
içeresinde geliyor. O acılarından 
kurtarıp normal hayatlarına de-
vam edebilecek bir şekle getir-
mekle görevliyiz. 

Onları tedavi etmekle görevli ta-
bipleriz, acılar içinde sevdikleri-
ni içeriye gönderip size emanet 
eden yakınlarının psikolojisini 
lütfen biraz anlamaya çalışın. On-
lara güler yüzle sabırla onların 
sorunlarını paylaşmaya çalışın. 
Hekimlik bunu gerektirir. Dünya-
nın en stresli mesleğidir. 7 gün 24 
saat çalışmak zorundasınız, hiç 

boş zamanı yoktur hekimliğin. Ço-
cuğunuz ateşler içinde yanarken 
başka birsinin çocuğuna gitmektir 
hekimlik. Gitmek zorunda olmak-
tır hekimlik.” 

Beyaz önlüğün sorumluluğunun 
çok büyük olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Sınav, “Bu sorumluluk 
meslek hayatının sonuna kadar 
sürer. Son nefese kadar o önlükle 
yaşayacaksınız arkadaşlar” ifa-
delerini kullandı. 

deKAN prOf. dr.
SALih mUrAt AKKıN

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Murat Akkın da henüz genç bir tıp 
eğitim kurumu olduklarını hatırla-
tarak, “İki yıl önce yola çıkan Tıp 
Fakültemiz ailesine bu yıl 70 yeni 
öğrencimiz katıldı. Her biri birbi-
rinden değerli bu genç meslektaş 
adaylarımız, hekimlik mesleğine 

attıkları ilk adımlarında, aynı za-
manda mesleğimizin kutsal kabul 
edilen sembollerinden biri de olan 
beyaz önlüklerini birazdan törenle 
giyecekler. Ve böylece tıp fakülte-
si öğrencisi olmanın ayrıcalığını 
ve gururunu daha bir derinden 
duyumsamaya başlayacaklar” di-
yerek, öğrencilerini kutladı.  

Tıp Fakültesinin güçlü eğitim kad-
rosunun hep birlikte, öğrencilerin 
sadece tıbbı çok iyi bilen mezun-
lar değil, “iyi ve nitelikli” birer 
hekim olmaları için çaba göste-
receklerini vurgulayan Prof. Dr. 
Akkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin önde gelen hekimle-
rinden, aynı zamanda şair olan 
hocam Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, 
‘Yalnızca tıbbı çok iyi bilenler as-
lında tıptan da anlamıyordur’ der-
di. Gerçekten de bizler burada, 
doktor olmakla hekim olmak ara-
sındaki ince ama çok derinlikli, 
önemli farkı, hekimliğin temelinde 
yatan insan sevgisi bağlamında 
ele alarak işlemekteyiz ve öğretim 
programımıza aldığımız insan bi-
limleri ve sosyal bilimler konuları 
ile de işlemeye devam edeceğiz. 
İşte bu hümanist tıp anlayışı çer-
çevesinde, önlüklerinizin ve yü-
reklerinizin yaşamınız boyunca 
saf ve temiz kalacağına inancımı-
zın tam olduğunu şimdiden bilme-
nizi isteriz.”

Beyaz önlük giyme töreni, toplu 
fotoğraf çekimi ve kokteylle sona 
erdi.
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SANKO Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı, karaciğer naklinde dünyaca 
ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun “Geçmişten Geleceğe 

Organ Nakli” isimli ilk dersi ile başlatıldı.

Sanko Üniversitesi’nde
2015 – 2016 akademik yıl töreni 

T öRENDE konuşan Vali Ali 
Yerlikaya Türkiye’de, 4’ü 
Gaziantep’te olmak üzere 
81 ilde 193 üniversite bu-

lunduğunu anımsatarak, “Ken-
timizdeki üniversitelerde 59 bin 
öğrenci eğitim görüyor. Bu çok 
büyük bir heyecan vesilesi” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin ise bilim yuvaları olan 
üniversitelerin, araştırma ve ge-
liştirme mekanları olduğuna vur-
gu yaptı.

“Üniversiteler rektörlerinden öğ-
rencilerine kadar en büyük ha-
zinemizdir” diyen Şahin, SANKO 
Üniversitesi ile Tıp Müzesi kurma 
çalışmasını başlattıklarına işaret 
etti.

türKiye tıbbıNıN 
geLeceĞi OLAN geNÇLer

SANKO Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Abdulkadir Ko-
nukoğlu da öğrencileri “Türkiye 

tıbbının geleceği olan gençler” 
diyerek selamladı.

Türkiye’de sağlık eğitimi ve hiz-
meti sunumunda çıtayı yükselt-
mek amacıyla sağlık bilimleri 
alanında SANKO Üniversitesi’ni 
kurduklarına atıfta bulunan Ko-
nukoğlu, öğretim üyelerini, üni-
versitenin tıpta söz sahibi bir 
üniversite olması için azami çaba 
göstermeye çağırdı.

Öğrencileri mesleki yaşamların-

da hastaya annesine, babasına, 
kardeşine, arkadaşına yaklaşır 
gibi sıcak ilgi göstermeleri için 
seslenen Konukoğlu, hastaların 
karşılaşacakları bu ilginin, “en az 
ilaç tedavisi kadar etkili” olduğu-
nu kaydetti.

bize düşeN ÇOK öNemLi 
GöREVLER VAR

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ise üniversiteye 
ilişkin bilgi sunduktan sonra, 

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu
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Nobel Ödülü alan Prof. Dr. Aziz 
Sancar’ı kutladığının altını çizdi.

“Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızı 
kalbi hürmetlerimle tebrik ediyor, 
başarısına tüm kalbimle imrendi-
ğimi, gıpta ettiğimi belirtmek isti-
yorum” diyen Prof. Dr. Sınav, şu 
mesajı verdi:

“Bize düşen çok önemli bir görev 
var. Nobel ödülünü Amerika’daki 
bir üniversitede değil, ülkemizde-
ki bir üniversitede çalışırken alıp 
ülkemize getiren bilim insanları-
nı yetiştiren bir üniversite iklimini 
oluşturmamız gerekiyor. SANKO 
Üniversitesi olarak öncelikli ama-
cımız kendini ve hayatı doğru oku-
yan, bilgiyi doğru analiz edip hiz-
mete dönüştürebilen entelektüel 
insan yetiştirmektir.”

prOf. dr. 
KALAyOĞLU’NdAN
iLK derS

Konuşmaların ardından, dünya-
ca ünlü Türk bilim insanı, karaci-
ğer naklinde sembol isim halinde 
gelen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 
“Geçmişten Geleceğe Organ 
Nakli” konulu ilk ders verdi. Söz-
lerine, “Şuna inanın, dünyada ge-
nel cerrahide Türk doktorlarından 
daha iyisi ve başarılısı yok. Kara-
ciğer naklinde Amerika’dan daha 
iyiyiz ama organ bağışı yeterli 
değil” diyerek başlayan Prof. Dr. 
Kalayoğlu, genel cerrahi, organ 

nakli ve özellikle karaciğer naklini 
gerçekleştirme sürecinde yaşa-
dıklarını paylaştı.

Karaciğer naklinde yeterli bağış 
olmadığından dolayı, anneden, 
babadan, kardeşten parça parça 
aldıklarını anlatan Prof. Dr. Kala-
yoğlu, Amerika’dan organ nakli 
için Türkiye’ye hasta geldiğini ve 
Türk doktorların organ nakli yap-
mak amacıyla Amerika’ya gittikle-
rini bildirdi.

Karaciğer nakli sürecini hekimler 
ve hekim adayları ile paylaşan 
Prof. Dr. Kalayoğlu’na, konuşma-
sının sonunda SANKO Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav 
tarafından plaket takdim edildi.

yOĞUN iLgi

SANKO Üniversitesi akademik yıl 
başlangıcı törenine; Gaziantep 
Milletvekili Nejat Koçer, YÖK Üye-

si Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Gazi-
antep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Coşkun, Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Durmuş Deveci, Şehitka-
mil Kaymakamı Ali Dursun, Şa-
hinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi 
Odası Başkanı ve SANKO Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil 
Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyesi Sami Konukoğlu, SANKO 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyele-
ri Ali Konukoğlu, Tansu Tuğlu, İh-
san Akyol, Prof. Dr. Metin Bayram, 
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı 
Eyüp Bartık, Gaziantep Ticaret 
Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğ-
lu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çık-
maz, Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği Başkanı Taner Özdurak, 
veliler, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

Törende 
akademik 
ünvanları 
yükseltilen 
öğretim 
üyeleri 
cüppe 
giydiler.
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ANKO Üniversitesi ve 
Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hem-

şirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Arzu Tuna’nın danışmanlığında, 
Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğ-
rencileri tarafından “Hemşireler 
Her Zaman Her Yerde Yaşamınızı 
Duyar” sloganıyla, felçli ya da en-
gelli bireylere destek olmak ama-
cıyla düzenlenen kermes yoğun 
ilgi gördü.

Doç. Dr. Tuna, “Öğrencilerimiz 
kermesten sağlanan bütçe ile 
klinikte tespit ettikleri ve sosyo-
ekonomik açıdan gereksinimi 
bulunan felçli ya da engelli  has-
taların, hareketsizlik nedeniyle cilt 
bütünlüğünde meydana gelebile-
cek bozulmayı önlemek amacıyla 
havalı yatak aldılar” dedi. 

Öğrencilerin, kermesten sağla-
dıkları gelirle tekerlekli sandalye 
alarak, engelli kişilerin yaşamın 
içinde olmaları ve engelleri kaldır-
maları amacıyla küçük bir adım 

atmak isteklerini belirten Doç. 
Dr. Tuna, “Öğrencilerimiz klinikte 
bakım verdikleri ilk hastaya teker-
lekli sandalyesini teslim ederek, 
mutluluğunu paylaştılar. Hemşire-
lik Bölümü engelli vatandaşımızın 
fizyolojik, psiko-sosyal gereksi-
nimleri konusunda da evde danış-
manlıklarını sürdürmeyi hedefle-
mektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Tuna, “Engelli vatan-
daşlarımızın önündeki engellerin 
kaldırılması, kendilerinin ve ai-

lelerinin yaşam kalitesinin yük-
seltilmesi ve yaşama sevincinin 
arttırılması tüm hemşirelerin ve 
hemşirelik öğrencilerinin ortak di-
leğidir” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

Kermesten elde edilen gelirle alı-
nan tekerlekli sandalye ihtiyaç sa-
hibine SANKO Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nalan Akbayrak, öğretim üyeleri 
ve kermesi düzenleyen öğrencile-
rin katılımıyla takdim edildi.

Dünya Engelliler Günü’nde
Hemşirelik Bölümünden duyarlı davranış 

S

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve 
öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engellilere katkı 

amacıyla bir kermes düzenledi.
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öreN, SANKO Üniver-
sitesi ve Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi’nden 
akademisyenler, idari 

personel, hekim ve öğrencilerin 
Büyük Önder, silah arkadaşları ve 
aziz şehitler için saygı duruşunda 
bulunması ve İstiklal Marşı’nı oku-
masıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can 
Polat Eyigün, törendeki konuşma-
sında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
banisi Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal 
edişinin 77’nci yıldönümünde say-
gı, rahmet ve muhabbetle anıyo-
ruz” dedi.

“Mevzu bahis olan vatan ise gerisi 
teferruattır diyen Mustafa Kemal 
Atatürk, bu özdeşiyle vatanına ve 
milletine ne kadar yüce duygular-
la bağlı olduğunu, vatan müdafaa-
sını, vatanın birlik ve bütünlüğünü 
her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade 
eden bir devlet adamıydı” diyen 
Prof. Dr. Eyigün, şöyle devam etti: 
“Mustafa Kemal Atatürk hayatını 
milletine vakfetti, sadece hayatını 
değil mirasını, ölümünden sonraki 
maddi ve manevi bütün mal var-
lığını Türkiye Cumhuriyeti’ne ada-
dı, emanet etti. Mustafa Kemal 
Atatürk daha önce yapılmamışı 
deneyen, yapan bir liderdir. Aske-
ri alanda da o zamana kadar hiç 
uygulanmamış savaş taktiklerini 
uygulayarak ‘Hattı müdafaa yok-
tur, sathı müdafaa vardır. O satıh 
bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı kanımızla sulanmadıkça 
terk olunamaz’ diyor. 

Büyük Önder’in siyasi alanda ilki 
ise çökmüş olan bir imparatorluk-
tan gencecik bir cumhuriyet filizini 
yeşertmesidir. ‘Bağımsızlık benim 
kaderimdir’ diyor. O’na göre Türk 

milleti esir olarak yaşayamazdı. 
Bunun için Anadolu da milli müca-
deleye başladığında ‘Ya istiklal, 
ya ölüm’ diyor. Bunu söylerken de 
sadece ve sadece milletine gü-
veniyordu. Çünkü ne düzenli bir 
ordusu var ne parası var, ne teç-
hizatı var, hiçbir şeyi yok. Ama ar-
kasında bir millet vardı.”

yUrttA SULh,
cihANdA SULh

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşı 
en iyi bilenlerden biri olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Eyigün, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Mezun olduğu andan itibaren, 
daha teğmen iken savaş sahası-
na gönderilmiş. Ve ömrü savaş 
meydanlarında geçmiştir. Ama 
buna rağmen şunu diyebilmiştir: 
‘En kötü barış bile en iyi savaştan 
daha iyidir’. Günümüzde savaşla-

rın ne kötülükler yaptığını en canlı 
olarak hepimiz görmekteyiz. Mec-
bur kalınmadıkça savaşı cinayet 
olarak telakki etmiş, bütün dünya-
ya düstur olan şu sözü ibretle ha-
len başucumuzda bulunmaktadır: 
Yurtta sulh cihanda sulh. Mustafa 
Kemal Atatürk savaştan sonra en 
büyük savaşın yeni başladığını ifa-
de ederek, asıl savaşın yeni baş-
ladığını, cehaletle, geri kalmışlıkla 
savaşılması gerektiğini söylemişti. 
O’nun en büyük emeli, medeni ve 
refah seviyesi yüksek bir ülkede, 
Türk Milletinin yaşaması ve varlı-
ğını sürdürmesiydi. Ama bunları 
düşünürken Mustafa Kemal asla 
hayalperest olmadı. Bunları ya-
parken de eğitimi birinci sıraya 
koymuştur. En büyük eserim diye 
nitelendirdiği Cumhuriyeti’ni siz 
gençlere emanet etmiştir.” 

Prof. Dr. Eyigün, “Sizleri Atatürk’ün 
ebediyete intikal edişinin 77’nci 
yıldönümünde saygıyla, sevgiyle 
selamlıyor, Büyük Önderimize he-
pinizin huzurunda rahmetler dili-
yorum”  diye konuştu.  
 
Prof. Dr. Eyigün’ün konuşması-
nın ardından SANKO Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğren-
cisi Sena Özsoy “Atatürkçülüğün 
Nitelikleri” başlıklı bir konuşma 
yaptı.

Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal 
Yıldız’ın, “Mustafa Canpolat”ın 
“Mustafa Kemal’e Giden Yol” 
isimli şiirini okumasının ardından 
tören, Atatürk ve 10 Kasım konulu 
kısa filmle sona erdi.

Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk anıldı
T Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 77’nci 
yılında, SANKO Üniversitesi ve Özel Sani Konukoğlu 

Hastanesi’nde düzenlenen ortak törende anıldı. 
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ıp fAKüLteSi Farma-
koloji Anabilim Dalı Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Necla 
Benlier’in yürütücülüğü ve 

eğiticiliğinde, Tıp Fakültesi öğren-
cileri Elif Sezal, Dilahan Sankır, A. 
Kübra Pamukçi, Berfin Songurte-
kin, Büşra Deniz, Berkan Ülgey, 
İdil Caf, Sinan Gürkan, Burak Şa-
hin ve M. Enes Göger tarafından 
gerçekleştirilen araştırmanın bil-
dirisi , Elif Sezal tarafından “Ulus-
lararası Katılımlı Türk Kardiyoloji 
Kongresi’nde sunuma hak kaza-
narak, Antalya’da yapılan kongre-
de başarı ile sunuldu. Bu sunum, 
Türkiye’de ilk kez bir kardiyoloji 
kongresinde, tıp fakültesi birinci 
sınıf öğrencileri tarafından yapı-
lan bilimsel sunum oldu.

Ayrıca, yine Tıp Fakültesi birinci 
sınıf öğrencileri Ahmet Muham-
med Harmakaya, Yüksel Furkan 
Kömürcüoğlu, Nil Çelikkalkan, 
Burak Özğan, Ramazan Sevim, 
Yusuf Ökkeş Bağrıyanık, Ece Mah-
sereci, Eyüb Dündar, Halil Baysöz 
ve Çağlar Mehmet Başaran’ın 

gerçekleştirdiği ve yürütücülüğü-
nü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ay-

şen Bayram’ın üstlendiği “Sağlıklı 
Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar” 
adlı araştırma, İstanbul’da 3500 
civarında uluslararası katılımcı 
ile düzenlenen dünyanın en bü-
yük Aile Hekimleri Kongresi’nde 
öğrenci bildirisi kategorisinde 
Ahmet Muhammed Harmakaya 
tarafından “Carriage of Group 
A Beta-Haemolytic Streptococci 
Among Preschool Children” başlı-
ğı altında sunuldu ve kongre kita-
bına basıldı.

heKimLer eĞitime
vAKit AyırmALı

Öğrencilerin araştırma projeleri 
derslerinin eğitim ve koordinas-

Sanko Üniversitesi 
öğrencilerinin başarısı

T
SANKO Üniversitesi öğrencilerinin iki araştırması, uluslararası katılımlı iki 

kongrede bildiri olarak sunuldu.

Prof. Dr. Sınav, “Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. 
SANKO Üniversitesi’nde daha birinci sınıftan itibaren 

öğrencilerimizi bilimsel araştırma ile tanıştırmayı, 
araştırmacı kimliğine ilgilerini çekebilmeyi, sadece hizmet 

üreten değil aynı zamanda bilimin gelişmesine katkıda 
bulunabilecek gençler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu çalışmadaki gayretleriniz hepimizi mutlu ettiği gibi 

hedeflerimizi ne kadar doğru belirlediğimizi de gösterdi
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yonundan sorumlu olan, SANKO 
Üniversitesi Rektör Danışmanı ve 
USA’da University of Pittsburgh 
Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Özlem Soran, “Ülkemiz-
de tıp eğitiminin en önemli açı-
ğı araştırmacı kimliğinden uzak 
gençler yetiştirmek. Amacımız 
sadece iyi hasta tedavi eden he-
kimler değil, o tedavileri bulup 
geliştiren hekimler de yetiştirmek 
olmalı” dedi.

SANKO Üniversitesi’nde başlatı-
lan ve başarı ile devam eden pro-
je-araştırma derslerinin amacının 
bu tarz kimliklerde öğrenciler 
yetiştirebilmek olduğunu belirten 
Prof. Dr. Soran, şöyle devam etti:

“Tüm eğitim sistemimizde hedefi-
miz  ‘en iyi cep telefonunu kulla-
nan değil, en iyi telefonu yapmayı 
amaçlayan gençler’ yetiştirebil-
mek olmalı. Böyle gençler yetişti-
rebilmek içinse eğitimcilere çok 
iş düşmekte; klinik araştırmalar-
da uluslararası başarı elde etmiş 
hekimlerin eğitime mutlaka vakit 
ayırması gerekmekte ki, öğrenci-
lerimiz kendilerine doğru rol mo-
deller seçebilsin. Bu programın 

başlamasını sağlayan ve destek-
leyen SANKO Üniversitesi yöneti-
mine teşekkür ediyoruz.”

ArAştırmAcı KimLiĞi
öN pLANA ÇıKmALı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ise projelerde 

görev yapan öğretim üyeleri ve 
öğrencileri kabul ederek, başarı 
belgelerini sundu. 

Prof. Dr. Sınav, “Öncelikle hepi-
nize çok teşekkür ederim. SAN-
KO Üniversitesi’nde daha birinci 
sınıftan itibaren öğrencilerimizi 
bilimsel araştırma ile tanıştırma-
yı, araştırmacı kimliğine ilgilerini 
çekebilmeyi, sadece hizmet üre-
ten değil aynı zamanda bilimin 
gelişmesine katkıda bulunabi-
lecek gençler olarak yetiştirme-
yi hedefliyoruz. Bu çalışmadaki 
gayretleriniz hepimizi mutlu ettiği 
gibi hedeflerimizi ne kadar doğru 
belirlediğimizi de gösterdi” diye 
konuştu.

Bu çalışmaların öneminin zaman 
içinde daha iyi anlaşılacağına 
dikkati çeken Prof. Dr. Sınav, 
“Henüz birinci sınıfta gerçekleş-
tirdiğiniz çalışmaların size neler 
kattığını görerek, daha büyük ba-
şarılara imza atacaksınız. Sizin 
büyük gayretleriniz, sizlere reh-
berlik eden hocalarınızın bu işin 
ehli olmaları sayesinde bugün bu 
noktayız. Başarılarınızın artarak 
devam etmesini diliyor ve hepini-
ze tekrar teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
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ABDEK Toplantısını iki 
nedenle Gaziantep’te 
yapmak istediklerini be-
lirten Prof. Dr. Sınav, “Bi-

rincisi, sizlerin, sağlık bilimlerinin 
üst düzey yöneticilerinin SANKO 
Üniversitesi’ni tanımalarını iste-
dik. Çünkü tematik bir tıp bilimleri 
üniversitesiyiz. Bizim işimiz sağ-
lık profesyonelleri yetiştirmek ve 
sağlık konusunda bilim üretmek” 
dedi.

“İkincisi de, sağlık bilimleri disip-
linlerinde eğitim stratejileri ge-
liştiren konseye katkı sağlamak, 
daha güncel eğitim politikaları ve 
müfredatlar hazırlanmasında bi-
rikimlerimizi paylaşmak istedik” 
diyen Prof. Dr. Sınav, toplantının 
başarılı geçmesini dileyerek söz-
lerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-

lan Akbayrak ise Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri arasındaki işbirliğinin 
artırılarak, iletişimin daha da güç-

lendirilmesi adına düzenlenen bu 
organizasyona ev sahipliği yap-
maktan ve birbirinden değer-

Sanko Üniversitesi’nden
büyük organizasyon

S

SANKO Üniversitesi, üçüncü Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) 
Toplantısına ev sahipliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav, bu toplantıyı 

düzenlemekten dolayı mutluluğun ötesinde gururlu olduklarını söyledi.
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li akademisyenleri Gazi Kentte 
ağırlamaktan gurur ve mutluluk 
duyduklarını kaydetti.

SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sibel 
Aksu Yıldırım da, SABDEK toplan-
tılarına gönüllülükle katılım ger-
çekleştirildiğine dikkati çekerek, 
“AR-GE ve Yayım, Eğitim ve İstih-
dam,  olmak üzere 4 komisyonla 
yapılandırmayı sürdürüyoruz. 
Türkiye ve Kıbrıs’taki yönergelerle 
çalışıyoruz. Bunların bizim kurum-
sallaşmamızın denge taşları oldu-
ğunu düşünüyorum” diye konuştu.

KONUşmAcıLAr 

SANKO Üniversitesi’nde iki gün 
süren toplantıda, Hacettepe Üni-
versitesi Hemşirelik Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Fethiye Erdil, SABDEK Eğitim Ko-
misyonu Başkanı Prof. Dr. Sultan 
Taşçı, İstihdam Komisyonu Baş-
kanı Prof. Dr. Aliye Mavili,  Altya-
pı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Mehtap Malkoç, AR-GE ve Yayım 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. 
Gülden Polat ve Hacettepe Üni-
versitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. 

Yüksel Kavak sunum yaptı.

Toplantı bitiminde, SABDEK Baş-
kanı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, 
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav ve Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-
lan Akbayrak’a organizasyon için 

teşekkür ederek, çiçek sundu. Anı 
fotoğrafı çekilmesinin ardından 
toplantıya katılan yaklaşık 50 bilim 
insanı, Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla Gaziantep Kültürünü 
tanıtmaya yönelik bir programla 
tarihi ve kültürel mekanları gezme 
fırsatı buldu.

Prof. Dr. Sınav, “Birincisi, sizlerin, sağlık bilimlerinin 
üst düzey yöneticilerinin SANKO Üniversitesi’ni 

tanımalarını istedik. Çünkü tematik bir tıp bilimleri 
üniversitesiyiz. Bizim işimiz sağlık profesyonelleri 
yetiştirmek ve sağlık konusunda bilim üretmek” 
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ANKO Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Can Polat Eyigün ile 
Hastanemiz Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Dr. Rezan Harman öğren-
cilere, akademik ve idari persone-
le bilgilendirme yaparak, kırmızı 
kurdele taktı.

1 Aralık Dünya AIDS Günü nede-
niyle Sanko Park’ta stant açan 
SANKO Üniversitesi Tıp Fakülte-
leri öğrencileri ve Özel Sani Ko-
nukoğlu Hastanesi Uzmanları, 
ziyaretçilere AIDS konusunda bil-
gilendirme yaptılar.

SANKO Tıp Öğrencileri Birliği Üre-
me Sağlığı Çalışma Kolu Direktö-
rü Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi 

İlayda Kuyucu, daha önce düzen-
ledikleri, etkinliklerin devamlılığı 
için doğru bir yolda olduklarının 
göstergesi olduğunu söyledi. 

Kuyucu, “Önceki etkinlerde oldu-
ğu gibi bu etkinlik için de konunun 
uzmanlarından bilgi aldık. Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi Ürolo-
ji Uzmanı ve SANKO Üniversite-
si Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Mercimek Hocamıza 
bize verdiği bilgiler için çok teşek-

kür ediyoruz” dedi.

Dünyada dördüncü’ncü ölüm ne-
deni olan HIV/AIDS için toplumsal 
duyarlılığın çok önemli olduğuna 
dikkati çeken Kuyucu, “AIDS’in 
ahlaki değil de tıbbi bir durum 
olduğunu kabul etmeliyiz. Çünkü 
önyargı en az AIDS kadar tehlike-
li bir durumdur. ‘Bana bir şey ol-
maz’ mantığından sıyrılıp, bu has-
talıkla hep birlikte savaşmalıyız. 
Çünkü HIV hepimizi ilgilendirir” 
diye konuştu. 

S SANKO Üniversitesi ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
tarafından Dünya AIDS Günü kapsamında etkinlikler 
düzenlenerek, AIDS hastalığının nedenleri, seyri ve 

sonuçlarına dikkat çekildi.

SANko Üniversitesi ve Hastanemiz
AIDS’e dikkat çekti
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Hastanemiz, GAPSHOES 2016, 22’nci Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye 
ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’nda stant açtı. 

GAPSHOES’a katıldık
AÇıLışıNı Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’in yaptığı fuarda açılan stantta, 
hastanede sunulan sağlık hizmetlerine 

yönelik bilgiler paylaşılırken, ziyaretçilerin 
tansiyon ve kan şekeri ölçümü ücretsiz ola-
rak yapıldı.

AziANtep’te ve bölgede sanayileşmenin 
öncülüğünü yapan, Türkiye’de sanayicili-
ğin sembol isimlerinden olan Sani Konu-
koğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 

16 Ocak 1994 yılında aramızdan ayrılmıştı. 

Sani Konukoğlu’nun özverili çalışmaları, azmi ve mü-
cadeleciliği, SANKO Holding’in bugün Türkiye’nin 
önde gelen sanayi kuruluşlarından birisi olmasını 
sağlamıştır.

SANKO Holding’in kurucusu Merhum Sani 
Konukoğlu’nu (1929 – 1994), vefatının 22. 
yıldönümünde saygı ve rahmetle andık. 

G

Kurucumuz Sani Konukoğlu’nu andık



iNANıyOrUm Ki, bu 
kadro SANKO Üniver-

sitesi için elinden gelenin en 
iyisini yaptı ve önümüzdeki yıl-
larda da üniversitemiz için elin-
den gelenin en iyisini yapmaya 
devam edecek” diyen Prof. Dr. 
Sınav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umarım 2016 yılı bize daha 
güzel ve daha büyük başarıla-
rı beraber yaşama fırsatı verir. 

Mutlu ve başarılarla dolu bir yıl 
geçirmek en büyük temenni-
miz. Hepinize sevdikleriniz ve 
sizi sevenlerle birlikte gönlü-
nüzce geçireceğiniz nice yıllar 
diliyorum. İyi ki varsınız.”  Prof. 
Dr. Sınav’ın konuşmasının ar-
dından pasta kesildi, yoğun bir 
katılımın olduğu kokteylde iyi 
yıl temennilerinde bulunularak, 
personele çekilişle hediye tak-
dim edildi.
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Hastanemiz yönetimi, bütün bir yılın yorgunluğunu atmaları ve yaklaşan yeni 
yıla moral olması amacıyla çalışanlarına yılbaşı kokteyli düzenledi. 

SANKO Üniversitesi’nde yeni yıl kokteyli düzenlendi. 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav, akademik ve idari kad-
ronun bir araya geldiği kokteylin açılışında yaptığı 

konuşmada, 2015 yılındaki başarılı çalışmalarından 
ve üniversiteye katkılarından dolayı personele teşek-

kür etti.

Yeni yılı kutladık

SANko Üniversitesi’nde
yeni yıl kutlaması

ASTANE yöneticile-
ri ve personeli omuz 
omuza, tempolu ge-
çen bir yılın ardından 

“Yeni Yıl Kokteyli”nde bir araya 
geldi. Hastanemiz Genel Müdü-
rü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “Her-
kese gösterdiği performans ve 
emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Hastanemizde veri-
len hizmetler için tüm persone-
limizin elinden gelenin en iyisini 
yapma gayretinde olduğunu bil-
mek yönetim olarak bizleri çok 
mutlu ediyor” dedi.

“Yoğun geçen bir yılın ardın-
dan, 2016 yılının hepinizin ge-
rek iş, gerek özel yaşantısında 
aileleriyle, gelecekleri açısın-
dan çok daha iyi bir yıl olması-

nı diliyorum” diyen Dr. Yıldırım, 
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 
olarak 2016 yılında başarılı ça-

lışmalara devam edeceklerini 
söyledi.

Kokteyl, hazırlanan pastanın 
kesilmesi ve personele çekilişle 
hediye dağıtılmasıyla sona erdi. 
Yeni yılı hastanede karşılamak 
durumunda kalan pediatri has-
talarına da hediyeler dağıtıla-
rak, moral verildi. 

h
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)

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

reSmi KUrUmLAr
• TBMM

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

tAmAmLAyıcı SAĞLıK SigOrtALArı
• Mapfre Genel Sigorta
•Axa Sigorta A.Ş.
•Ergo Sigorta A.Ş.
•Groupama Sigorta A.Ş.
•CGM

özeL SAĞLıK SigOrtALArı 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• American Life Alico Hayat Sigorta
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Axa Sigorta A.Ş.
• Benefit Global (Diyetisyen, Sağlıklı Yaşam ve 
Psikolojik Danışmanlık)
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Finans Emeklilik A.Ş.
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)

• Groupama  Sigorta A.Ş.(Başak)
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• Işık Sigorta 
• Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.

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

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

yAbANcı SigOrtA şirKetLeri 
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance
• Turquie Asistance

ANLAşmALı OdALAr ve diĞer KUrUmLAr 
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve
    Dayanışma Fonu
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TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ

DOKTORLARIMIZ

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

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

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

AciL ServiS
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN

ANeSteziyOLOJi ve reANimASyON
Prof. Dr. Güner DAĞLI
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Yrd. Doç. Dr. Soner KARADAŞ 
Yrd. Doç. Dr. Betül KOCAMER
Uzm. Dr. Ayşe ÖZBOZ

beyiN ve SiNir cerrAhiSi
(NörOşirUrJi)
Yrd. Doç. Dr. Murat ULUTAŞ
Opr. Dr. Kadir ÇINAR

ÇOcUK cerrAhiSi
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOcUK SAĞLıĞı ve hAStALıKLArı
(pediAtri)
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Yrd. Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI
Uzm. Dr. Beyhan Levent ERDOĞAN

dermAtOLOJi (ciLdiye)
Uzm. Dr. Sait MAVİ
Yrd. Doç. Dr. Almıla TUNCEL CESUR
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

eNfeKSiyON hAStALıKLArı
Uzm. Dr. Rezan HARMAN

fiziK tedAvi ve rehAbiLitASyON
Uzm. Dr. Mehmet Sıddık TUNÇAY

geNeL cerrAhi
Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER
Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY

girişimSeL rAdyOLOJi

göĞüS cerrAhiSi
Opr. Dr. İbrahim NACAK

göĞüS hAStALıKLArı
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

GöZ hASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

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

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

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

KArdiyOLOJi
Yrd. Doç. Dr. Alper SERÇELİK
Prof. Dr. Zarema KARBEN
Yrd. Doç. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ

KArdiyOvASKüLer cerrAhi
Opr. Dr. Feragat UYGUR
Yrd. Doç. Dr. Murat YARDIMCI

KULAK bUrUN bOĞAz
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
Prof. Dr. Altan YILDIRIM

NefrOLOJi
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ

NörOLOJi
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Gökhan ÖZER

NüKLeer tıp
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
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






