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Değerli
Nabız Dergisi Okurları,
Yaşamın türlü renkleri içinde, belki de insanoğlu-
nu en mutlu eden içinde her tür rengi barındıran 
gökkuşağıdır. Tıpkı her türlü duyguyu yaşadığımız 
hayatımız gibi.

İyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla yaşadığı-
mız hayat, var olduğumuzun, hala nefes aldığımı-
zın da bir göstergesidir aslında. İyi ki hayattayız, 
ancak ne kadar ayaktayız, ne kadar sağlıklıyız? 

Günler o kadar hızlı geçiyor ki, bazen haftanın 
nasıl başlayıp bittiğini, ayların geçmesinden an-
layabiliyoruz ancak. Çünkü insanoğlu hiç ölmeye-
cekmiş gibi bu dünya için yaşarken, canını dişine 
takip sürdürdüğü hayat mücadelesinde aslında 
en çok da sağlığını ihmal ediyor. Halbuki hayat-
taysak, ayakta kalabilmenin tek yoludur sağlıklı 
olmak… 

Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği, evlerimi-
zin başköşelerine yerleştiği günümüzde sağlıkla il-
gili bilgilere, sağlık kuruluşlarına ulaşmak o kadar 
kolayken, biz hala kendimizi ihmal edebiliyoruz. 
Web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımız-
dan bile bize ulaşabilir, sağlığınız konusunda des-
tek isteyebilirsiniz.

Sağlığınız öncelikli amacınız olmalı ki, yanınızda 
yer alalım. Bize ulaşmalısınız ki, size yardımcı ola-
lım. İşte biz Özel Sani Konukoğlu Konukoğlu Has-
tanesi olarak, güçlü hekim kadromuzu bu yüzden 
sürekli geliştiriyoruz, halka açık konferanslarla 
bilgilendirmeler yapıyoruz, 16 yıldır elinizden dü-
şürmediğiniz Nabız Dergimizi bu nedenle yayınlı-
yor, basında sık yer alıyoruz. Yanınızda olmaktan 
asla vazgeçmedik, yeter ki sizler de sağlığınızdan 
vazgeçmeyin.

Dergimizin bu sayısında yine farklı konulara de-
ğindik. Çocuklardan gebelere, alerjiden kalbe 
birçok konuda yazılar hazırladı uzmanlarımız. Her 
sayıda olduğu gibi, “Bir organ bir can, bir can bel-
ki de birçok hayat” diyerek, organ bağışı çağrımızı 
yineliyoruz.

Havalar iyice ısındı. Yaz iyiden iyiye kendini hisset-
tiriyor. Güneş hepimiz için yaşamın kaynağı ama 
fazlasına dikkat. Güneşli günleriniz eksik olmasın. 

Sağlıkla kalın.

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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“Hastane kapısında 
beklemeyen, hastanenin 

kıymetini bilemez”
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Bahar alerjisi ve deri 
hastalıkları

Vücudumuz gibi cildimiz 
de hava değişimlerinden 
etkilenir. Havaların ısınması 
ve güneşin kendini daha 
çok göstermesi ile birlikte 
dermatolojik bazı hastalıkla-
rın görülme sıklığı artar. Bu 
hastalıkların başında alerjik 
deri hastalıkları gelir.

22 Safra kesesinde çeşitli hastalıklar görülebilir. Bunlar arasında en 
sık görüleni ‘taşlar’dır. Safra kesesi içerisinde yer alan kolesterol ve 
pigmentlerin, safra kesesi içerisinde çökelti oluşturarak birikmesi 
sonucunda oluşan safra kesesi taşları, bazı kişilerde herhangi bir 
belirti göstermez.

Hamilelik dönemindeki beslenme bebeğin sağlıklı bir şekilde dün-
yaya gelmesi için ne derece önemli ise emziklilik döneminde de o 
derece önemlidir. Gebe ve emzikli kadın, gebelik öncesi, gebelik 
dönemi ve sonrasında yeterli ve dengeli beslenmeyi bilmelidir.

22

32

40

Diyabet, insülin eksikliğine bağlı gelişen kan şekerinin yükselmesi 
ile karakterize bir hastalık olup gözler de dâhil pek çok organda ha-
sar meydana getirebilmektedir. Uzmanlar diyabet hastalarının hiç-
bir şikâyetleri olmasa bile göz muayenesini yaptırmaları gerektiği 
konusunda uyarıyor.

Toplumda sıkça görülen uyku bozuklukları kişilerin yaşam kalitesini 
ciddi düzeyde etkilediği gibi birçok hastalığa da sebep olabilmekte-
dir. Uyku bozukluklarının tanısında çeşitli tetkikler kullanılırken, doğ-
ru ve hızlı tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Polikliniği’nde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve ta-
kibine yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir.

18 Yaşamın ilk aylarında sıkça görülen ve erken doğan bebeklerde 
görülme oranı daha yüksek olan çocuk fıtıkları, tanısı kolay konula-
bilecek rahatsızlıklardan biridir. 

08 Kalp ritim bozukluğu (aritmi), kalp atışlarının kişi tarafından normal-
den farklı olarak hissedilmesi durumudur. Kalbin çok hızlı atması 
(taşikardi), çok yavaş atması (bradikardi) veya düzensiz atması gibi 
kalp ritim sorunlarını ifade eder.
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Bahar alerjisi ve 
deri hastalıkları
Vücudumuz gibi cildimiz de hava değişimlerinden 
etkilenir. Havaların ısınması ve güneşin kendini 
daha çok göstermesi ile birlikte dermatolojik bazı 
hastalıkların görülme sıklığı artar. Bu hastalıkların 
başında alerjik deri hastalıkları gelir.

AHAR mevsiminin gel-
mesi ile birlikte özellikle 
alerjik bazı hastalıklarda 
artış gözlendiğini belirten 
Hastanemiz Cilt Hastalık-

ları Uzmanı ve SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Has-
talıklar Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif Yıldırım, 
“Alerji terimi dış ortamda bulunan 
madde ve uyaranlara karşı bağı-
şık hücrelerimizin aşırı duyarlılığı-
nı veya tahammülsüzlüğünü ifade 
eder” dedi.

ALerjiye yAtKıN KişiLerde SıK 
GÖRÜLÜR

Alerjik reaksiyonların genellikle 
genetik olarak alerjiye yatkın kişi-
lerde daha sık görüldüğüne dikkat 
çeken Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, alerji 
yatkınlığı olarak tanımlanan ‘Atopi’ 
nin bebeklik döneminde bile deri-
de kızarıklık ve kaşıntılarla kendini 

gösterdiğini kaydetti.

Alerjinin vücutta farklı mekanizma-
larla ortaya çıkabileceğini ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, “Deri 
yüzeyine değen veya sürülen kim-
yasal bir madde deriden emilir. 
Emilen bu maddeler derinin üst 

B

Yrd. Doç. Dr.
Fatma Elif YILDIRIM

Cilt Hastalıkları Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi
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tabakasında bulunan hücrelerce 
yabancı madde olarak algılana-
rak hemen her dokuda bulunan T 
hücrelerine sunulurlar. T hücrele-
ri bilgiyi belleklerinde saklarlar ve 
bu madde ile her karşılaştıkların-
da salgıladıkları kimyasal madde 
ile deride alerjik reaksiyon başla-
tırlar” diye konuştu.

ÇeşitLi reAKSiyONLAr 
GÖRÜLÜR

“Alerji gelişiminde diğer bir meka-
nizma ise deri, solunum yolları ve 
sindirim sisteminden giren alerjen 
maddelerin, alerjik reaksiyonlar-
dan sorumlu mast hücrelerini et-
kilemeleri ile gerçekleşir” diyen 
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, mast hüc-
relerinin alerjiyi şiddetlendiren 
maddelerin salımına yol açtığını 
ve klinik olarak alerjik astım, ürti-
ker (kurdeşen) gibi reaksiyonların 

ortaya çıkmasına neden olduğu-
na vurgu yaptı.

deri LezyONLArı OLUşUr

Alerjilerde en çok solunum yolları, 
deri, dolaşım sistemi ve sindirim 
sisteminin etkilendiğini anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, şöyle de-
vam etti:

“Alerjen adı verilen yabancı mad-
delere karşı bağışıklık sisteminin 

verdiği tepkime sonucunda his-
tamin adı verilen maddeler salgı-
lanır. Bu madde ve benzeri mad-
delere bağlı olarak burun akıntısı, 
hapşırık, öksürük, baş ağrısı, bu-
run tıkanıklığı ile ürtiker benzeri 
deri lezyonları oluşur.

Toplumda genel olarak bilinenin 
aksine, alerjik reaksiyon hemen 
gerçekleşmeyebilir. Alerji, alerjen 
maddenin gücüne ve maruziyet 
sıklığına bağlı olarak, ilk temas-

Alerjenler genellikle budama, kesme ya da 
temizleme gibi işlemler sırasında kuruyup dökülen 
yaprak ve parçacıklar aracılığıyla havaya karışır. 
Bahçıvanlarda, çiçekçilerde, evlerinde bitki 
besleyenlerde ve park ve ağaçlık bölgelerde uzun 
süre dolaşanlarda egzama benzeri lezyonlar gelişir. 
Genellikle ellerde ve yüz gibi güneş gören alanlarda 
kaşıntılı ufak kızarık kabarıklıklarla kendini gösterir.



Alerjen adı verilen yabancı maddelere karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkime 
sonucunda histamin adı verilen maddeler salgılanır. Bu madde ve benzeri 

maddelere bağlı olarak burun akıntısı, hapşırık, öksürük, baş ağrısı, burun tıkanıklığı 
ile ürtiker benzeri deri lezyonları oluşur. Toplumda genel olarak bilinenin aksine, 
alerjik reaksiyon hemen gerçekleşmeyebilir. Alerji, alerjen maddenin gücüne ve 
maruziyet sıklığına bağlı olarak, ilk temastan sonra olabildiği gibi, tekrarlayan 

temaslar sonrasında da gelişebilir.
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tan sonra olabildiği gibi, tekrarla-
yan temaslar sonrasında da geli-
şebilir.”

ALerjiK hAStALıKLAr 
GÖRÜLÜR

Bahar alerjilerinin genellikle ba-
har aylarında ortaya çıkan polen-
lere karşı geliştiğini vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, sözlerini 

şöyle sürdürdü:

“Özellikle bahar ayında polen-
lerin etrafa saçılması, ağaçların 
çiçek açması ve çimenlerin ye-
şermesi ile kurdeşen gibi birtakım 
alerjik hastalıklarda beraberinde 
gelmektedir. Polen bitkilerin erkek 
organlarında salgılanan, havayla 
taşınan ve gözle görülmeyen çok 
küçük proteinlerdir. En sık ağaç-
lar, çimenler ve yabani otlar tara-
fından salgılanır.

Alerjenler genellikle budama, kes-
me ya da temizleme gibi işlemler 
sırasında kuruyup dökülen yaprak 
ve parçacıklar aracılığıyla havaya 
karışır. Bahçıvanlarda, çiçekçi-
lerde, evlerinde bitki besleyenler-
de ve park ve ağaçlık bölgelerde 
uzun süre dolaşanlarda egzama 
benzeri lezyonlar gelişir. Genellik-
le ellerde ve yüz gibi güneş gören 
alanlarda kaşıntılı ufak kızarık ka-
barıklıklarla kendini gösterir.”
 
KUrdeşeN OLArAK biLiNeN 
ürtiKerLer 

Bahar aylarında sık görülen deri 
hastalıklarından birinin de halk 
arasında kurdeşen olarak bilinen 
ürtikerler olduğunu bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Yıldırım, “Vücutta kıza-
rık ve kabarık döküntülerle ka-
rakterize olan ürtiker, alerjenlere 
tepki olarak salgılanan histamine 
bağlı olarak gelişir. Yüzde ve göz 
kapaklarında şişme, boğazda ta-
kılma hissi, nefes darlığı, bulantı, 
kusma ve ishal gibi şikâyetlere de 
neden olabilir” ifadelerini kulandı.

 EGZAMALAR

Bahar alerjisi olan kişilerde artış 
gösteren bir diğer deri hastalığı-
nın atopik dermatit (Egzama) ol-
duğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Yıldırım, bunun çocukluk çağında 
başlayan ve kimi zaman erişkin 
döneme kadar devam eden ka-
şıntılı bir deri hastalığı olduğunu 
söyledi.
 
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, atopik ze-
mini olan kişilerde zaman zaman 
tekrarlayan, daha çok kıvrım yer-
lerini tutan egzamaların çoğun-
lukla kış aylarında artış göster-
mesine rağmen özellikle saman 
nezlesi olan kişilerde bahar ayla-
rında da görülebildiğini anımsattı.

teşhiS iÇiN teStLer yApıLır

Güneşe bağlı alerjilerin cildin 
açıkta kalan bölümlerinde özellik-
le eller, kollar ve yüzde kızarıklık, 
kaşıntı ve kabarmaya neden ol-
duğuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. 
Yıldırım, bu alerjilerin teşhis edil-
mesi için yapılması gerekenleri 
şöyle anlattı:

“Bu hastalıkların teşhisinde deri 
prick test ve yama testi uygulanır. 
Deri prick testinde, ön kola aler-
jen maddeler uygulanır ve verdiği 
reaksiyona göre pozitif ve negatif 
olarak yanıt değerlendirilir. Yama 
testinde ise sırta yapıştırılıp 48 
saat deride kalan alerjenlere kar-
şı olan reaksiyon gözlenir. Tüm bu 
testlerden sonra amaç alerjeni 
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bulup o maddeye temas etmekten 
kaçınmak olmalıdır.”
 
tedAviSiNde diKKAt ediLme-
Si gereKeNLer

Bu hastalıkların tedavisinde has-
talığın şiddetine bağlı olarak kor-
tizonlu kremler, nemlendiriciler 
veya kaşıntı giderici kremler gibi 
lokal tedaviler kullanılabileceği 
gibi, sistemik tedavilerin de kulla-
nılabileceğini kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Yıldırım, sistemik tedaviler 
arasında kaşıntı giderici antihis-
taminikler veya tedaviye yanıtsız 
durumlarda kullanılan sistemik 
steroidlerin sayılabileceğini be-
lirtti.

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, tıbbi teda-
vinin mutlaka günlük hayatta ya-
pılacak aşağıdaki uygulamalarla 
desteklenmesi gerektiğini vurgu-
ladı:

“Eve gelir gelmez duş almak, kı-
yafetleri değiştirmek.
Araba kullanırken camları açmak 
yerine klima çalıştırmak.
Arabadaki veya evdeki klimaya 
polen filtresi taktırmak, bunları 
belli aralıklarla temizlemek.
Rüzgarlı havalarda mümkünse dı-
şarı çıkmamak.
Yüze bariyer özelliği olan nemlen-
dirici kremler kullanmak, dermatit 
şikâyetini hafifletir. Banyo yapar-
ken kurutmayan ve nemlendirici 

özelliği olan yıkama jelleri kulla-
nılmalıdır. Banyo sonrası deriyi 
nemlendirmek alerjen temasını 
azaltır.”

Alerji vücutta farklı 
mekanizmalarla 

ortaya çıkabilir. Deri 
yüzeyine değen veya 
sürülen kimyasal bir 

madde deriden emilir. 
Emilen bu maddeler 

derinin üst tabakasında 
bulunan hücrelerce 

yabancı madde olarak 
algılanarak hemen 

her dokuda bulunan T 
hücrelerine sunulurlar. 

T hücreleri bilgiyi 
belleklerinde saklarlar 

ve bu madde ile her 
karşılaştıklarında 

salgıladıkları kimyasal 
madde ile deride alerjik 

reaksiyon başlatırlar.

Özellikle bahar ayında 
polenlerin etrafa 
saçılması, ağaçların 
çiçek açması ve 
çimenlerin yeşermesi ile 
kurdeşen gibi birtakım 
alerjik hastalıklarda 
beraberinde 
gelmektedir.
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Kalp atışlarının kişi tarafından normalden farklı olarak hissedilmesi durumu-
dur. Kalbin çok hızlı atması (taşikardi), çok yavaş atması (bradikardi) veya 
düzensiz atması gibi kalp ritim sorunlarını ifade eder. 

ALbiN normalden daha 
hızlı veya yavaş ya da 
düzensiz çalışmasının 
kalp ritim bozukluğu ola-
rak tanımlandığını belir-

ten Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Beyhan Tiryaki, aritminin teşhisi 
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi 
verdi.

“Aritmi, kalp ritminin düzensizleş-

mesi, yani anormal kalp ritmidir” 
diyen Dr. Tiryaki, 

“Kalp atışları hızlanır ve kişi kalp 
atışlarını rahatlıkla hisseder. Heye-
canlanma ya da herhangi bir fizik-
sel aktivite sırasında oldukça belir-
gindir. Ayrıca kalp ritimleri düzensiz 
fakat yavaş olabilir. Kalbin atması 
sırasında tekleme hissedilir. Eğer 
kalp ritim bozuklukları görülürse 

dr. beyhan tiryAKi

Kardiyoloji Uzmanı

Kalp ritim bozukluğu
   (Aritmi)

K

Hastaların birçoğunda ilaç tedavisi uygulanır. Fakat bu ilaçların 
yan tesirleri oldukça fazladır. Dozunun iyi ayarlanması gerekir. 
Bunun için düzenli aralıklarda EKG testleri yapılır. Kalbin doğal 

pili dediğimiz sinüs ritminde problem olduğu zaman hastaya 
kalp pili takılır. Kalpteki elektriksel iletide problem varsa bu 

yöntem uygulanır ve kabin düzenli çalışmasını sağlar.



mutlaka bir kardiyoloji uzmanına 
görünmek gerekir” dedi. 
 
KALp NASıL ÇALışır? 

Kaslardan meydana gelen kalbin 
üstte ve altta ikişer tane olmak 
üzere dört boşluktan oluştuğunu 
belirten Dr. Tiryaki, “Kalp, içi boş 
bir organdır ve sürekli uyarılarla 
kasılan ve gevşeyen hareketleri 
ile vücuda kan pompalar. Böylece 
vücudun beslenmesi ve de artık 
maddelerin akciğer ve böbreklere 
taşınmasını sağlar” diye konuştu.

KALp ritim
bOzUKLUKLArıNıN türLeri

Sağlıklı bir insanda kalp atışları-
nın (nabız) dakikada 60-80 ara-

sında olduğuna işaret eden Dr. 
Tiryaki, bu ritme uymayan çok ya-
vaş, çok hızlı veya düzensiz ritme 
kalp ritim bozukluğu denildiğini 
bildirdi.

Kalp atışlarının sporcularda 50’nin 
altına düşmesinin ve bebeklerde 
çok hızlı olmasının normal oldu-
ğunu vurgulayan Dr. Tiryaki, kalp 
ritim bozuklukları türleri hakkında 
şu bilgileri paylaştı:

“a) Bradikardi: Kalp atışlarının 
dakikada 50’nin altına düşmesi 
durumudur.
b) taşikardi: Kalp atışlarının da-
kikada 100’ün üzerine çıkmasına 
kalp çarpıntısı denir. 
c) Aritmi: Kalbin bazen hızlı, ba-
zen yavaş düzensiz atışları.

d) Ekstrasistol: Normal uyarıların 
dışında başka bir odaktan yapılan 
uyarı ile meydana gelen kalp ka-
sılması.”

KALp ritim
BOZUKLUKLARININ 
SebepLeri? 

Kalbin uyarı merkezinden yayılan 
elektriğin kesilmesi veya önlen-
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Baş dönmesi, bitkinlik, 
yorgunluk, nefes darlığı, 

şuurunu kaybetme, kalbin 
durması, kalp çarpıntısı, 
korkulan terleme, alkol 

ve sigara kullanımı, stres 
ve kafeinli içecekler” 

gibi aritminin nedenleri 
arasında yer alan faktörlere 

sahip olmanın, hastalığın 
belirtilerini belirgin

hale getirebilir.
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Aritmi, kalp ritminin 
düzensizleşmesi, yani 
anormal kalp ritmidir. Kalp 
atışları hızlanır ve kişi kalp 
atışlarını rahatlıkla hisseder. 
Heyecanlanma ya da 
herhangi bir fiziksel aktivite 
sırasında oldukça belirgindir. 
Ayrıca kalp ritimleri düzensiz 
fakat yavaş olabilir. Kalbin 
atması sırasında tekleme 
hissedilir. Eğer kalp ritim 
bozuklukları görülürse 
mutlaka bir kardiyoloji 
uzmanına görünmek gerekir.

mesinin kalp ritim bozukluğuna 
yol açabileceğini vurgulayan Dr. 
Tiryaki, bunun birçok nedeni ola-
bileceğini kaydetti

“Kalp krizi, kalp kapak hastalıkla-
rı, kalp kaslarında iltihaplanma, 
kalbi besleyen damarların sertleş-
mesi, kalp yetersizliği, bazı ilaçlar, 
tiroid bezinin aşırı çalışması, vita-

min, mineral eksikliği ve uyuşturu-
cu madde kullanımı gibi sebepler 
kalp ritim bozukluğunu ortaya çı-
karan önemli nedenler arasında 
sayılabilir” diyen ve aritmilerin ge-
netik yönden de incelenmesi ge-
rektiğine dikkati çeken Dr. Tiryaki,  
ailesinde aritmi olan kişilerde bu 
sorunun görülme ihtimalinin fazla 
olduğunun altını çizdi.

KALp ritim bOzUKLUĞUNUN 
Sebep OLAbiLeceĞi 
rAhAtSızLıKLAr

Kalp ritim bozukluğunun bazı kişi-
ler tarafından çok ciddi olarak al-
gılanmasına rağmen bazılarınca 
hiç hissedilmediğini dile getiren 
Dr. Tiryaki, “Baş dönmesi, bitkin-
lik, yorgunluk, nefes darlığı, şuu-
runu kaybetme, kalbin durması, 
kalp çarpıntısı, korkulan terleme, 
alkol ve sigara kullanımı, stres ve 
kafeinli içecekler” gibi aritminin 
nedenleri arasında yer alan fak-
törlere sahip olmanın, hastalığın 
belirtilerini belirgin hale getirebi-
leceğini söyledi. 

KALp ritim
bOzUKLUĞUNUN teşhiSi

Bu hastalıktan şüphelenenlerin 
kardiyoloji uzmanına başvurması 
gerektiğini bildiren Dr. Tiryaki, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Hastanın şikayetleri ve yapılacak 
muayene sonrasında bazı tetkik-
ler istenilir. Elektrokardiyografi 
(EKG) bu tetkiklerin başında gelir. 
Bunun dışında 24 saat boyunca 
kalp ritmini ölçen holter cihazıy-
la gerekli inceleme yapılır. Daha 
uzun sürmesi istenen kalp ritim 
kayıtları için event recorder cihazı 
kullanılır. Ayrıca yapılacak kan 
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testleri ile kandaki mineraller, ti-
roid hormonları, kan sayımları 
incelenir. Gerekirse hastanın efor 
durumu incelenir ve efor testleri 
yapılır.”

KALp ritim
bOzUKLUKLArıNıN tedAviSi

“Aritminin tedavisi değişkendir. 
Hastanın şikâyetlerinin olmadığı 
ya da az olduğu bazı vakalarda 
tedaviye gerek olmayabilir” diyen 
Dr. Tiryaki, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Çarpıntı sırasında ciddi 
bulgular veren hastalar mutlaka 
tedavi edilmeli. Bunun için önce-
likle ne tür aritmi olduğunun tespit 
edilir. Hastaların birçoğunda ilaç 
tedavisi uygulanır. Fakat bu ilaç-
ların yan tesirleri oldukça fazladır. 
Dozunun iyi ayarlanması gerekir. 
Bunun için düzenli aralıklarda 
EKG testleri yapılır. Kalbin do-
ğal pili dediğimiz sinüs ritminde 

problem olduğu zaman hastaya 
kalp pili takılır. Kalpteki elektriksel 
iletide problem varsa bu yöntem 
uygulanır ve kabin düzenli çalış-
masını sağlar.

Tedavide bu tetkiklerin dışında 
kardiyak defibrilatörler kullanılır. 
Kalbin alt boşluklarından kaynak-
lanan aritmilerde, ani ölümleri ön-
lemek için tercih edilir. Cihaz, gö-
ğüs bölgesine kasın içine konur. 
Cihazın elektrotları ise kalp içine 
yerleştirilir ve bu şekilde cihaz ta-
rafından kalp ritmi kontrol altına 
alınır. Gerekirse elektrik şoku ve-
rir ve aritmiyi düzeltir. Bu cihazın 

bir özelliği de ciddi ve ölüme yol 
açabilecek aritmileri ayırt edebil-
mesidir. 

Ayrıca radyo dalgaları dediğimiz 
yöntemle ilaç tedavisinin etkisiz 
kaldığı taşikardi tedavileri yapılır. 
Küçük çocuklarda kullanılması 
önerilmez. Bu yöntemde çarpıntı-
nın neden olduğu yer özel bir tüp-
le yakılmaktadır. Böylece çarpıntı 
ve nabız yüksekliği ortadan kal-
dırılmaktadır. Bu işlemden sonra 
bir süre aspirin kullanılır ve pıhtı 
oluşumu engellenir. Hasta ömür 
boyu ilaç kullanmaktan kurtulmuş 
olur.”

Kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, kalp kaslarında 
iltihaplanma, kalbi besleyen damarların sertleşmesi, kalp 

yetersizliği, bazı ilaçlar, tiroid bezinin aşırı çalışması, 
vitamin, mineral eksikliği ve uyuşturucu madde kullanımı 

gibi sebepler kalp ritim bozukluğunu ortaya çıkaran önemli 
nedenler arasında sayılabilir.



ebeLiK ve emziklilik 
dönemlerinin kadınlar 
için doğal fizyolojik dö-
nemler olduğunu belir-
ten Hastanemiz Beslen-

me ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi, 
“Gebelikte döl, annenin aldığı be-
sin öğelerinin plesenta yolu ile döle 
taşınması ile büyür. Döle taşınan 
besin öğeleri, kadının kendi gerek-
sinimine ek olarak düşünülmelidir” 
dedi.

gebeLiKte tOpLAm
9-12 KG ALINMALIDIR

Gebelik döneminde kadının bes-
lenmesinin önemli olduğunu kay-
deden Mavi, bunu, kadının gereksi-
nimlerini karşılayarak vücudundaki 
besin öğelerinin yedeğini dengede 
tutması ve bebeğin gelişimi için al-
ması gereken besin öğelerini karşı-
laması olarak açıkladı.

Annenin her ay ortalama bir kg 
ağırlık kazanmasının önerildiği-
ni ifade eden Mavi, “Gebelikte 
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Gebelikte ve 
emziklilikte beslenme
Hamilelik dönemindeki beslenme bebeğin sağlıklı bir şekilde 
dünyaya gelmesi için ne derece önemli ise emziklilik döneminde de 
o derece önemlidir. Gebe ve emzikli kadın, gebelik öncesi, gebelik 
dönemi ve sonrasında yeterli ve dengeli beslenmeyi bilmelidir.

G

gülen mAvi

Gebelik süresince, içeriği 
bilinmeyen hazır yiyecek 

ve içeceklerden uzak 
durulmalıdır. Özellikle 

tatlandırıcı ile hazırlanmış 
kola, hazır meyve suyu gibi 
içecekler, gebelikle birlikte 

bebeğe de geçebileceği için 
tüketilmemelidir. Konserve 

gıdalar yerine tazeleri tercih 
edilmeli. Hazır gıdaların 
içindeki katkı maddeleri 

vücutta birikebilir ve 
plasenta yolu ile bebeğe 

geçebilir. Bu durum 
istenmeyen sonuçlara yol 

açabilir.Beslenme ve
Diyet Uzmanı
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Gebe kadınlarda demir 
gereksiniminin artması, 

günlük diyetin tahıla dayalı 
olması, bağırsak parazitleri, 

kötü çevre ve yaşam 
koşulları (enfeksiyonlar), 

sık doğumlar, yetersiz 
beslenmeye ek olarak aşırı 

çay ve kahve tüketimi, 
anemiyi sık rastlanan bir 
hastalık olarak karşımıza 

çıkarmaktadır.

toplam 9 – 12 kg ağırlık kazanımı 
gerekmektedir. Gebelikten önce 
normal ağırlığın altında olan ka-
dınların 12 - 18 kg arası kilo alımı 
uygundur. Günlük alınan enerji 
gebelik öncesi (şişman bayanlar-
da) 1800 kalorinin altında olma-
malıdır” diye konuştu. 

5 beSiN grUbUNUN 
tüKetimiNe öNem veriLmeLi

Özellikle gebelik döneminde de-
mir ve kalsiyum ihtiyacının arttığı-
nı anlatan Mavi, artan gereksinim 
karşılanamadığı takdirde anemi, 
diş çürümesi, osteoamalazi ve fo-
lik asit eksikliği nedeniyle mega-
loblastik anemi gibi hastalıkların 
gelişebileceğini bildirdi.

Yeterli kilo alan gebelerde, ye-
tersiz beslenenlere göre düşük 
doğum ağırlıklı bebek doğurma 
oranının da daha düşük olduğuna 
dikkati çeken Mavi, şöyle devam 
etti:

“Gebeliğin son üç ayında kadına 
30 mg demir verilmesi önerilmek-
tedir. Önerilen bu ağırlık artışının 
beslenme ilkelerine uygun bir 
biçimde sağlanması gerekir. Ge-
belik süresince, özellikle 5 besin 
grubundan yeterli ve dengeli dü-
zeyde alım, artan besin öğesi ge-
reksinimini karşılamak için en iyi 
yoldur. Ancak ikiz veya daha fazla 
sayıda bebek bekleniyorsa enerji 
gereksinimi artmaz.”

KAfeiN tüKetimiNe diKKAt

Emzirme dönemi içerisinde ve 
gebelikte kafeinli içeceklere dik-
kat etmek gerektiğini vurgulayan 
Mavi, kafeinin bazı gebe kadınlar-
da mide ekşimesi ve bulantısına 
neden olabileceği uyarısını yaptı.

Kafeinin bebek üzerine kesin et-
kilerinin tam olarak bilinmemek-
le birlikte, günde maksimum 1- 2 
fincan tüketimin güvenilir alım dü-
zeyini oluşturduğunun altını çizen 
Mavi, “Ayrıca çay da besinlerle 

alınan demiri bağlayıcı etki gös-
tererek vücutta kullanımını azaltır. 
Bu nedenle yemeklerden önce ve 
sonra 40 dakika bekleyip açık çay 
içmeli ve yine tüketim sayısı gebe-
lik ve emziklilik döneminde sınır-
landırılmalıdır” ifadelerini kullladı.

HAZIR GIDALARDAN
UZAK DURULMALI

Gebelik süresince pek çok ka-
dında bazı yiyeceklere karşı aşırı 
istek geliştiğini anımsatan Mavi, 
bu dönemde beslenmede dikkat 
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edilmesi gerekenleri şöyle sırala-
dı: “Tat değişiklikleri genelde hor-
monal değişimlerin bir sonucudur 
ki esas nedeni tam olarak bilin-
memektedir. Çoğunlukla gebeli-
ğin ilk üç ayından itibaren geçen 
bir durum olmakla beraber, bu 
istekler, besleyici değeri yüksek, 
zararlı yanı düşük besin grupları-
na yöneltilmelidir.

Gebelik süresince, içeriği bilin-
meyen hazır yiyecek ve içecekler-
den uzak durulmalıdır. Özellikle 
tatlandırıcı ile hazırlanmış kola, 
hazır meyve suyu gibi içecekler, 
gebelikle birlikte bebeğe de ge-
çebileceği için tüketilmemelidir. 
Konserve gıdalar yerine tazeleri 
tercih edilmeli. Hazır gıdaların 
içindeki katkı maddeleri vücutta 
birikebilir ve plasenta yolu ile be-
beğe geçebilir. Bu durum isten-
meyen sonuçlara yol açabilir.”

gebeLiK öNceSi döNemde 
diKKAt ediLmeSi 
gEREKEnLER

Anne ve baba olacak kişilerin kan 
gruplarını doğumdan önce öğren-
mesi ve gebeliğin zamanlaması-
nın doğru yapılması gerektiğini 

bildiren Mavi, sağlıklı gebelik için 
sağlıklı yaşamı olumsuz etkileyen 
davranışlardan sakınılması ge-
rektiğine dikkati çekti.

Gebelikten önce var olan hasta-
lıkların tedavi edilmesi gerektiği-
ni anımsatan Mavi, “Gebelikten 
önce ve gebelik sırasında demir, 
iyot ve vitaminler içeren yiyecek-
lere ağırlık verilmeli. Ailede varsa 
kalıtsal hastalıklarla ilgili araştır-
ma yapılmalı. Anne olacak kişi-
nin kızamıkçık hastalığına karşı 
bağışıklığının olup olmadığı öğre-
nilmeli. Gebelikten önce annenin 
kilosu normal olmalı. Bebek bakı-
mı ile ilgili bilgi  edinilmeli” öneri-
lerinde bulundu.

gebeLiKte 
KArşıLAşıLAbiLeceK 
rAhAtSızLıKLAr

Kabızlık durumunda yapılması 
gerekenler
Gebelerde kabızlık sorununun 
önüne geçmek için posa içeriği 
yüksek besinler tüketilmesi ge-
rektiğini anlatan Mavi, “Günde en 
az 5 porsiyon sebze ve meyve tü-
ketiniz, önerilen meyve ve sebze-
lerinizin kabuklarını soymayınız. 
Sabah aç karnına bir su bardağı 
ılık su, kayısı veya mürdüm eriği 
kompostosu içiniz. Günde 2 - 3 lit-
re su ve sulu yiyecekler tüketiniz. 
Fiziksel olarak aktif olun” dedi.

mide ekşimesi durumunda ya-
pılması gerekenler
Gebelerin yemeklerini azar azar 
ve 5-6 öğüne yayarak sık sık ye-
meleri gerektiğine vurgu yapan 
Mavi, kafeinli içeceklerden kesin-
likle uzak durulması ve mide öz 
suyunu bastırmak için yemek son-
rası yürüyüş yapılması gerektiğini 
kaydetti.

Mavi, gebelerin önlem olarak ra-
hat elbiseler giymesi ve uyurken 
başını yüksekte tutmasının da 
önemli olduğunu işaret etti. 

mide bulantısı ve kusma durum-
larında yapılması gerekenler

İyot, insan vücudunda 
çok az miktarda bulunan 

bir elementir. Gebeler 
iyot gereksinimlerini 

karşılanmadığı takdirde 
mental gerilik ve 

doğumsal anomaliler 
ortaya çıkabilir.İyot 
eksikliğinde ortaya 
çıkabilecek diğer 

sağlık sorunları ise 
Annenin iyot eksikliğine 

bağlı olarak bebekler 
hipotiroidik olarak 

doğabilirler. Fetusta iyot 
yetersizliği düşükler, ölü 

doğumlar, doğumsal 
anomaliler, perinatal 

ölümler, endemik 
kretinizm, sağırlık, 
cücelik, hipotiroidi, 

ağır gelişme ve zeka 
geriliği, konjenital 

sağırlık ve serebral palsi 
gibi sorunlara neden 

olmaktadır.
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Annelerin yüzde 50 - 90’ının sabah 
bulantısı çektiklerini kaydeden 
Mavi, genellikle gebelikte ilk üç 
ayda geçen bu durumun seyrek 
olarak devam edebileceğini bil-
dirdi. 

Mavi, hamilelere mide bulantıla-
rından kurtulmaları için şu öneri-
lerde bulundu:
“*Yağlı, kokulu, baharatlı yiye-
cekleri (yağlı etler, yağlı soslar, 
kaymak, krema, yağda kızartılmış 
besinleri) tüketmeyiniz.
* Yemeklerle birlikte su ve sulu gı-
daları tüketmeyiniz. Su ihtiyacınızı 
yemeklerden 30 dakika önce ve 
sonra gideriniz.
* Yemeklerden sonra sırtüstü 20 
dakika uzanınız.

* Sabah yataktan kalkmadan 
önce bir dilim ekmek, peynir, kra-
ker veya yağsız tost tüketiniz.
* Öğünlerinizde sade makarna, 
kraker, patates, pirinç, meyve ve 
sebze gibi kolay sindirilebilir kar-
bonhidratları kullanınız.
* Midenizin boş kalmasını en-
gellemek için; gün boyunca azar 
azar ve sık aralıklarla
besleniniz.
* Yatağa girmeden kraker, kuru 
yiyecekler veya meyveler ile bir 
gece ara öğünü tüketiniz.
* Günde iki kereden fazla kusu-
yorsanız, hekiminize danışınız.”

ANNe Sütü bebeĞiN
SAĞLıĞı iÇiN ÇOK öNemLi

Gülen Mavi, gebelikten başlaya-
rak doğru beslenmenin ve anne 
sütünün bebek sağlığı üzerindeki 
önemini şöyle anlattı:
“* Yeni doğan bebek için en ideal 
besin anne sütüdür. 

* Anne sütü en doğal ve taze be-
sindir.
* Anne sütü kolay sindirilir.
* Anne sütü her zaman temizdir, 
mikropsuzdur.
* Anne sütü bebeğinizi hastalık-
lardan korur.
* Anne sütü bebeğinizle aranızda 
özel sevgi bağı kurulmasını sağ-
lar.
* Doğumdan sonra ilk birkaç gün 
içinde gelen koyu ağız sütünü zi-
yan etmeden bebeğinize mutlaka 
veriniz.
* Gebelik sırasında memenize 
masaj yaparak emzirmeye hazır 
duruma getiriniz.
* Emziklilikte beslenmenize dikkat 
ederseniz sütünüz iyi gelir, bebe-
ğiniz sağlıklı büyür.
* Normal beslenmenize ek olarak 
günde 10 - 12 su bardağı kadar 
sıvı yiyecekler (süt, ayran, kom-
posto, çorba gibi) tüketiniz.
* Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne 
sütü veriniz.

Gebelikte toplam 9 – 
12 kg ağırlık kazanımı 

gerekmektedir. Gebelikten 
önce normal ağırlığın 

altında olan kadınların 
12 - 18 kg arası kilo alımı 
uygundur. Günlük alınan 

enerji gebelik öncesi 
(şişman bayanlarda) 
1800 kalorinin altında 

olmamalıdır.
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* Her ay bebeğinizin kilosunu 
kontrol ediniz.
* 6. aydan sonra anne sütü tek 
başına yeterli değildir. Bu ayda ek 
besinlere başlanmalıdır.”

Artan enerji ve protein gereksin-
melerinin karşılanamamasının 
annede ağırlık azalmasına ne-
den olabileceğini kaydeden Mavi, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Artan 
gereksinimler karşılanamadığı 
zaman anemi, diş çürüklüğü, os-
teomalasi gibi hastalıklar ortaya 
çıkabilir. Yetersiz ve dengesiz 
beslenen gebelerde toksemi gö-
rülme riski daha fazladır. Yeter-
siz protein alımına bağlı ödem 
gelişebilir. Diyetle alınan çoklu 
doymamış yağ asitleri miktarı ve 

dağılımı elzem besin öğeleri açı-
sından önemlidir. Fetal büyümeye 
ve gelişmeye etkileri, anne diye-
tindeki yağ asitleri dağılımı, yağ 
deposu, anne sütündeki etkinliği 
belirtilmektedir. Gebelik diyetinde 
(n - 3) yağ asitlerinden (balık yağı) 
zengin besinlerin tüketilmesi be-

ÖRNEK YEMEK LİSTESİ
Sabah kahvaltısı:
1 su bardağı süt

1 yumurta
1 -  2 kibrit kutusu kadar 

beyaz peynir
5 adet zeytin

1 tatlı kaşığı bal veya 
pekmez veya reçel

2 - 3 ince dilim ekmek
Söğüş salata

Kuşluk:
1-2 porsiyon meyve

1 su bardağı süt

Öğle yemeği:
1 kase çorba

1 tabak etli sebze veya 
kuru baklagil yemeği

3 - 4 yemek kaşığı pilav 
veya makarna

Salata, 1 kase yoğurt
1- 2 ince dilim ekmek

İkindi yemeği:
1 -  2 porsiyon meyve

1 su bardağı süt

Akşam yemeği:
1 kase çorba

2 - 3 köfte kadar et veya 
tavuk veya balık

1 tabak sebze yemeği
Salata, 1 kase yoğurt
1 - 2 ince dilim ekmek

Gece yemeği:
1 -  2 porsiyon meyve

1 su bardağı süt
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beğin sinir sisteminin gelişmesin-
de etkindir.”

Demirin et ve türevleri, yumurta, 
koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru 
baklagiller, kuru üzüm, incir gibi 
besinlerde bulunduğunu hatırla-
tan Mavi, anemik olanlar, genç 
yaşta ve sık doğum yapanlar 
başta olmak üzere tüm gebeler-
de demir takviyesinin önerildiğini 
vurguladı. 

“Gebe kadınlarda demir gerek-
siniminin artması, günlük diyetin 
tahıla dayalı olması, bağırsak 
parazitleri, kötü çevre ve yaşam 
koşulları (enfeksiyonlar), sık do-
ğumlar, yetersiz beslenmeye ek 
olarak aşırı çay ve kahve tüketimi 
anemiyi sık rastlanan bir hastalık 
olarak karşımıza çıkarmaktadır” 
diyen Mavi, şunları kaydett,:

“Günlük C vitamini tüketimi de 
demirin vücutta kullanılmasın-
da önemli bir etkendir. Çinko; et, 

deniz ürünleri, süt ve türevleri, 
yumurta ve yağlı tohumlarda bu-
lunur. Büyüme ve gelişme gerekli 
bir eser elementtir. Tahıla dayalı 
beslenme demir, kalsiyum, çinko 
gibi minerallerin emilmesini olum-
suz yönde etkiler ve yetersizliğe 
neden olur.” 
      
iyOt eKSiKLiĞi ciddi 
SOrUNLAr yArAtAbiLir

İyotun insan vücudunda çok az 
miktarda bulunan bir element ol-
duğunu belirten Mavi, gebele-
rin iyot gereksinimleri karşı-
lanmadığı takdirde mental 
gerilik ve doğumsal ano-
maliler ortaya çıktığına 
dikkat çekti.

İyot eksikliğinde ortaya 
çıkabilecek diğer sağ-
lık sorunlarına değinen 
Mavi, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Annenin iyot 
eksikliğine bağlı olarak 

bebekler hipotiroidik olarak do-
ğabilirler. Fetusta iyot yetersizliği 
düşükler, ölü doğumlar, doğum-
sal anomaliler, perinatal ölümler, 
endemik kretinizm, sağırlık, cü-
celik, hipotiroidi, ağır gelişme ve 
zeka geriliği, konjenital sağırlık ve 
serebral palsi gibi sorunlara ne-
den olmaktadır.”

Gebelerde kabızlık sorununun önüne geçmek için posa içeriği yüksek besinler 
tüketilmesi gerekir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketiniz, önerilen meyve 
ve sebzelerinizin kabuklarını soymayınız. Sabah aç karnına bir su bardağı ılık su, 
kayısı veya mürdüm eriği kompostosu içiniz. Günde 2 - 3 litre su ve sulu yiyecekler 
tüketiniz. Fiziksel olarak aktif olun.
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fıtıK çocuk yaş grubu (0-16) 
içinde en sık rastlanan sağ-

lık sorunlardan biridir” diyen Opr. 
Dr. Uçaner, “Yüzyılı aşkın zaman-
dan beri birçok ülkede fıtık ameli-
yatı yapılmaktadır. Cerrahi tekno-
loji ve anestezideki hızlı gelişmeler 
sonucu, günümüzde en sık yapılan 
ve en az risk taşıyan fıtık ameliyat-
ları çocuk cerrahisinin önemli uğ-
raş alanlarından biridir. Yaklaşık 
her 100 doğumdan 2 veya 3’ünde fı-

tık görülür. Erkek çocuklarda daha 
sık rastlanır (%90)” dedi. 

AmeLiyAt erteLeNmemeLidir

Kasık ve göbek fıtıkları arasındaki 
en önemli farkın ameliyatın ne za-
man yapılacağı konusu olduğunu 
belirten Opr. Dr. Uçaner, göbek 
fıtıklarının büyük çoğunluğunun 
bebeğin gelişme süreci içinde ken-
diliğinden kapandığını ve cerrahi 

Çocuk fıtıkları
Yaşamın ilk aylarında sıkça görülen ve erken doğan bebeklerde görülme 
oranı daha yüksek olan çocuk fıtıkları, tanısı kolay konulabilecek 
rahatsızlıklardan biridir. Genellikle çok detaylı tetkik, tahlil ve radyolojik 
araştırmaya ihtiyaç duyulmayan fıtık tedavisinin ertelenmemesi 
gerektiğine dikkat çeken Hastanemiz Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. 
Nevzat Uçaner, tedavinin ertelenmesinin önemli sağlık sorunlarına sebep 
olabileceği konusunda uyarıyor. 

Opr. dr. Nevzat UÇANer

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Fıtık ameliyatı olan çocuklar ameliyattan 5-6 saat sonra 
evine gidebiliyor. Ameliyat sonrası genellikle özel bir 

bakıma ihtiyaç olmaz. Uygun koşullarda yapıldığında, 
ameliyatın başarı oranı yüzde 100 dolayındadır. Fıtığın 
sebep olacağı sorunlar ve tehlikeler ailelere anlatılmalı, 

konuya yeterli duyarlılığı göstermeleri sağlanmalıdır
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müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı-
nı söyledi.

Göbek fıtıklarının ilk iki yaş içinde 
kendiliğinden iyileşme oranının 
yaklaşık yüzde 95 olduğunu kay-
deden Opr. Dr. Uçaner, “İkinci 
yaşın sonunda kendiliğinden ka-
panmayan göbek fıtıkları ameliyat 
edilmektedir. Kasık fıtıkları için ise 
aynı şey söylenemez. Kasık fıtığı 
teşhisi konulur konulmaz, ameli-
yatın yapılması şarttır. Bu zorun-
luluk bütün yaş grupları için ge-
çerlidir. Ameliyatın yapılabilmesi 
için herhangi bir yaşa kadar bek-
lenmesi gerekmemektedir” diye 
konuştu.

AiLevi eĞiLim fıtıK 
OLASıLıĞıNı Artırır

Çocuk cerrahisinde kabul edilen 
genel yaklaşıma göre doğumu 
takiben birinci aydan itibaren fıtık 
ameliyatının yapılması gerektiğini 
vurgulayan Opr. Dr. Uçaner, ame-
liyatı ertelemenin herhangi bir ya-
rarı olmadığının altını çizdi.

Ameliyatı ertelemenin hayati teh-
like doğuracak birçok probleme 
yol açabileceğine işaret eden 
Opr. Dr. Uçaner, “Kasık fıtıkları 
her iki kasık tarafında olabileceği 
gibi sağ veya solda tek taraflı da 
görülebilir. Anne veya babada fı-

tık olması, çocukta fıtık görülme 
olasılığını artırır (ailevi eğilim)” 
ifadelerini kullandı.  

Fıtık ameliyatlarının 
yapılmaması halinde 

bunun çocuğa verebileceği 
zararlar (beslenme 
bozukluğu, gelişme 

geriliği, ağrı) ve hayati 
tehlikeye yol açabilecek, 
fıtık boğulması gibi ciddi 

sorunlar aileye anlatılmalı. 
Fıtık boğulmasına çok 
erken yaşlarda (1 yaş 

altı) rastlamaktayız. Fıtık 
boğulması bağırsaklarda 
dolanım bozukluğuna ve 
bağırsak tıkanıklarına yol 
açan ciddi bir sorundur. 
Acilen tedavi edilmesi 

şarttır.
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tANıSı KOLAy KONULUr

Fıtığın tanısı kolay konulabilecek 
rahatsızlıklardan biri olduğunu 
anımsatan Opr. Dr. Uçaner, şöyle 
devam etti:

“Tanıda çok detaylı tetkik, tahlil 
ve radyolojik araştırmaya genel-
likle ihtiyaç olmamaktadır. Ancak 
ameliyat mutlaka ameliyathane 
ve anestezi koşullarının yeterli ol-
duğu merkezlerde yapılmalıdır. 
Hastanemiz servis, ameliyathane 
ve anestezi koşulları, çocuk ame-
liyatları için de çok yeterli durum-
dadır. Kuruluşundan bu yana, 
hastanemizde çocuk cerrahisinde 

önemli birçok ameliyat başarıyla 
gerçekleştirildi.”

Çocuk fıtıklarının yaşamın ilk ayla-
rında daha sık görüldüğünü ve er-
ken doğan bebeklerde bu oranın 
daha da yükseldiğini anlatan Opr. 
Dr. Uçaner, özellikle yeni doğan 
ameliyatları için gerekli altyapının 
(yenidoğan ünitesi gibi) Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde yüksek 
standartta ve bölgemiz hastanele-
ri içinde ilk sırada olduğuna dik-
kati çekti. 

AciLeN tedAvi ediLmeLidir

Ailelerin fıtık ameliyatı yaptırma 

konusunda bazı çekinceleri ola-
bileceğine vurgu yapan Opr. Dr. 
Uçaner, anestezi korkusu ve ço-
cuğun yaşının küçük olmasının bu 
çekinceleri artırdığını bildirdi.

Anne ve babanın bazen ameli-
yata karar vermekte zorlandığını 
belirten Opr. Dr. Uçaner, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Fıtık ameliyatla-
rının yapılmaması halinde bunun 
çocuğa verebileceği zararlar 
(beslenme bozukluğu, gelişme 
geriliği, ağrı) ve hayati tehlikeye 
yol açabilecek, fıtık boğulması 
gibi ciddi sorunlar aileye anlatıl-
malı. Fıtık boğulmasına çok erken 
yaşlarda (1 yaş altı) rastlamakta-
yız. Fıtık boğulması bağırsaklarda 
dolanım bozukluğuna ve bağırsak 
tıkanıklarına yol açan ciddi bir 
sorundur. Acilen tedavi edilmesi 
şarttır.”

AmeLiyAtıN bAşArı OrANı 
yüKSeKtir

Fıtık ameliyatı olan çocukların 
ameliyattan 5-6 saat sonra evine 
gönderildiğini kaydeden Opr. Dr. 
Uçaner, “ Ameliyat sonrası genel-
likle özel bir bakıma ihtiyaç olmaz. 
Uygun koşullarda yapıldığında, 
ameliyatın başarı oranı yüzde 100 
dolayındadır. Fıtığın sebep olaca-
ğı sorunlar ve tehlikeler ailelere 
anlatılmalı, konuya yeterli duyar-
lılığı göstermeleri sağlanmalıdır” 
uyarısını yaptı.

Göbek fıtıklarının ilk iki yaş 
içinde kendiliğinden iyileşme 
oranının yaklaşık yüzde 
95’tir. İkinci yaşın sonunda 
kendiliğinden kapanmayan 
göbek fıtıkları ameliyat 
edilmektedir. Kasık fıtıkları için 
ise aynı şey söylenemez. Kasık 
fıtığı teşhisi konulur konulmaz, 
ameliyatın yapılması şarttır. Bu 
zorunluluk bütün yaş grupları 
için geçerlidir. Ameliyatın 
yapılabilmesi için herhangi 
bir yaşa kadar beklenmesi 
gerekmemektedir.
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Safra Kesesi 

Safra kesesinde çeşitli hastalıklar görülebilir. Bunlar arasında en sık görüle-
ni ‘taşlar’dır. Safra kesesi içerisinde yer alan kolesterol ve pigmentlerin, safra 
kesesi içerisinde çökelti oluşturarak birikmesi sonucunda oluşan safra kesesi 
taşları, bazı kişilerde herhangi bir belirti göstermez. 

Yrd. Doç. Dr.
Erdal UYSAL

Genel Cerrahi Uzmanı
SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi

Safra kesesi taşları 
ve tedavisi

AFRA kesesi denildiğin-
de ilk olarak akla gelen 
sağlık sorunu olan ‘Saf-
ra kesesi taşları’ hak-
kında bilgi veren Hasta-

nemiz Genel Cerrahi Uzmanı ve 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Uy-
sal, safra kesesi taşlarının, safra 
kesesi içerisinde yer alan koles-
terol ve pigmentlerin, safra ke-

S
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sesi içerisinde çökelti oluşturarak 
birikmesi sonucunda oluştuğunu 
söyledi. 

Safra kesesinin içindeki madde-
lerin oranlarındaki değişiklikler ve 
safra kesesinin safrayı boşaltma 
yeteneğinin kaybolduğu durum-
ların, safra taşı oluşumunu kolay-
laştırdığını ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Uysal, safra taşlarının kum 
taneleri gibi milimetrik ve çok sa-
yıda olabileceği gibi, bir kaç adet 
orta büyülükte ya da 3 santimlik iri 
tek taş olarak da bulunabileceğini 
kaydetti.

Safra kesesinin karaciğerin al-
tında bulunan yaklaşık 10 santim 
boyutunda, 30-50 ml hacminde bir 
organ olduğunu belirten Yrd. Doç. 

Dr. Uysal, “Temel görevi karaci-
ğer tarafından yapılan safranın 
bir kısmını depolayarak, yoğun-
laştırmaktır. Safra kesesi safra 
üretmez, karaciğerden yapılan 
safrayı alarak depo eder. Safra 
özellikle yağların sindiriminde kul-
lanılmak üzere gerektiğinde safra 
kesesinden salınır” dedi.

SAfrA KeSeSi
tAşLArıNıN beLirtiLeri

Safra kesesi taşlarının tüm dün-
yada yaygın olarak bulunduğunu, 
her yıl binlerce insanın bu neden-
le ameliyata alındığını bildiren 
Yrd. Doç. Dr. Uysal, şöyle devam 
etti:

“Safra kesesinde ortaya çıkan 
taşlar bazen hiçbir belirti göster-
mez. Taşlar bazen de başka bir 

Safra kesesi taşlarının 
tanısında çoğunlukla 

ultrasonografi kullanılır. 
Ultrasonografi çok hızlı 
ve hastaya hiçbir zarar 
vermeden uygulanan 

bir yöntemdir. Bazı 
durumlarda tomografi, 
MR gibi görüntüleme 

cihazlarından da 
yararlanılır. Kan tahlilleri 
ise sarılık, enfeksiyon ve 

safra taşının neden olduğu 
rahatsızlıkların ortaya 
çıkarılmasında yapılır.
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sebeple yapılan tetkikler sırasın-
da tesadüfen fark edilir. Safra ke-
sesi içinde bulunan ve yerçekimi-
nin etkisiyle hareket eden taşlar, 
safra kesesi çıkışını tıkayıp, ola-
ğan boşalmasını engellediği za-
man belirti vermeye başlar. Has-
talarda en sık karın ağrısı, bulantı, 
karında şişkinlik, midede yanma, 
ekşime, sırt ve sağ omuz ağrısı 
gibi belirtilerle kendini gösterir.

Safra taşı hastalığının seyri es-
nasında taşın ana safra kanalına 
düşmesi durumunda çok daha 

sorunlu bir sürece girilir. Tıkan-
ma sarılığı olarak adlandırılan bu 
süreçte hastada karın ağrısı, sa-
rılık, idrar rengi kırmızı veya kah-
verengi olması, bulantı, kusma ve 
bazen de ateş görülebilir. Eğer 
bu tabloya enfeksiyon da eklenir-
se hayatı tehdit edecek çok ciddi 
problemler ortaya çıkabilir.” 

SAfrA KeSeSi tAşLArıNdA 
tANı KOyULmASı

Safra kesesi taşlarının tanısında 
çoğunlukla ultrasonografi kulla-

nıldığına vurgu yapan Yrd. Doç. 
Dr. Uysal, “Ultrasonografi çok hızlı 
ve hastaya hiçbir zarar vermeden 
uygulanan bir yöntemdir. Bazı 
durumlarda tomografi, MR gibi 
görüntüleme cihazlarından da ya-
rarlanılır. Kan tahlilleri ise sarılık, 
enfeksiyon ve safra taşının neden 
olduğu rahatsızlıkların ortaya çı-
karılmasında yapılır” ifadelerini 
kullandı. 

SAfrA KeSeSi
tAşLArıNıN tedAviSi

Safra kesesi taşları tedavisinin 
ameliyat ile yapıldığını kaydeden 
Yrd. Doç. Dr. Uysal,  yıllar önce 
çeşitli ilaç tedavileri denendiğini 
ancak başarılı sonuçlar alınmadı-
ğını belirtti.

“Bu nedenle günümüzde safra ke-
sesi taşlarının tedavisinde, ame-
liyat ile safra kesesinin alınması 
altın standarttır” diyen Yrd. Doç. 
Dr. Uysal, şunları kaydetti:

“Ameliyat kapalı (laparoskopik) 
ya da açık yöntemle yapılabil-

Safra kesesinin karaciğerin 
altında bulunan yaklaşık 

10 santim boyutunda, 
30-50 ml hacminde bir 
organdır. Temel görevi 
karaciğer tarafından 
yapılan safranın bir 

kısmını depolayarak, 
yoğunlaştırmaktır. Safra 

kesesi safra üretmez, 
karaciğerden yapılan 

safrayı alarak depo eder. 
Safra özellikle yağların 

sindiriminde kullanılmak 
üzere gerektiğinde safra 

kesesinden salınır.

Safra kesesinin içindeki maddelerin oranlarındaki değişiklikler ve safra kesesinin safrayı 
boşaltma yeteneğinin kaybolduğu durumların, safra taşı oluşumunu kolaylaştırır. safra 
taşlarının kum taneleri gibi milimetrik ve çok sayıda olabileceği gibi, bir kaç adet orta büyülükte 
ya da 3 santimlik iri tek taş olarak da bulunabilir.
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mektedir. Kapalı ameliyat hızlı 
iyileşme ve sosyal hayata geri 
dönme sağlaması ve daha az ağrı 
hissedilmesi nedeniyle ilk sırada-
dır. Ancak gebelik, ileri akciğer 
kalp yetmezlikleri gibi durumlar-
da ise açık ameliyat tercih edil-
mektedir. Unutulmamalıdır ki ka-
palı başlanılan ameliyatlarda da 
açık ameliyata dönülme ihtimali 
vardır.”

KimLer AmeLiyAt OLmALı?

Yrd. Doç. Dr. Uysal, “Safra taşı 
tespit edilmiş, şikâyetleri olan 
hastalar”, “Özellikle milimetrik 
küçük taşları ya da büyük taşları 
olanlar” ile “Şikâyet olmasa da di-
yabet hastaları ve genç hastalar” 
gibi durumlarda ameliyatın tercih 
edildiğine dikkati çekti.

Belirti vermeyen normal boyutlu 
taşları olan hastaların ameliyatsız 
takip edilebileceğini bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Uysal, diyabet hastala-
rında safra kesesi taşlarına bağlı 
gelişebilecek daha ciddi enfek-
siyonlar ve apseler nedeniyle bu 
riskler oluşmadan önce ameliyat 

önerildiğinin altını çizdi. 
 
AmeLiyAt riSKLi midir?

Her ameliyatta olduğu gibi safra 
kesesi ameliyatlarında da riskler 
olabileceğini, ancak bu risklerin 
oldukça düşük oranda görüldüğü-
nü vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Uysal, 
şunları kaydetti:

“Kontrollü bir ameliyatta ölüm 
riski binde bir oranındadır. Ge-
nel komplikasyon oranı ise yüzde 
3 civarındadır. En sık safra yolu 
yaralanmaları, kanama, karın içi 
organ yaralanmaları ve ameliyat 
sonrası fıtık olarak sıralanabilir.”

tedAvi ediLmeyeN SAfrA 
KeSeSi tAşLArı

Yrd. Doç. Dr. Uysal, tedavi edilme-
yen safra kesesi taşlarının sarılık, 
safra yolu tıkanıklıkları, karaciğer, 
safra kesesi ve safra yollarında 
ölümcül olabilen enfeksiyonlar, 
pankreas bezi enfeksiyonları ve 
safra kesesinde çürüme, delinme, 
kangren ve apselere yol açabile-
ceğini söyledi.

SAfrA KeSeSi
tAşLArıNdAN KOrUNmA

Yrd. Doç. Dr. Uysal, safra kesesi 
taşlarından korunmada düzenli 
olarak öğün atlanılmadan bes-
lenmenin, yavaş kilo vermenin ve 
sağlıklı kiloyu korumanın oldukça 
önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Safra taşı hastalığının 
seyri esnasında taşın ana 
safra kanalına düşmesi 
durumunda çok daha 

sorunlu bir sürece girilir. 
Tıkanma sarılığı olarak 
adlandırılan bu süreçte 

hastada karın ağrısı, 
sarılık, idrar rengi kırmızı 
veya kahverengi olması, 
bulantı, kusma ve bazen 
de ateş görülebilir. Eğer 
bu tabloya enfeksiyon 

da eklenirse hayatı 
tehdit edecek çok ciddi 

problemler ortaya çıkabilir.
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iyAbet, göz sağlığını 
nasıl etkiler? Gözle il-
gili ne tür sorunlara yol 
açar? Görmeyle ilgili 
problemler hangi yön-

temlerle, nasıl tedavi edilir? Has-
tanemiz Göz Hastalıkları Uzmanı 
ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al-
per Evişen, diyabetin göz sağlığı-
na etkileri hakkında önemli bilgi-
ler verdi. 

ORGANLARDA HASAR 
geLişebiLir

Diyabetin insan vücudundaki gli-
koz metabolizmasının bozulması 
sonucu ortaya çıkan bir hastalık 
olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. 
Evişen, “Diyabette, glikozu hücre-
ler tarafından kullanılabilir hale 
getirmeye yarayan insülin hormo-
nu ya pankreasta bulunan beta 

hücrelerinin tahribatı sonucunda 
daha az salgılanmaya ya da insü-
line karşı hücresel temelde direnç 
gelişimi mevcuttur” dedi.

Diyabet ve göz
Diyabet, insülin eksikliğine bağlı gelişen kan şekerinin yükselmesi ile 
karakterize bir hastalık olup gözler de dâhil pek çok organda hasar 
meydana getirebilmektedir. Uzmanlar diyabet hastalarının hiçbir şikâyetleri 
olmasa bile göz muayenesini yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

D

Yrd. Doç. Dr.
mehmet Alper evişeN

Göz Hastalıkları Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı

Diyabetik retina 
hastalığından korunmada 
en iyi yolun iyi kan şeker 

seviyelerinin sağlanması ve 
düzenli göz muayeneleridir. 

Diyabetik retina hastalığı 
göz doktoru tarafından 
basit yöntemlerle tespit 

edilebilir. Her diyabetinin 
en az yılda iki kez göz 

muayenesinden geçmesi 
önerilir. Diyabetik retina 
hastalığı bulguları tespit 

edilen hastalarda göz dibi 
anjiyosu yapılarak retinada 

damar düzeyindeki 
hasarlar görüntülenir.
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Kanda dolaşan glikozun hücre-
lerce kullanılamaz duruma gel-
diğine işaret eden Yrd. Doç. Dr. 
Evişen,  “Hücreler glikoz emilimini 
yapamaz ve kanda glikoz seviyesi 
yükselir. Bunun sonucunda çeşitli 
mekanizmalarla vücut damarla-
rında bozukluklar başlar. Başta 
göz, böbrekler, kalp ve damar sis-
temi olmak üzere organda hasar-
lar gelişebilir” uyarısını yaptı.

İnsüline bağımlı (Tip 1) ve insüli-
ne bağımlı olmayan (Tip 2) olmak 
üzere temel olarak iki tip diyabet 
olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. 
Evişen, her iki tip diyabette de 
hasarın kan glikoz seviyelerinin 
kontrolüne ve diyabetin süresine 
bağlı olduğuna vurgu yaptı.

diyAbette göz tUtULUmU

Diyabet hastalığında gözde ka-
tarakt, glokom ve en önemlisi de 
şeker hastalığı kaynaklı retina 
hastalığının (Diabetik Retinopati) 
meydana geldiğini, bunun da gör-
me azalmasına yol açabileceğini 
anlatan Yrd. Doç. Dr. Evişen, diya-
bette görme kaybı gelişme ihtima-
linin normalden 25 kez daha fazla 
olduğunun altını çizdi.
 
Diyabetin 20-65 yaş arasındaki 
görme kaybının en sık nedenle-
rinden biri olarak ortaya çıktığı-
nı belirten Yrd. Doç. Dr. Evişen, 
“Diyabetik hastalarda göz hasarı 
gelişme ihtimali 10 yıllık diyabe-
tiklerde yüzde 20, 30 yıllık diyabe-

tiklerde yüzde 80 civarında. Fakat 
hastalığın teşhis ve tedavisindeki 
gelişmeler sayesinde zamanında 
yapılan girişimlerle görmeyi ciddi 
şekilde etkileyen hasarlara gü-
nümüzde daha düşük oranlarda 
rastlanmaktadır” diye konuştu.

diyAbetiK retiNA hAStALıĞı 

Retina tabakasının görmeyi sağ-
layan yegâne tabaka olduğunu 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Evişen, 
göze gelen ışığın çeşitli işlemlerin 
ardından elektriksel sinyaller ha-
linde beyine gönderilerek görme-
yi sağladığına dikkati çekti.

Uzun süreli ve kötü kontrollü diya-
bette bu hayati retina tabakasın-

Yapısı bozulmaya başlayan retina damarlarının bir kısmında yer yer daralmalar görülürken, 
bir kısmının da genişleyip baloncuklar oluşturur. Bu bozulmuş damarlardan kan ve sıvı sızmaya 
başlar. Böylece retinada ödem ve eksuda denilen birikintiler oluşur. Bu dönemde görme 
genellikle etkilenmemiştir, fakat görmeyi engelleyecek olayların öncüsü olarak kabul edilir. 
Bazı durumlarda sızıntılar gözün detay görme merkezinde (makula) toplanarak özellikle yakın 
görmeyi bozabilir. Bu durum makula ödemi olarak adlandırılır. 15 yıllık diyabetiklerin yüzde 
80’inde başlangıç dönem hastalarına rastlanır.



da hasar meydana geldiğini kay-
deden Yrd. Doç. Dr. Evişen, “Tüm 
dokularda olduğu gibi retina ta-
bakasının da beslenmesini sağ-
layan kan damarları mevcuttur. 
Diyabette bu damarlarda tıkan-
malar ve sızıntılar oluşarak retina 
tabakasının beslenmesi ve yapısı 
bozulmaya başlar” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Evişen, diyabetik 
retina hastalığının, “Başlangıç 
dönemi, yeni damar oluşumları 
ve ileri diyabetik göz hastalığı” ol-
mak üzere üç aşamada sınıflandı-
rıldığını bildirdi. 

bAşLANgıÇ döNemi

Yapısı bozulmaya başlayan retina 
damarlarının bir kısmında yer yer 
daralmalar görülürken, bir kıs-
mının da genişleyip baloncuklar 

oluşturduğunu anlatan Yrd. Doç. 
Dr. Evişen, şöyle devam etti:

“Bu bozulmuş damarlardan kan 
ve sıvı sızmaya başlar. Böylece 
retinada ödem ve eksuda denilen 
birikintiler oluşur. Bu dönemde 
görme genellikle etkilenmemiştir, 
fakat görmeyi engelleyecek olay-
ların öncüsü olarak kabul edilir. 
Bazı durumlarda sızıntılar gözün 
detay görme merkezinde (maku-
la) toplanarak özellikle yakın gör-
meyi bozabilir. Bu durum makula 
ödemi olarak adlandırılır. 15 yıllık 
diyabetiklerin yüzde 80’inde baş-
langıç dönem hastalarına rastla-
nır.”

prOLiferASyON döNemi

İyice daralıp tıkanan damarların 
besleyemediği sahaların oksijen-

siz ve kansız kaldığı için bozul-
maya başladığını vurgulayan Yrd. 
Doç. Dr. Evişen, bu sahalarda 
yelpaze şeklinde yani damar  ve 
fibrotik zar oluşumlarının ortaya 
çıktığını belirtti.

Damarların kenarlarının çok ince 
olduğunu ve kolay kanayabilece-
ğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Evi-
şen, “Fibrotik zar ise makula üstü-
nü örterek veya çekintiler yaparak 
görmeyi bozabilir. Görme kana-
malarının ve çekintilerin makulayı 
etkilediği oranda azalır. Diyabe-
tiklerin yüzde 20’sinde proliferas-
yon dönemi belirtileri izlenir” dedi. 

iLeri diyAbetiK göz 
hAStALıĞı

“Gözün içini dolduran ‘vitreus’ 
denilen yapının hareketleri veya 
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Hamilelik, yüksek tansiyon 
ve ağır enfeksiyonların 

diyabetik retina hastalığını 
artırdığına dikkati çeken 

Yrd. Doç. Dr. Evişen, özellikle 
hipertansiyon ve diyabette  

retina hastalığının çok hızlı ve 
tehlikeli seyrettiğini ifade etti.

Hastanın yakınma olmadan göz hekimine başvurması çok önemlidir. Erken evrede ‘lazer 
ışık koagülasyonu’ ile tedavi edilen hastaların yüzde 80-90 civarındaki bir bölümünde 

körlüğü engellemek mümkündür.
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büzülmesi, yeni damar ve fibrotik 
zar oluşumlarını çekmeye başlar” 
diyen Yrd. Doç. Dr. Evişen, “ Zaten 
ince olan damarlar kanama ya-
par ve göz içini doldurur. Çekilen 
fibrotik zarlar da retina dokusu-
nun yırtılmasına ve hasarına ne-
den olurlar. Ayrıca yeni damarlar 
göz sıvısının dışarı aktığı yolları et-
kileyerek göz tansiyonunu yüksel-
tebilirler” ifadelerini kullandı.

beLirtiLer ve teşhiS

Diyabetik retina hastalığında 
şikâyetlerin detay görme merke-
zinin etkilenmesi yani görmenin 
azalmasıyla başladığının altını 
çizen Yrd. Doç. Dr. Evişen, bazen 
çok ilerlemiş diyabetik göz hasta-
lığının yıllarca belirti vermeyebile-
ceğini kaydetti.

Hamilelik, yüksek tansiyon ve ağır 
enfeksiyonların diyabetik retina 
hastalığını artırdığına dikkati çe-
ken Yrd. Doç. Dr. Evişen, özellikle 
hipertansiyon ve diyabette  retina 
hastalığının çok hızlı ve tehlikeli 
seyrettiğini ifade etti.

Diyabetik retina hastalığından 

korunmada en iyi yolun iyi kan 
şeker seviyelerinin sağlanması 
ve düzenli göz muayenelerinden 
geçtiğini anımsatan Yrd. Doç. Dr. 
Evişen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyabetik retina hastalığı göz 
doktoru tarafından basit yön-
temlerle tespit edilebilir. Her di-
yabetinin en az yılda iki kez göz 
muayenesinden geçmesi önerilir. 

Diyabetik retina hastalığı bulgu-
ları tespit edilen hastalarda göz 
dibi anjiyosu yapılarak retinada 
damar düzeyindeki hasarlar gö-
rüntülenir.” 

göz dibi ANjiyOSU 

Göz dibi anjiyosunun son derece 
kolay bir muayene yöntemi oldu-
ğunu ve göz bebeklerinin damla-

Diyabette, glikozu hücreler 
tarafından kullanılabilir 
hale getirmeye yarayan 

insülin hormonu ya 
pankreasta bulunan beta 

hücrelerinin tahribatı 
sonucunda daha az 

salgılanmaya ya da insüline 
karşı hücresel temelde 

direnç gelişimi mevcuttur. 
Kanda dolaşan glikoz 

hücrelerce kullanılamaz 
duruma gelir. Hücreler 

glikoz emilimini yapamaz 
ve kanda glikoz seviyesi 

yükselir. Bunun sonucunda 
çeşitli mekanizmalarla vücut 

damarlarında bozukluklar 
başlar. Başta göz, böbrekler, 
kalp ve damar sistemi olmak 

üzere organda hasarlar 
gelişebilir.
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larla genişletildiğini belirten Yrd. 
Doç. Dr. Evişen, anjiyoda izlene-
cek yol hakkında şunları söyledi: 
“Kol damarlarından floresan bir 
boya maddesi verilerek boyanın 
göz içi damarlarında dolaşımı 
gözlenir ve fotoğrafları çekilir. 
Böylelikle damarlardan sızıntılar, 
kanamalar, birikintiler, beslenme-
yen sahalar, yeni damarlar, zar 
oluşumları ve diğer hasarlar tes-
pit edilir. Bu sayede tedavi edile-

cek sahalar belirlenmiş olur. Göz 
dibi anjiyosunun diyabetik retina 
hastalığı başlamamışlarda kont-
rol amacıyla yılda bir kez, retina 
hastalığı belirtileri başlamış olan-
larda 6 ayda bir yapılması tavsiye 
edilmektedir.” 

tedAvi

Lazer ışık koagülasyonu
Hastanın yakınma olmadan göz 

hekimine başvurmasının çok 
önemli olduğuna işaret eden Yrd. 
Doç. Dr. Evişen, erken evrede ‘la-
zer ışık koagülasyonu’ ile tedavi 
edilen hastaların yüzde 80-90 ci-
varındaki bir bölümünde körlüğü 
engellemenin mümkün olduğuna 
vurgu yaptı.

Tedavinin etkinliği ve yöntemle-
rinin yaklaşık 40 yıllık çalışma-

Gözün içini dolduran 
‘vitreus’ denilen yapının 

hareketleri veya büzülmesi, 
yeni damar ve fibrotik zar 

oluşumlarını çekmeye 
başlar. Zaten ince olan 

damarlar kanama yapar ve 
göz içini doldurur. Çekilen 

fibrotik zarlar da retina 
dokusunun yırtılmasına ve 

hasarına neden olurlar. 
Ayrıca yeni damarlar göz 

sıvısının dışarı aktığı yolları 
etkileyerek göz tansiyonunu 

yükseltebilirler.
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larla ortaya konulduğunu anlatan Yrd. Doç. 
Dr. Evişen, tedavide artık yerleşmiş olan bu 
ilkeleri uyguladıklarının altını çizdi.

Tedavi için gözün üzerine bir kontakt lens 
yerleştirildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Evişen, 
şunları söyledi:

“Lazer ışığı bu lens vasıtası ile tedavi edile-
cek bölgelere ulaştırılarak yanıklar oluşturur. 
İşlem genelde tolere edilebilir ancak bazı 
durumlarda ağrı duyulabilir. Bu sebeple ağrı 
kesici bir tablet alınması uygundur. Lazer 
tedavisinin amacı, görmeyi hastanın başvur-
duğu düzeyde tutmaya çalışmaktır. Ancak 
işlemden sonra bir miktar görme azalması 
olabilirse de ileride görülecek daha şiddetli 
görme azlığının engellenmesi açısından bu 
kabul edilebilir. İşlemden hemen sonra gör-
me yakınmaları artabilir ancak bir süre son-
ra eski düzeye döner. Lazerin uygulandığı 
bölgeye göre merkezi veya çevresel görme, 
karanlık-aydınlık uyumunda, renk görmede 
etkilenmeler gelişebilir. Lazer tedavisi tıkan-
mış olan küçük damarları açamaz, sadece 
sızıntı bölgelerine ve yeni gelişen damarlara 
etki edebilir. Lazerin başarısı, hastanın er-
ken başvurusu ile doğru orantılıdır.”

vitrektomi ameliyatı
Bu cerrahi yöntemin, tedavi için geç kalmış 

ve bazen lazer tedavisine rağmen ilerleme 
gösteren hastalarda gözün içine 1 mm’den 
ince özel aletlerle girilerek uygulandığını 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Evişen, şu değer-
lendirmeyi yaptı:

“Çoğunlukla proliferatif safhanın kompli-
kasyonları sebebi ile uygulanır. Göz içi sıvısı 
içindeki kanamaların ve çekinti yapan bant-
ların temizlenmesi ve retinanın tekrar eski 
anatomik yapısına kavuşması hedeflenir. 
Temizlenen göz içi sıvısı yerine serum fizyo-
lojik veya başka bir sıvı ile göz içi doldurulur. 
Bu tedavi yönteminin başarısı zamanlamaya 
bağlıdır.

Ameliyatın anatomik başarısı, belirlenen bu 
hedeflere ulaşmaktır. Fonksiyonel başarıya, 
yani erişilecek görme düzeyine gelince bir 
sinir dokusu olan ve yenilenmeyen retinada 
elde edilebilecek görme düzeyi ancak ame-
liyattan sonra belirlenebilir. Ameliyat sırasın-
da gözün içine hava, gaz, silikon gibi tampon 
maddeler verilmesi gerekebilir. Bu madde-
ler içinde silikonun tekrar geri alınması söz 
konusudur. Diğerleri kendiliklerinden emilir. 

Ameliyatın en sık görülen yan etkisi katarakt 
gelişimini hızlandırmasıdır. Yeniden kana-
ma da gelişebilir ve bu gibi durumlarda ye-
niden cerrahi müdahale gerekebilir.”

Usulüne uygun ve doğru 
zamanlanmış tedavi yöntemleri 
ve hastanın dâhili problemlerinin 
kontrole alınması ile diyabetik 
retina hastalığı nedeni ile gelişen 
körlük oranlarının yüzde 5’e 
düştüğünü bildiren Yrd. Doç. Dr. 
Evişen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak en keskin gören nokta 
olan makula bölgesindeki sıvı 
birikimi ve eksudalarda görmeyi 
daha iyi korumak için çalışmalara 
devam edilmektedir. Bu amaçla, 
göz içine dışarıdan kortikosteroid 

enjeksiyonları yapılmaktadır. Bu 
tedavilerin bir süresi olduğundan 
enjeksiyonların tekrarı gerekebilir. 
En sık görülen yan etkileri göz içi 
basıncının yükselebilmesi (her 
hastada yükselmez), katarakt, 
nadiren enfeksiyondur. Retinanın 
yeni damar oluşturan sinyalleri 
ortaya çıkarmaması ve damar 
sağlamlığını koruması için de bu 
işlemde rolü olan bir faktöre karşı 
geliştirilen anti VEGF adını alan 
bir grup ilacın göz içine verilmesi 
ile diyabetik retinopati ve maküler 
ödem gerilemektedir.”

Diğer Yöntemler

Diyabetik hastalarda göz hasarı gelişme ihtimali 10 yıllık diyabetiklerde yüzde 20, 30 
yıllık diyabetiklerde yüzde 80 civarındadır. 



Toplumda sıkça görülen uyku bozuklukları, kişilerin yaşam 
kalitesini ciddi düzeyde etkilediği gibi birçok hastalığa da 
sebep olabilmektedir. Uyku bozukluklarının tanısında çeşitli 
tetkikler kullanılırken, doğru ve hızlı tespit edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

UYKU bozuklukları ve tedavi-
si’ hakkında bilgi veren Hasta-

nemiz Nöroloji Uzmanı Dr. Gönül 
Çakmak, önemli sağlık sorunlarına 
yol açabilecek uyku bozukluklarının 
önemsenmesi gerektiğini bildirdi.

UyKU SAAtLeriNde KişiSeL 
FARKLILIKLAR GÖRÜLÜR

Ömrümüzün üçte birini uykuda ge-
çirdiğimizi anımsatan Dr. Çakmak, 
ancak uyku saatlerinin önemli kişi-
sel farklılıklar gösterdiğini kaydetti. 

Uyku süresinin yaş ile de ilgili olabi-
leceğini belirten Dr. Çakmak, “Bazı-
larımız erken yatıp erken kalkmayı, 
diğerleri ise geç yatıp geç kalkmayı 
tercih ederler. Uyku süresi yaş ile 
de ilgilidir. Yeni doğan döneminde 
bu süre 16- 20 saat, okul öncesi dö-
nemde 10-12, 10 yaş civarında 9-10 
ergenlik döneminde 7- 8 saattir. 
Erişkinlerde 6-7 saatlik uyku yeterli 
olmaktadır” dedi.

Dr. Gönül ÇAKMAK

Nöroloji Uzmanı

        Uyku
bozuklukları 

Horlamanın kontrolü 
konusunda kilo verme, 

özel şekilli yastıklar, ağız 
veya buruna yerleştirilen 

bazı cihazların 
kullanılması gibi önlemler 
kısmen yararlıdır. Ayrıca 

uyku ilaçları, sakinleştirici 
ilaçlar ve alkol 

kullanımından kaçınma 
gibi yöntemlerle de 

horlama kısmen kontrol 
altına alınabilir. Yine 

uykuda sırt üstü yatmak 
yerine yana yatmak tercih 

edilmelidir.
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UYKU BOZUKLUKLARI
ÜÇ GRUBA AYRILIR

Uykunun vücudun dinlenmesi dı-
şında onarımı için de gerekli oldu-
ğuna dikkati çeken Dr. Çakmak, 
şöyle devam etti:

“Uyku günlük bir ritim olup beyin 
tarafından kontrol edilir. Bu bölge-
yi tutan hastalıklar uyku uyanıklık 
döngüsünde bozukluğa yol açar. 
Normalde uyku, hızlı göz hareket-
lerinin olduğu ve hızlı göz hare-
ketlerinin olmadığı dönemlerden 
oluşur. Hızlı göz hareketlerinin ol-
madığı bu dönem 4 evreye ayrılır. 
Her uyku siklusu 70-100 dakika-
dır. Uyku bozuklukları oldukça sık 
karşılaştığımız sorunlardan biridir 
ve genel olarak üç gruba ayrılır. 
Bunlar uykusuzluk, aşırı uyku hali 
ve uykuda davranış bozukluğudur 
(Parasomnia).”    

1. UYKUSUZLUK

Uykusuzluğun kadınlarda erkek-
lere oranla daha sık görüldüğünü 
bildiren Dr. Çakmak, uykusuzlu-
ğu, ‘Sürekli olarak kişi için gerekli 
olan süre ve kalitede uyku uyuya-
mama durumu’ olarak tanımladı.

Uykusuzluğun, uykuya geçmede 
zorluk duyduktan sonra uyanma 
ve sabah gereğinden erken uyan-
ma şeklinde kendini gösterebi-
leceğini ifade eden Dr. Çakmak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uykusuzluk geçici olabilir. Bazen 
birkaç hafta devam edip düzele-
bilir, bazense kronik bir hal alır. 
Kronik uykusuzluk mide ülseri, so-
lunum bozuklukları, eklem ağrıları 
gibi organik hastalıkların seyrinde 
ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların 
tedavisi ile uykusuzluk ortadan 
kalkar. Yine depresyon, anksiye-
te gibi psikiyatrik hastalıklarda, 
uzun süreli yüksek miktarda alı-
nan alkolün veya bazı ilaçların ke-
silmesi sırasında uykusuzluk gö-
rülebilir. Bazı ilaçlar örneğin, bazı 

antidepresanlar (SSRT) ilaçlar, 
teofilin, prednison, lamotirigin ve 
felbamate uykusuzluk yapabilir. 
Bir aydan fazla süren uykusuzlu-
ğun tedavi edilmesi gerekir.”

2. Aşırı UyKUyLA geLişeN 
BOZUKLUKLAR

a) Narlolepsi
(gündüz aşırı uyku eğilimi)
Bu bozukluğun her yaşta ortaya 
çıkabileceğini ve genellikle ilk be-
lirtilerin 20-30 yaşlarında görüldü-
ğünü belirten Dr. Çakmak, ortaya 
çıkan riskleri şöyle anlattı: “Araba 
kullanma, toplantı dost ziyareti 
gibi istenmeyen zamanlarda gün 
içerisinde 10- 30 dakika süren ön-
lenmeyen uyku atakları vardır. Ay-
rıca katalepsi denilen düşme şek-
linde ataklar, uyku başlangıcında 
ve uyanırken ortaya çıkan kısa sü-
reli felçler, uykuya geçerken olu-
şan halüsinasyonlar klinik tabloya 
eşlik eder. Erkeklerde kadınlara 
göre daha sıktır. Olguların yüzde 
50’sinde gece uykusu bozuktur”.

b) Uyku apnesi
(Uykuda solunumun durması)
Uykusuzluk olgularının yüzde 16-
30’unda uyku sırasında, genellikle 
30’dan fazla ve 10 saniyeden kısa 
süreli solunum durması görüldü-
ğüne işaret eden Dr. Çakmak, 
bunun iki ana çeşidi olduğunu 
söyledi.



Birincisinin solunum yollarını en-
gelleyen olaylarla birlikte gelişen 
mekanik uyku apnesi olduğunu 
vurgulayan Dr. Çakmak, nedenle-
rini “Büyük bademcikler, burunda-
ki deviasyon, çene anormallikleri, 
üst solunum yolu enfeksiyonları” 
olarak özetledi.

İkincisinin ise merkezi uyku apne-
si olduğunu bildiren Dr. Çakmak, 
daha çok beyin sapı denilen böl-
genin hastalıklarının bu tür uyku 
apnesine yol açabileceğini kay-
detti.

“Bunlarda şişmanlık apneleri ar-
tırabilir veya şişmanlık tek başına 
apnelerin nedeni olabilir” diyen 
Dr. Çakmak, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Bu hastalarda gün içinde aşırı 
uyku hali, yorgunluk vardır. Yine 
bu uyku apneli hastalarda hor-
lama sık görülen bir bulgudur. 
Uyku apneli hastalarda öncelikle 
solunum yollarını daraltan veya 
tıkayan engeller ortadan kaldırıl-
malıdır. Şişman hastalar zayıfla-
tılmalı varsa uyku apnesinin diğer 
nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. 
Bunlarla sonuç alınamayan has-
talarda solunum yollarına sürekli 
pozitif basınç veren aygıtlarla te-
davi gibi yöntemler kullanılır.”

3. pArASOmNiLer

Dr. Çakmak bu başlık altında “Hu-
zursuz bacak sendromu, diş gıcır-
datması, uyurgezerlik, çocuklar-

da gece yatak ıslatma, kâbuslar 
ve çocuklarda görülen gece kor-
kuları” gibi uyku bozukluklarının 
yer aldığını belirtti. 

a) huzursuz bacak sendromu 
Bacaklarda ortaya çıkan, tam 
olarak tarif edilemeyen ve uykuya 
dalmaya engel olan garip duyu 
hissinin ‘huzursuz bacak sendro-
mu’ olarak tanımlandığını belirten 
Dr. Çakmak, şu bilgileri verdi:

“Bu garip his, ağrı, karıncalanma, 
uyuşma ve çekilme şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Bacaklar hare-
ket ettirilerek geçici bir rahatlama 
sağlanabilir. Dolayısıyla yattığın-
da veya hareketsiz kaldığında ba-
caklarında huzursuzluk hisseden 
hasta kalkıp dolaşmak ister. Bu 
hastalar uzun süreli istirahatten 
ve yolculuktan çok rahatsızlık du-
yarlar. Yüzde 5-10 oranında gö-
rülen hastalığın ileri yaşla birlikte 
görülme sıklığı da artar. 
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Uykunun vücudun 
dinlenmesi dışında 

onarımı için de gereklidir. 
Uyku günlük bir ritim olup 
beyin tarafından kontrol 
edilir. Bu bölgeyi tutan 

hastalıklar uyku uyanıklık 
döngüsünde bozukluğa 

yol açar. Normalde uyku, 
hızlı göz hareketlerinin 

olduğu ve hızlı göz 
hareketlerinin olmadığı 

dönemlerden oluşur. 
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Hastaların muayenesi, yapılan 
sinir kas grafileri (EMG) ve kas 
biopsileri normaldir. Belli bir ne-
den saptanamamıştır. Hastalık 
bazen romatizmal hastalıklarla 
karışabilir. Ancak ağrının hare-
ketle azalması ve istirahatle tek-
rar başlaması bu hastalığın ayırıcı 
özelliğidir. Hastalığın irsiyetle ilgi-
si vardır. Her üç hastanın birinde 
genetik bir geçiş vardır. Tedavi-
sinde yararlı olduğu bilinen ilaçlar 
(klonozepam, diazepam, karbo-
mazepin, sinemet, dopa agonist-
leri, gabapentin) kullanılabilir.”

b) diş gıcırdatması
Diş gıcırdatmasının çocuklarda 
daha sık olmakla birlikte erişkin 
dönemde de görüldüğünü ifade 
eden Dr. Çakmak, “Sık görülen 
bir uyku bozukluğu nedeni olup 
stresle artar. Sürekli olgularda 
diş, diş eti ve çene problemlerine 
yol açabilir. Diş hekimleri tarafın-
dan ağza konulan silikon protez-
ler kullanılabilir” dedi.

c) Uyurgezerlik 
Özellikle 5-12 yaşlarında sıklıkla 
görülen uyurgezerliğin erişkinler-
de de görülebileceğini bildiren Dr. 
Çakmak, “Ailevi özellik gösterebi-
lir. Genellikle uykunun ilk saatle-
rinde görülür. Kişi odadan çıkıp, 
merdivenleri inip dışarı çıkabilir. 

Bazense yürümez kalkar, yatakta 
oturur, tekrarlayıcı hareketler ya-
pabilir. Uykuda konuşma bazen 
uyurgezerliğe eşlik edebilir. Uyur-
gezerlik genellikle atak sırasında 
hastanın kendisini yaralamasına 
neden olmaz fakat koruyucu ted-
birlerin alınması gerekir” uyarısını 
yaptı.

d) Uykuda yatağını ıslatma 
Bu durumun 5 yaşına kadar bir 
bozukluk olarak değerlendirilme-
mesi gerektiğini vurgulayan Dr. 
Çakmak, 5 yaşında erkek çocuk-
ların yüzde 15’inde, kız çocukların 
da yüzde 10’unda görüldüğünü 
söyledi. 

Uykuda yatağını ıslatma durumu-
nun ailevi özellikler gösterebile-
ceğini anlatan Dr. Çakmak, “Psi-
kolojik ve davranışsal problemler 
bu hastalığın ortaya çıkmasında 

rol oynar. Bu bozukluk 4-12 yaşları 
arasında başlar. Çocukluk döne-
minin sonlarında kaybolur” diye 
konuştu.

e) gece korkuları 
Çocukluktaki gece korkularının 
genellikle uykunun ilk 1–2 saa-
tinde görüldüğünü söyleyen Dr. 
Çakmak, “Bazen uyurgezerlikle 
birlikte olabilir. Çocuk ağlayarak 
uyanır. Yüzünde şaşkınlık ve kor-
ku ifadesi vardır. Bu dönemde ço-
cukla sözlü ilişki kurulamayabilir. 
15–30 dakika içerisinde tekrar uy-
kuya geçer. Sık tekrarlayan gece 
korkuları tedavi gerektirir” diye 
konuştu.

UYKU BOZUKLUKLARININ 
tedAviSi

Hastanın tedavi amacıyla nöroloji 
uzmanına başvurması gerektiği-

Uykusuzluk geçici olabilir. 
Bazen birkaç hafta devam 

edip düzelebilir, bazense 
kronik bir hal alır. Kronik 

uykusuzluk mide ülseri, 
solunum bozuklukları, 

eklem ağrıları gibi organik 
hastalıkların seyrinde ortaya 

çıkabilir. Bu hastalıkların 
tedavisi ile uykusuzluk 

ortadan kalkar. Yine 
depresyon, anksiyete gibi 
psikiyatrik hastalıklarda, 

uzun süreli yüksek miktarda 
alınan alkolün veya bazı 

ilaçların kesilmesi sırasında 
uykusuzluk görülebilir.



ni kaydeden Dr. Çakmak, tanıda 
ise görüntüleme yöntemleri, be-
yin dalgalarını kaydedip incelen-
mesini sağlayan EEG yöntemi ve 
uyku laboratuvarlarında hastanın 
uykusunun izlenmesi gibi tetkikler 
kullanıldığını bildirdi.

Dr. Çakmak, uykusuzluğun gide-
rilmesi konusunda hastanın yapa-
bileceklerini şöyle sıraladı:

“-Hemen ilaca sarılmamak,
-Gece geç yatılmış olsa bile sa-
bahları vaktinde kalkarak güne 
başlamak, gündüz saatlerinde 
uyumamak,
-Uyku saatinden birkaç saat önce 
egzersizler yapmak, fakat uyku-
dan hemen önce fazla yorucu ha-
reketlerden sakınmak,
-Yatak odasını uyku dışında örne-
ğin çalışmak, TV izlemek gibi ey-
lemler için kullanmamak ve odayı 
düzenli olarak havalandırmak,
 -Akşam öğününde ağır yemekler 
yememek, -Uyku tutmadığında yataktan çı-

karak rahatlatıcı fazla hareket 
gerektirmeyen bir uğraşıda bu-
lunmak.
-Ilık banyo almak”.

HORLAMA
Erişkinlerin yaklaşık yüzde 20-
25’inin horladığını vurgulayan Dr. 
Çakmak, horlamanın erkeklerde 
kadınlara göre çok daha fazla gö-
rüldüğünü kaydetti.

Horlamanın nefes borusundaki 
darlık gibi problemlerden kay-
naklandığını belirten Dr. Çakmak, 
“Üst solunum yolundaki yumuşak 
dokular (yumuşak damak, küçük 
dil ve bademcikler) uyku sıra-
sında gevşer. Bunun sonucunda 
hava yolunda kısmi bir daralma 
meydana gelir ve yukarıda be-
lirtilen dokuların uyku sırasında 
titreşimleri ile horlama denilen ra-
hatsız edici ses ortaya çıkar” dedi.

Basit horlamada genellikle gün içi 
aşırı uyku görülmediğini dile geti-
ren Dr. Çakmak, “Bu durumlarda 

uyku tetkikinde solunum durması 
ve oksijen düşmesi görülmez.
Diğer horlamalar ise uyku düzeni-
ni etkiler ve horlayan kişinin uyku 
esnasında yeterli oksijen alması-
na engel oluşturabilir. Bunun so-
nucunda horlayan kişide gündüz 
saatlerinde uyuklama, halsizlik, 
konsantrasyon bozukluğu ortaya 
çıkabilir. Daha da önemlisi horla-
ma uykuda solunumun zaman za-
man durması ile kendini gösteren 
ciddi bir hastalığın belirtisi olabi-
lir” ifadelerini kullandı.

tedAvi
Horlamanın kontrolü konusunda 
kilo verme, özel şekilli yastıklar, 
ağız veya buruna yerleştirilen bazı 
cihazların kullanılması gibi ön-
lemlerin kısmen yararlı olabilece-
ğini bildiren Dr. Çakmak, “Ayrıca 
uyku ilaçları, sakinleştirici ilaçlar 
ve alkol kullanımından kaçınma 
gibi yöntemlerle de horlama kıs-
men kontrol altına alınabilir. Yine 
uykuda sırt üstü yatmak yerine 
yana yatmak tercih edilmelidir” 
diyerek, sözlerini tamamladı.
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Doğru bilinen
yanlışlar

GECE ALINAN KALORİLER GÜNDÜZ 
ALINAN KALORİLERDEN DAHA 
ŞİŞMANLATICIDIR 
Uzmanların buna cevabı kısa ve öz: Tamamıyla 
yanlış bir inanış. Kalori kaloridir. Ne zaman alındığı 
değil, ne kadar alındığı önemlidir!

AYNI ÖĞÜNDE 
KARBONHİDRATLA PROTEİNİ 
KARIŞTIRMAMAK GEREKİR
Günlük beslenmemizde yer alan süt, 
yoğurt, ekmek, tahıl ürünleri, kuru 
baklagiller vb. yiyeceklerin çok büyük 
kısmı protein ve karbonhidratı kendi 
içinde bir arada içermektedir. Bu sebeple, 
öğünleri karbonhidrat veya proteinden 
zengin olanlar şeklinde bölmenin hiçbir 
etkisi ve yararı yoktur. Tam tersine, önemli 
olan tüm besin öğelerini bir arada ve 
dengeli almaktır. Köfte ile bulgur pilavının 
veya sebze ile yoğurdun bir arada 
tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak 
günün ilerleyen saatlerinde yavaş yavaş 
dinlenmeye çekilen vücut salgılarımıza 
uyum göstermeli ve geç saatlerde yağ ve 
şeker (karbonhidrat) içeriği yüksek, ağır 
yiyecekleri yememeye dikkat etmeliyiz.

SABAH KAHVALTISINI 

ATLAMAK DAHA HIZLI KİLO 

VERDİRİR 
Saatlerce süren uykudan sonra 

sabah, acıkmış ve enerjimiz azalmış 

bir şekilde uyanırız. Günün ilk öğünü 

olan kahvaltıyı atlamak bir yana, besin 

çeşidi zengin ve doyurucu olmalıdır. Bu 

sayede metabolizma hızlanır, beyin de 

zihinsel aktiviteler için hazır hale gelir, 

konsantrasyon güçlüğü ortadan kalkar. 

Ayrıca, sabah kahvaltısı yapanların, 

günün geri kalanında daha az enerji 

aldıklarına işaret eden bilimsel çalışmalar 

mevcuttur. Çünkü uzun saatler süren açlık 

sonrasında, bir öğünde tüketilen yiyecek 

miktarı daha da fazla olur.



39w w w . s a n k o t i p . c o m

ÇİĞ GIDA SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM İÇİN 
GEREKLİ ENZİMLERİ SAĞLAR 
Çiğ besinler hiçbir işlemden geçmemiş oldukları için, 
besin değerlerini aynen muhafaza ettikleri doğru. Fakat 
çiğ besin tüketiminin vücutta sindirimi, bitki enzimlerini 
koruyarak, kolaylaştırdığı yanlış.

HANGİ YÖNTEMLE OLURSA OLSUN, 
VERİLEN KİLOLAR GERİ ALINIR

Kilo verecek bireyler bunu hızla yapar, kendilerine 
uygun kilo verme yöntemini değerlendirmez ve buna 

uygun davranış değişikliği geliştirmezlerse, yeniden kilo 
alımı kolay olabilmektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı 

kazandıran diyetler ile kilolar yıllarca korunabilir. 

SU İÇERSEM ZAYIFLARIM 
Suyun sağlıklı beslenmedeki yeri çok önemlidir. 

Su; sodyum, flor, potasyum, kalsiyum ve klor 
minerallerini sağlar, vücutta oluşan toksik 

maddelerin uzaklaşması için gereklidir. Kilo 
vermede ise vücudun ihtiyacı olan kalori, 

karbonhidrat, protein, vitamin ve diğer 
bazı mineralleri içermediği için tek başına 

zayıflamada etkisi yoktur. Sağlık için günde 
ortalama 2 litre su içmek yeterlidir.

SAAT 18.00’DEN 
SONRA BİR 

ŞEY YERSEM 
ŞİŞMANLARIM

Sağlıklı kilo vermek için 
temel kural yemeğin ne 
zaman yenildiği değil, 

gün içerisinde ne kadar 
yenildiği ve ne kadar 

fiziksel aktivite yapıldığıdır. 
Öğünlerde miktarlar 
açlık durumuna göre 

ayarlanırsa, saat 18.00’den 
sonra yenilen yemekler 

kilo alımına neden olmaz 
ve kilo kontrolünü sağlar. 

Yemek yeme saatine 
günün ilk öğünü olan 

kahvaltıyla başlayarak, 
öğünler arasında en az 

3-5 saat boşluk bırakmak 
gerekir. Yatmadan en 

geç 2 saat önce 1 ara, en 
geç 4 saat önce ana öğün 
yapılmak metabolizmanızı 

hızlandırır.
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Randevu için:0.342.211 5487 0.850 811 8765
e – randevu:www.sankotip.comFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Nedir?
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Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde 
kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine 
yönelik poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir. 

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamını taşımaktadır. Hasta 
ve engellilerin, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi ve 
maksimal potansiyelini kazanabilmesi için yapılan çalışmalardır. Bir başka deyişle hasta ve 
engellilerin, fiziksel, mental, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını kazandırmak için yapılan 
tedavi ve uygulamalardır. 

LKemizde Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon (FTR) Ana-
bilim Dalı, kas ve iskelet 
sistemi hastalıklarının tanı 
ve tedavisini düzenlemek, 
kişilerin fonksiyonel kapasi-

telerini ve günlük aktivite performans-
larını üst düzeye çıkararak yaşam 
kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda 
tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir 
rehabilitasyon programıyla rehabili-
tasyon ihtiyacı olan hastaların gerek-
sinimlerini karşılamak amacıyla hiz-
met vermektedir.

FTR, kas-iskelet sistemi problemleri, 
nörolojik hastalıklar, tüm yaş grup-
larında özürlülüğe yol açan tıbbi du-
rumların önlenmesi ve kronik ağrıya 
sebep olan bir çok hastalığa bağlı 
özürlülük durumlarının değerlendiril-
mesi, akut ve kronik problemlere bü-
tünsel yaklaşan ve bu problemlerin 
hastalık olarak teşhisi, tedavisi ve re-
habilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

ftr UzmANı Kimdir?
FTR uzmanı altı yıl süren tıp fakültesi 
eğitimi ardından dört-beş yıl boyunca 
fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında 
uzmanlık eğitimi alan tıp hekimidir ve 
Fizyatrist Uzman Doktor unvanını alır-
lar.

Kas - iskelet sistemiyle ilgili hastalık-
ların tanısını koyar ve tedavi progra-
mını planlar. FTR uzmanının amacı 
hastanın ağrısını azaltmak, hastanın 
fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kay-

bı, eklem hareketi kısıtlılığı, yürüyüş 
bozukluğu, denge bozukluğu gibi) dü-
zeltmek ve performansı iyileştirmek, 
hastalık ve yaralanma sonrası gelişen 
özürlülüğü iyileştirmektir.

Sağlık alanındaki çalışmalar koru-
yucu, tedavi edici (medikal ve cerra-
hi) ve rehabilitatif olarak üçe ayrılır. 
Sağlığın bozulmasını önlemeye yöne-
lik tüm çalışmalar koruyucudur. FTR 
uzmanı kas iskelet sisteminde geli-
şebilecek problemlerin önlenmesine 
yönelik çalışmalarda bulunur. Böy-
lece FTR uzmanı kas-iskelet sistemi 
tutulumlarına tüm sebep ve sonuçları 
ile bir bütün olarak yaklaşan hekim 
grubudur. 

fizyOterApiSt Kimdir?
Fizyoterapist Fizyoterapi ve rehabili-
tasyon okulunda 4 yıl süren üniversite 
eğitimini tamamlar ve hastanın FTR 
programında FTR Uzmanı ile beraber 
çalışır. FTR uzman hekiminin plan-
ladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon 
programını uygular ve hastanın fonk-
siyonel yetersizliklerini düzeltmeye 
yardım eder.

Fizyoterapistler, egzersiz yapmasın-
da sakınca bulunmadığı hekim tara-
fından tespit edilmiş sağlıklı kişilerin 
uygun egzersiz programlarıyla genel 
iyilik halini arttırır ve sakatlanmaları 
önlemeye çalışır.

fiziK tedAvi teKNiKeri Kimdir?
Hasta veya özürlü bireylerin yaşantı-

Ü
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larını, her yönüyle sağlam insan-
lara benzetmek amacıyla, fizik 
tedavi ve egzersiz uygulamalarını, 
fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist 
denetimi ile birlikte yapan kişidir. 
Hastalara, hastalık çeşidine göre 
fizik tedavi uygulaması yapmak 
için ilgili aletleri hazırlar. Hastaya 
öncelikle elektroterapi uygulama-
sını yapmakla beraber; fizyote-
rapist olmadığı durumlarda fizik 
tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 
tarafından verilen görevleri, eg-
zersiz ve rehabilitasyon gibi teda-
vi yöntemlerini uygular.

fiziK tedAvi Nedir?
Fizik tedavi; çeşitli hastalıklarda 
diğer tedavilerle birlikte veya tek 
başına uygulanabilecek ısı, ışın, 
elektrik akımları, egzersiz vb gibi 

fiziksel ajan ve tekniklerin kulla-
nıldığı tedavi yöntemleridir. Doğru 
kullanıldıkları takdirde oldukça 
etkili olmalarına karşın, ciddi is-
tenmeyen etkiler de doğurabilir-
ler. Bu nedenle kesinlikle doktor 
kontrolünde kullanılmaları gerek-
mektedir. 

rehAbiLitASyON Nedir?
Rehabilitasyon, onarma, tamir 
etme, yeniden yerine koyma an-
lamını taşımaktadır. Hasta ve 
engellilerin, sosyal, mesleki ve 
fizyolojik olarak normal yaşantı-
sını sürdürebilmesi ve maksimal 
potansiyelini kazanabilmesi için 
yapılan çalışmalardır. Bir başka 
deyişle hasta ve engellilerin, fizik-
sel, mental, sosyal ve ekonomik 
bağımsızlığını kazandırmak için 

yapılan tedavi ve uygulamalardır. 
Rehabilitasyon bir ekip işidir. Eki-
bi yönetende hekimdir. 

fiziK tedAvi UygULAmALArı
Fizik tedavi uygulamalarını şu alt 
başlıklarda toplayabiliriz.

1. termoterapi (Sıcak uygulama-
lar ile tedavi)
* Yüzeyel ısı uygulamaları
• Sıcak paketler
• Parafin banyosu
• Kızılötesi (infra-red) ışınlar
• Helioterapi (güneş ışınları ile te-
davi)

*Derin ısı uygulamaları
• Kısa ve mikro dalga tedavileri 
(yüksek frekanslı elektrik akımları)
• Ultrason tedavileri (yüksek fre-
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*Kaynak: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Derneği verilerinden yararlanılmıştır.

Uzm. dr. mehmet Sıddık tunçay

1985 yılında Şanlıurfa’da doğan Uzm. Dr. Mehmet Sıddık Tunçay, 
2003 yılında Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yı-
lında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. 
Tunçay, 2010-2014 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İhtisası yaptı.

2014-2016 yılları arasında Nizip Devlet Hastanesi’nde Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Tunçay’ın 
birçok yayını bulunmaktadır. 

Mart 2016 itibari ile Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Bölümü’nde görev yapmaya başlayan Uzm. Dr. 
Tunçay, Gaziantep’te genel olarak tam manasıyla yapılamadığını 
düşündüğü nörolojik ve pediatrik rehabilitasyon konusunda Gazi-
antep ve çevre illere hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca İntegratif Tıp (tamamlayıcı tıp) uygulamaları ile yakından il-
gilenen Uzm. Dr. Tunçay’ın girişimsel fiziyatri yani enjeksiyonlar (lo-
kal, intraartiküler, spinal, vb.), manuel tıp yöntemleri (tanı ve teda-
vi), Muskuloskeletal (kas –iskelet) USG (özellikle girişim rehberliği 
amaçlı), ozon, PRP (trombosit, pıhtı hücresi yönünden zenginleştiril-
miş plazma uygulaması), proloterapi (akut ve kronik eklem ağrıları-
nın tedavisinde kullanılan bir tedavi) ve geçmeyen her türlü ağrının 
tedavisinde nöral terapi uygulamaları da ilgi alanına girmektedir.

kanslı ses titreşimleri)

2. Kriyoterapi (Soğuk uygulama-
lar ile tedavi)
• Soğuk paketler
• Soğuk kompres
• Soğutucu spreyler
• Buz torbaları
• Buz masajı

3. hidroterapi (Su ile tedavi)
• Lokal uygulamalar: sıcak su, 
kontrast banyo, whirlpool (girdap 
banyoları)
• Genel uygulamalar: Sıcak su 
küveti, kaplıca, talassoterapi (de-
niz suyu ile tedavi)

4. Kaplıca tedavisi
• Kaplıca suyu ile banyo tedavileri
• Kaplıca suyunu içme şeklinde 
“içmece” tedavileri

• Çamur banyoları (fangoterapi)
• Su içi egzersizler ile tedavi 
• İnhalasyon (soluma) tedavileri 

5. elektroterapi (elektrik akımla-
rı ile tedavi)
• Doğru akımlar 
• Alternatif akımlar 
- Alçak frekanslı akımlar (faradik, 
sinuzoidal, eksponansiyel akım-
lar) 
- Orta frekanslı akımlar (girişim-
sel-interferansiyel akımlar) 
- Yüksek frekanslı akımlar (kısa ve 
mikro dalga tedavileri) 

6. fototerapi (ışın uygulamaları 
ile tedavi)
• Ultraviyole uygulamaları
• Lazer tedavileri

7. mekanoterapi (mekanik yön-

temlerle tedavi)
• Traksiyon (aletle bel-boyun çek-
me tedavileri)
• Masaj
• Manipulasyon
• CPM (sürekli pasif hareket ettir-
me cihazı uygulamaları)
• İzokinetik test ve rehabilitasyon 
sistemleri
• Aralıklı pnömotik kompresyon 
cihazı uygulamaları

8. tedavi edici egzersiz uygula-
maları

9. fizik yöntemlerle ilaç tedavisi
• İyontoforezis (elektrik akımları 
vasıtasıyla vücuda bazı ilaçları 
uygulama)
• Fonoforezis (ultrasonik ses tit-
reşimleri vasıtasıyla vücuda bazı 
ilaçları uygulama).



AziANtep’te bir 
elektrik şirketinde ça-
lışan Yasin Karadayı 
(24), 3 aydan beri böb-

rek hastası olduğunu belirterek, 
“Ateş, halsizlik ve yorgunluk şika-
yeti ile başvurduğum Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde teşhis 
konuldu” dedi.

Yapılan tetkikler sonucunda de-
ğerlerinin yüksek çıkması ne-
deniyle böbrek nakli olması ge-
rektiğinin bildirildiğini kaydeden 
Karadayı, “Annem böbreğini ver-
mek istedi ancak kilosundan do-
layı olmadı. Bunun üzerine ablam 
Tuğba Göğdeniz, ‘Kardeşime 
böbreğimi vereceğim’ deyince, 
dünyalar benim oldu” diye konuş-
tu.

“Zaten takibim Özel Sani Konu-
koğlu Hastanesi’nde Nefroloji Uz-
manı Doç. Dr. Selman Ünverdi ta-
rafından yapılıyordu. Ablama da 
burada gerekli tetkikler yapıldı” 
diyen Karadayı, dokular uyunca 
da nakil işlemi için hastaneye ya-

tırıldıklarını söyledi.

Organ Nakli Merkezimizde ger-
çekleştirilen başarılı nakil sonrası 
sağlığına yeniden kavuşan Kara-
dayı, “Allah’a şükürler olsun abla-
mın bağışladığı böbrek sayesin-
de sağlığıma yeniden kavuştum. 
Benim için yaptığı bu fedakarlık 
için ablama çok teşekkür ediyo-
rum. Nakilden sonra kendimi çok 
daha iyi hissediyorum” diyerek 
mutluluğunu dile getirdi.

Sani Konukoğlu Hastanesi’nden 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tiren Karadayı, “Hastanede çalı-
şan herkesten, özellikle doktorla-
rımız Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu 
ve Doç. Dr. Selman Ünverdi’den 
çok memnun kaldık. Herkese çok 
teşekkür ederim” ifadelerini kul-
landı.

Gaziantep’te yaşayan, evli ve 2 
çocuk annesi, abla Tuğba Göğ-
deniz (27) ise kardeşinin yaşadığı 
sıkıntıları ve bundan annesinin 
duyduğu huzursuzluğu görünce 

böbreğini bağışlamaya karar ver-
diğine vurgu yaptı.

“Ben de bir anneyim ve annemin 
yaşadıkları karşısında, kardeşi-
me böbreğimi vermek istedim. 
Çok şükür dokularımız uydu. En 
önemlisi ise Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi Organ Nakli Merkezi 
tarafından yapılan nakil işlemi 
sonucunda, her ikimiz de çok 
sağlıklıyız. Herkese çok teşek-
kür ediyorum” diyen Göğdeniz, 
organ bağışı için kardeşi Yasin 
Karadayı ile birlikte şu çağrı ya-
parak, “Herkesi organ bağışında 
bulunmaya davet ediyoruz. Bir in-
sanı hayata tekrar bağlamak ka-
dar güzel bir şey yok” dedi.

Organ Nakli Merkezi Sorumlu-
su Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ve 
Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman 
Ünverdi de aile bağlarının gücü 
sayesinde, bir gencin yeniden 
hayat bulduğuna dikkati çekerek, 
organ bağışı çağrısında bulundu-
lar.
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G
Tuğba Göğdeniz’den alınan böbrek, şifa arayan kardeşi Yasin 

Karadayı’da nakledildi. 

Abla kardeşine böbreğini verdi 
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G AziANtep’te bir ec-
zanede çalışan Meh-
met Ürkmez (21), bir 
yıl önce nefes almada 

zorluk yaşaması üzerine gittiği 
sağlık kuruluşunda, kendisine 
böbrek yetmezliği teşhisi konul-
duğunu söyledi. Bunun üzerine 
diyaliz tedavisine başlanıldığını 
belirten Ürkmez, “Diyalize girdi-
ğim süreçte kol ağrısı, yiyip içme-
de problem yaşama, yorgunluk 
gibi şikayetlerim oluyordu. Özel 
Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 
organ nakli merkezinin başarıla-
rını duyunca nakil için kayıt yap-
tırdım” dedi.

Babası Mehmet Ürkmez’in (54), 
kendilerine söylemeden organ 
bağışı için gerekli tetkikleri yap-
tırdığını ve doku uyumu olunca 
bunu kendileri ile paylaştığını 
bildiren oğul Mehmet Ürkmez, 
bunun üzerine böbrek nakli için 
işlemlerin başlatıldığını kaydetti. 

“Babamın bizden habersiz tetkik-
ler yaptırması beni çok duygu-
landırdı. Başarılı bir operasyonla 
nakil gerçekleştirildi, babam sa-
yesinde sağlığıma tekrar kavuş-
tum, bana yaşam için ikinci bir 
şans verdi” diyen Ürkmez, artık 
diyalize girmeyeceği için çok 

mutlu olduğuna vurgu yaptı.  
Sani Konukoğlu Hastanesi’nden 
çok memnun kaldıklarını anlatan 
Ürkmez, “Tedavi süresince tek 
kişilik odalarda, hiçbir ücret öde-
meden ağırladılar. Herkes çok 
ilgili, güler yüzlü. Doktorlarımıza 
ve Organ Nakil Merkezi çalışan-
larına çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Ürkmez, “Organ 
bağışı çok önemli. Çok sayıda 
hasta nakil için uygun kadavra 
bekliyor. Herkesin organ bağışın-
da bulunmasını istiyorum” diye 
çağrı yaptı.

bAbANıN mUtLULUĞU

Baba Mehmet Ürkmez ise iki ço-
cuğu olduğunu, Mehmet’in yaşa-
dıklarının kendisini çok üzdüğüne 
dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Diyaliz merkezindeki doktoru-
muza gidip nakil işleminin nasıl 
gerçekleştiğini, neler gerektiğini 
konuştum. Diyaliz merkezinden 
ayrılırken, oğluma böbreğini ba-
ğışlamak için karar verdim. Oğ-
lum umutlanmasın diye haber 
vermedim. Habersiz, tetkikleri 
yaptırdım. Dokular uyunca da 
oğluma haber verdim. Nakil için 
hemen hastaneye geldik. Gerekli 
işlemler yapıldıktan sonra hasta-

neye yattık ve nakil gerçekleştiril-
di. Çok mutluyum. Şükürler olsun 
ki, oğlum sağlığına yeniden ka-
vuştu. Artık hayatına istediği gibi 
devam edebilecek.” 

Baba Mehmet Ürkmez, organ 
naklinin önemini, sıkıntıyı yaşa-
yınca anladıklarını vurgulaya-
rak, sözlerini şöyle tamamladı: 
“İnsanlar önce elini vicdanına 
koysun. Acı çeken, organ bekle-
yen kendi olunca, organ bağışı 
konusunda ne demek istediğimi 
anlarlar. Organ bağışı bekleyen 
insanlar rahat oturup kalkamıyor, 
istedikleri gibi yiyip, içemiyorlar 
ama çok şükür oğlum artık bu sı-
kıntılardan organ bağışı sayesin-
de kurtuldu. Organ bağışında en 
önemlisi kararlı olmaktır. Karar 
verip, başka insanların kararına 
müdahale etmesine izin verme-
yeceksiniz. Herkes bu konuda 
daha duyarlı olup organ bağışın-
da bulunsun.”

Operasyon sürecini birlikte yürü-
ten Organ Nakil Merkezi Sorum-
lusu Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu 
ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sel-
man Ünverdi de, her bağışlanan 
organın geleceğe umutla bakan 
bir yaşama dönüştüğünü anım-
sattılar.

Organ Nakli Merkezimizde gerçekleştirilen başarılı operasyonla, babadan aynı 
adı taşıyan oğluna böbrek nakledildi. 

Babadan oğluna hayat nakli



ALKA açık konferans-
lar kapsamında “Baş 
Ağrılarına Yaklaşım” 
konusunu anlatan Dr. 

Özer, bir hastalık olarak baş ağ-
rısından yakınma oranının yüzde 
30-40, migren ağrıyla karşılaşma 
oranının ise yüzde15-20 olduğunu 
söyledi.

“Ağrının ne zaman başladığı, 
lokalizasyonu (yeri), tedavisiz 
ne kadar sürdüğü, ağrının şekli 
ve şiddeti, ağrının sıklığı, ağrıyı 
başlatıp artıran veya hafifleten 
sebepler, ağrıya eşlik eden bul-
gular bizim için önemlidir” diyen 
Dr. Özer, şöyle devam etti:

“Baş ağrıları arasında geniş bir 
topluluğu etkileyen migreni te-
tikleyen etkenlerin en önemlileri 
adet kanaması, stres, yorgunluk, 
az veya çok uyumak, bazı yiye-

cekler, bazı kimyasal bileşikler, 
ilaçlar, basınç değişikleri, fiziksel 
aktivitelerdir. Ağrı periyodunda 
alkol kullanımı, gerilim, özellikle 
günün sonundaki günlük stres, 
ani yüz ağrısı, konuşma, yemek 
yeme, diş fırçalama, tıraş olma, 

soğuk, yüz yıkama sırasında his-
sedilen kısa süreli ağrılar, egzer-
siz, postural (vücudun duruş şekli) 
değişiklikler, aşırı eğilme sonucu 
görülen intrakraniyal (kafatası 
içi) kitle, egzersiz ve seksüel akti-
vite ile artan kan basıncına bağlı 
anevrizma rüptürü ve özellikle 
erkek hastalarda, öksürük, ıkın-
ma, egzersiz ve seksüel aktivite 
ile başlayan ağrılarda organisite 
ekarte edilmelidir” .

bAş AĞrıLArıNdA
ALArm beLirtiLeri

Baş ağrılarının alarm belirtilerine 
değinen Dr. Özer, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Erkek cinsiyet, ağrı tipinin ati-
pik, farklı cinsiyette olması, yaş 
ki burada kasıt ilkokul çağı ön-
cesi ve 50 yaş sonrası başlayan 
ağrılar, ağrının beklenen yaşta 
değil farklı yaş grubunda olması, 
Trigeminal Nevralji genç yaşta 
ise dikkat, son 6 ayda başlayan 
şiddetli ağrı, hastanın yaşantısın-
daki en şiddetli baş ağrı ise (ben 
böyle bir ağrı daha önce yaşama-
dım ifadesi) Visual Analog Skoru 
VAS :0-10, yüz, göz lokalizasyonlu 
ağrılar. Medikal tedavide klasik 
analjezikler (ağrı kesiciler), NSAİ, 
Ergo türevleri: Ergotaminler, Trip-
tanlar, Metoklopramid migrende 
kullandığımız ilaçlardır. Proflak-
tik tedavide ise; Beta bloker, Tad, 
Valproik asit, SSRI, Topiramat, 
Lamotirijin, Gabapentin, Relax-
sasyon, Akupunktur, Psikolojik 
destek önemlidir”.
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‘Baş ağrılarına yaklaşım’ 
konusu anlatıldı

H

Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan Özer, sinir sistemi belirtileri ve hastalıkları arasında en 
çok baş ağrılarıyla karşılaşıldığını belirterek, “Hayatın herhangi bir döneminde baş 

ağrısıyla karşılaşma olasılığı yüzde 90’dır” dedi.
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ROF. DR. Özlem Soran, 
SANKO Üniversitesi ta-
rafından düzenlenen 
halka açık konferanslar 

kapsamında Şehitkamil Beledi-
yesi işbirliğiyle, Şehitkamil Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde “Kalp ve 
Damar Hastası Olmaktan Nasıl 
Korunuruz” konusunda sunum 
yaptı.

Koroner arter hastalığının, kalbi 
besleyen damarların daralması 
ya da tıkanması olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Soran, “Türkiye’de 
görülen tüm ölüm nedenleri için-
de, koroner arter hastalığından 
ölüm birinci sıradadır” dedi.

Yapılan araştırmaların ABD’de 18 
milyonun üzerinde kalp hastası 
olduğunu ve her 4 kişiden 1’inin 
kalp hastalığı nedeni ile öldüğü-
nü gösterdiğini anlatan Prof. Dr. 
Soran, şöyle devam etti:

“Türkiye’de ise araştırmalar so-
nucu yaklaşık 4 milyon kalp has-
tası olduğu ve bu rakama her 
sene 400 bin yeni vakanın eklen-
diği, yine her sene 200 bin kişinin 
kalp hastalığından öldüğünü gös-
termiştir. Sonuç olarak, her sene 
200 bine yakın kişi maalesef kalp 
hastası olarak bu havuza katıl-
maktadır.”

KONtrOL ediLebiLir riSK 
fAKtörLeri
Tüm bu olumsuzlukların yanın-
da, koroner arter hastalığına yol 

açan bazı risk faktörlerinin, kont-
rol edilebilir olduğunun altını çi-
zen Prof. Dr. Soran, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Bunlar arasında sigara içme, 
hareketsiz yaşam, fazla kilo, 
şeker hastalığı, kolesterol (kan 
yağları) yüksekliği, hipertansiyon 
kontrol altında tutulabilir risk fak-
törleridir. Bu ispatlanmış risk fak-
törleriyle mücadelede en önemli 
temel taşlardan biri, kişinin bu 
riskleri bilmesi ve gerekli yaşam 
tarzı değişikliklerine sebeplerini 
anlayarak gidebilmesidir.”

Prof. Dr. Soran, konferansın fark-
lı bir yönüne de dikkati çekerek, 
“SANKO Üniversitesi bir ilke 
daha imza atarak halkın eğiti-
mine Tıp Fakültesi öğrencilerini 

dâhil etti. Hazırladığımız bu proje 
çerçevesinde, yöre halkı ile risk 
faktörlerini yenme konusunda bi-
limsel olarak ispatlanmış yaşam 
tarzı değişikliklerine teşvik Tıp 
Fakültesi öğretim görevlilerimiz 
kontrolünde, Tıp Fakültesi öğren-
cilerimiz tarafından gerçekleşti-
rilmektedir” diye konuştu.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
önemli bir sosyal sorumluluk pro-
jesi gerçekleştirmekten mutluluk 
duyduklarını kaydeden Prof. Dr. 
Soran, aynı zamanda hastalık 
oluşmadan önlem almanın toplu-
ma ve ülke ekonomisine katkıları-
nı, yöre halkıyla paylaşabilmenin 
gururunu yaşadıklarını ve yaşat-
tıklarına vurgu yaptı.

Bu tarz projelerin ekip işi olduğu-
nu ve başarıya ulaşmada destek 
alabilmek ve idari kadronun viz-
yonunun çok büyük önem taşıdı-
ğının altını çizen Prof. Dr. Soran, 
yöre halkının eğitiminde genç 
doktor adaylarının emeklerini ön 
plana çıkaran bu projede, SAN-
KO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Sınav ve idari kadroya 
desteklerinden dolayı teşekkürle-
rini sundu.

p

Prof. Dr. Özlem Soran:
“Ülkemizde 4 milyon kalp hastası var”

ABD Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi, SANKO Üniversitesi Rektör Danışmanı 
Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Soran, Türkiye’de 4 milyon 
kalp hastası bulunduğunu ve bu sayıya her yıl 400 bin 

yeni vaka eklendiğini söyledi. 



r. bUrAK, Hastanemiz 
toplantı salonunda dü-
zenlenen konferansta,  
“Obezite, diyabet ve 

ilişkili kardiyovasküler hastalıklar 
dünya sağlığını ciddi şekilde teh-
dit eden, kontrolden çıkmış büyük 
birer halk sağlığı sorunu haline 
geldi” dedi.

Bu hastalık kümesi hakkında far-
kındalık oluşturmak, kolesterol 
gibi tartışmalı alanlarda toplum-
da yanlış bilinen gerçekler ko-
nusunda katılımcıları bilgilendir-
meyi amaçladığını belirten Dr. 
Burak, şöyle devam etti:

“Dünyada en sık ölüm ve sakat 
kalma nedeni olan bu hastalıklar 

aynı zamanda ülkelere, trilyon 
dolarlarla ölçülen büyük bir eko-
nomik yük de getiriyor. Bu hasta-
lık kümesi yüzde 80 oranında ön-
lenebilir olmasına rağmen yanlış 
beslenme alışkanlıkları, hareket-
sizlik, hastaların yeterli düzeyde 
bilgi sahibi olmamaları ya da uz-
man olmayan kişiler tarafından 
yanlış bilgilendirilmelerinden do-
layı dramatik bir ivmeyle de iler-
lemeye devam ediyor.

Türkiye’de obezite yüzde 30’lara 
varan oranlarla dünya ortalama-
sına yakın seyrediyor. Maalesef 
obezite basit bir kozmetik prob-
lem olmaktan çok, en sık ölüm 
nedeni olan metabolik ve kardi-
yovasküler hastalıklarla çok ya-
kından ilişkilidir. 2013 yılında da 
Amerikan Tabipler Birliği (AMA) 
tarafından kendi başına bir has-
talık olarak tanımlanmıştır.” 

hAStALıKLArı tetiKLiyOr

“Bu hastalıkta en önemli organ-
lardan biri yağ dokusu, aslında 
inanılmaz derecede yüksek bir 
esneklik kapasitesine sahiptir” 
diyen Dr. Burak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Yakamadığımız kaloriler (enerji) 
yağ dokusunda depolanmakta-
dır. Bir noktaya kadar yağ doku-
su bu pozitif enerji dengesini to-

lere edebiliyor fakat devam eden 
fazla yeme alışkanlığında oluşan 
metabolik strese bağlı belirli bir 
eşik nokta aşılıyor. Aynı zamanda 
glikoz metabolizmasını kontrol 
eden hormonlar salgılayan en-
dokrin bir organ olan yağ doku-
sunda yangı meydana geliyor ve 
salgılanan hormonların dengesi 
bozuluyor. Bu süreç obezite ile 
ilişkili diyabet, damar sertliği ola-
rak bilinen ateroskleroz ve inme 
gibi hastalıkları tetikliyor.”

prOf. dr. hOtAmışLıgiL

Dr. Burak, büyük bir ekiple Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil ön-
derliğinde bu hastalık oluşum 
mekanizmalarını ve potansiyel 
korunma ve tedavi yöntemlerini 
araştırdıklarını söyledi.

“Örneğin Prof. Hotamışlıgil’in 20 
yıl önceki vizyonu ve hipotezleri 
çerçevesinde yaptığımız çalışma-
larla geçen yıllarda yağ dokusun-
dan salgılanıp karaciğerde şeker 
üretimini arttırarak diyabet hasta-
lık oluşumunda büyük etkisi olan 
aP2 adında bir hormon keşfettik” 
diyen Dr. Burak, insanlarda obe-
zite derecesi ile birlikte kanda se-
viyesi artan bu zararlı hormonun 
yeni ilaç stratejileri geliştirmeleri 
açısından obezite ve diyabet ile 
mücadelede önemli kapılar ara-
ladığının altını çizdi.
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Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı 
ve Halk Sağlığı Okulu Genetik ve Kompleks Hastalıklar 

Bölümü’nden Dr. Mehmet Furkan Burak, SANKO 
Üniversitesi’nin düzenlenen halka açık konferansta, 
“Mahşerin Dört Atlısı: Obezite, Diyabet, Tansiyon, 

Kolesterol” konusunda bilgilendirme yaptı.

“Obezite, diyabet,
tansiyon ve kolesterol, mahşerin 

dört atlısıdır”
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teLevizyON UyArıSı

Obeziteye yol açan hareketsizliği-
mizin en büyük sorumlusu olarak 
televizyonları gördüğünü anlatan 
Dr. Burak, şunları kaydetti: “Bir-
kaç farklı popülasyonda yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, televiz-
yon karşısında geçirdiğimiz her 
bir saat ömrümüzden götürüyor. 
Günde televizyon başında ge-
çirilen her 2 saat; diyabet riskini 
yüzde 20, kalp krizi riskini yüzde 
15 ve erken ölüm riskini yüzde 13 
artırıyor.

“Televizyon bununla beraber aile 
içi iletişimimizi zedeliyor, çocuk-
larda obeziteyi arttırarak psiko-
lojik sorunlara yol açıyor. Bu kötü 
alışkanlıklarımıza bir de gerekli 
sağlık taramalarını yaptırmama-
mız eklenince diyabet, aterosk-
leroz gibi damar hastalıkları bizi 
sinsice tüketiyor. Bugün dünyada 
her 2 hastadan biri diyabetli oldu-
ğunu bilmiyor. Bu durum bu has-
talıklara bağlı ölüm ve sakat kal-
ma oranlarını daha da arttırıyor.”

KOLeStrOLA diKKAt

Bir başka sorunun ise kolesterol 
konusunda toplumun yanlış bilgi-
lendirilmesi olduğunu vurgulayan 
Dr. Burak, şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Kolesterol her ne kadar 
vücudun temel yapı taşlarından 

biri olsa da, kanda düzeyinin 
anormal düzeyde yüksek olması 
kişiden kişiye farklılıklar göster-
mekle birlikte aterosklerotik plak 
oluşumunun ve buna bağlı kalp 
krizi ve inme-felç gibi damar has-
talıklarının temel nedenidir. Özel-
likle diyabetli hastalarda kan ko-
lesterol yüksekliği daha büyük bir 
risk oluşturuyor.

Nasıl bir duvarı şekerli suyla yı-
kadığınızda duvar yapış yapış 
oluyorsa, diyabet hastalığında da 

damar duvarı fazla şekere bağlı 
adeta yapış yapış oluyor ve da-
mar içinde seyahat eden koleste-
rol partikülleri damara daha ko-
lay yapışıp plak oluşturup damarı 
daraltıyor, hatta üzerine eklenen 
bir pıhtıyla damarı tamamen ka-
patıyor. Bu damar kalpte ise kalp 
krizi, beyinde ise inme-felç, uzuv-
larda ise ekstremite kaybına yol 
açıyor. Bu nedenle diyabetli ve 
bilinen bir damar hastalığı olan 
hastalar kan kolesterol düzeyleri-
ni çok iyi kontrol etmeli.”
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S ıNAvA hazırlanan her 
öğrencinin stres ve kaygı 
yaşayabileceğini belir-
ten Süyür, “Bu dönemde 

heyecan doğal bir duygudur. He-
yecanı paniğe dönüştürmemek 
önemlidir” dedi. 

Sınava girecek öğrencilerin zih-
ninde sınav performansı, zama-
nın etkili ve verimli kullanımı, 
hedeflenen başarıya ulaşılıp ula-
şılamayacağı gibi sınav anına ve 
sonrasına ilişkin kaygıların yer 
alabileceğinin altını çizen Süyür, 
öğrencinin bu ve buna benzer 
olumsuz düşüncelerle, farkına 
varmadan kaygı ve stres düzeyini 
artırabileceğini anımsattı.

Kaygı düzeyinin artmasıyla, sına-
va ilişkin olumsuz düşüncelerin 
bir kısır döngü içerisinde öğren-
ciyi rahatsız edeceğini anlatan 
Süyür, “Öğrencinin sınava ilişkin 
olumsuz düşüncelerini kehanete 
dönüştürmemesi ve başarılı bir sı-
nav performansı sergilemesi için 
olumsuz düşüncelerini kontrol et-
mesi son derece önemlidir” uyarı-
sını yaptı. 

SıNAv öNceSi NeLer 
yApıLAbiLir? 

Sınava kadarki süreçte moralin 
yüksek tutulup, kalan zamanın 
eksiklerin tamamlanması için kul-
lanmasının, hedeflenen başarıyı 
yakalamayı kolaylaştıracağına 
vurgu yapan Süyür, sınav kaygısı 
ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili 
olarak şu önerilerde bulundu.
  
“Sınava kadar olan süreçte izle-
nebilecek en iyi yol, sadece dene-
me sınavı çözmek değil, eksikleri-
nizi saptayıp bu eksiklerinizi nasıl 
kapatabileceğinizi planlamak ol-

malıdır. Kaygı düzeyini yükselten 
en önemli etkenlerden biri, kendi-
nizi sınava ne kadar hazır hisset-
tiğinizle ilgilidir. Genellikle sınav 
anı düşünüldüğünde içimiz kıpır 
kıpır olur. ‘Acaba o an ne yaşaya-
cağım’, ‘Ya her şey ters giderse, 
çok iyi bildiğim soruları yapamaz-
sam’ gibi düşünceler akla gelir. 
Oysaki bu düşüncelerin sınavın iyi 
geçmesine katkısı olmadığı gibi, 
bu düşünceler sizi aşırı derecede 
gerginleştirmekten başka bir işe 
yaramaz. 

Sınavla ilgili izlenebilecek yön-
temi belirlemek, atılabilecek en 
önemli adımdır. Sınav öncesinde, 
örneğin ‘Matematikten şu kadar 
net yapmalıyım’ gibi düşünceler 
sınav sırasında sizi zorlayabilir. 
Bu düşünceye uygun olmayan bir 
durumla karşılaşıldığında panik 
yaşanabilir. Sınavla ilgili gereksiz 
kaygılar yaratmak yerine, sına-
va hangi bölümden başlanacağı, 
sınavda zamanın nasıl kullanıla-
cağına ilişkin stratejiler üretmek 
daha etkili ve doğru olacaktır. Hat-
ta sınava girmeden önce nasıl bir 
çevrede, nasıl bir okulda sınava 
girileceğini görmek sınav adap-
tasyonunu kolaylaştıracaktır. 

Ayrıca sınavın bir gün öncesin-
de, beslenme, gezi, eğlence ve 
benzeri etkinlikleri planlarken 
bir sonraki gün girilecek sınavı 
olumsuz etkileyecek, etkinliklerde 
bulunmaktan kaçınmak da fay-
dalı olacaktır. Heyecan doğal bir 
duygudur. Sınava giren özellikle 
de önemli bir sınava giren her-
kesin heyecanlanması doğaldır. 
Heyecanı paniğe dönüştürmemek 
önemlidir. ‘Ben yapabileceğimi 
yaptım’ demek belki de yaşanan 
gerginlik düzeyini azaltmanın en 
doğru yolu olacaktır.”

ANNe ve bAbALArA öNeriLer

Üniversiteye hazırlık sürecinin 
sadece gençleri değil, aileleri de 
psikolojik olarak etkileyen bir sü-
reç olduğuna dikkati çeken Süyür 
“Aslında sınava aileler de, genç-
lerle birlikte hazırlanır. Bu dönem-
de ailenin, gencin sıkıntılı olduğu 
zamanlarda yanında olduğunu 
hissettirmesi önemlidir” diye ko-
nuştu.

“Çocuğunuza, sınavın sonucu ne 
olursa olsun kendisiyle olan diya-
loğunuzun değişmeyeceğini, onu 
her zaman seveceğinizi ve değer 
vereceğinizi vurgulayın” önerisin-
de bulunan Süyür, “Çocuğunuzun 
sizden beklediği tek şey kendisini 
objektif bir şekilde değerlendir-
meniz ve sonuç ne olursa olsun 
onun yanında olduğunuzu hisset-
tirmenizdir. Gencin, ailenin olum-
lu yaklaşımına en fazla ihtiyaç 
duyduğu zamanlardır” diyerek, 
sözlerini tamamladı. 

“Heyecan doğal bir duygudur”
Uzman Psikolog Melis Tümer Süyür, halka açık konferanslar kapsamında “Sınav 

Kaygısı” konusunda bilgi verdi. 
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ANKO Üniversitesi’nin, 
ABD’de akademik çalış-
malarını sürdüren Türk 
bilim insanlarını her ay 

konuk ederek düzenlediği halka 
açık sağlık konferanslar devam 
ediyor.

ABD Northwestern Üniversitesi, 
Feinberg Tıp Fakültesi Alzheimer 
Hastalığı Merkezi’nden Dr. Mus-
tafa Seçkin, “Alzheimer Hastalığı 
(Bunama) Nedir, Engellenebilir 
mi?”  konusunu anlattı.

Dr. Seçkin konferansta, dünya 
genelinde, Alzheimer hastalığı-
nın neden olduğu bunamanın 
milyonlarca insanı etkilediğini 
anımsattı.

iLetişim yeteNeĞi etKiLeNir

“Alzheimer hastalığı en çok 65 
yaş üzerindeki bireylerde görülür 
ve beyin hücrelerinin ilerleyici ha-
sarı ile karakterizedir” diyen Dr. 
Seçkin, şöyle devam etti:

“Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de yaşam süre-
sinin giderek uzaması Alzheimer 
hastalığı için risk taşıyan yaş-
lı nüfusun da artmasına neden 
oluyor. Hastalık çoğunlukla bel-
lek bozukluğu şeklinde görülse 
de, Alzheimer hastalığının beyin 
fonksiyonları üzerindeki etkileri 
bellek bozukluğunun ötesindedir. 
Genellikle hastaların dil fonksi-
yonları ve iletişim yetenekleri de 
önemli derecede etkilenmekte-
dir. Alzheimer hastalarında dik-
kat bozukluğunun yanında, dav-
ranış ve yön bulma becerilerinde 
de bozukluk görülebilir.”

hAStALıĞıN tANıSı

Dr. Seçkin, Alzheimer hastalı-
ğının erken tanısının, diğer tüm 
kronik hastalıklarda olduğu gibi, 
hastalığın ilerleyişinin yavaşla-
tılması, hasta ve hastanın bakı-
mından sorumlu aile bireylerinin 
yaşam kalitelerinin korunması 
açısından büyük önem taşıdığına 
dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bu nedenle, ilerleyen yaş ile bir-
likte, bahsettiğimiz belirtilerden 
bir veya birkaçının bir arada gö-
rülmesi durumunda, bireylerin 

vakit kaybetmeksizin bir nöroloji 
hekimi tarafından değerlendiril-
meleri gerekir. Alzheimer hasta-
lığına ait belirtiler, ileri yaşlarda 
ortaya çıkmakla beraber beyin-
deki hücreler ve hücreler arası 
bağlantılar (sinapslar) erken yaş-
larda etkilenmeye başlar. Beyin 
sağlığını korumaya yönelik alına-
cak önlemler ve genç yaşlardan 
itibaren egzersiz, sağlıklı beslen-
me, düzenli uyku gibi sağlıklı ya-
şam tarzının benimsenmesi, bi-
reylerin Alzheimer hastalığından 
daha az etkilenmelerine yardımcı 
olacaktır.”

Yaşlılıkta bunamanın kaçınılmaz 
bir son olmadığına vurgu yapan 
Dr. Seçkin, “Uzun bir hayat ve 
sağlıklı yaşlanma ancak beyin 
sağlığının da diğer hayati organ-
lar gibi korunması ile mümkün 
olabilir” diyerek sözlerini tamam-
ladı.

ABD Northwestern Üniversitesi, Feinberg Tıp Fakültesi Alzheimer Hastalığı 
Merkezi’nden Dr. Mustafa Seçkin, yaşam süresinin giderek uzamasının, Alzheimer 

hastalığı için risk taşıyan yaşlı nüfusun da artmasına neden olduğunu söyledi. 

Halka açık konferansta  
“Alzheimer” anlatıldı



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Beyhan Levent Erdoğan, Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini 
alarak, hasta kabulüne başladı. 

dr. beyhan Levent erdoğan

ADIYAMAN 1975 doğumlu 
olan Dr. Özer, ilk, orta ve lise 
öğrenimini Adıyaman’da ta-
mamladı. 19 Mayıs Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nde eğitim 
gören Dr. Özer, uzmanlık 
eğitimini Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde aldı. 

Mecburi hizmetini Birecik 
Devlet Hastanesi’nde yapan 
Dr. Özer, 6 yıl Gaziantep’te 
özel bir hastanede hizmet ver-
di. Dr. Özer, Şubat 2016 itiba-
riyle Hastanemizde Nöroloji 
Uzmanı olarak hasta kabulü-
ne başladı. 

Halen Dr. Gönül Çakmak’ın hasta kabul 
ettiği Nöroloji Polikliniği’nde Dr. Gökhan 

Özer de göreve başladı.

dr. gökhan özer 
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Özel Sani Konukoğlu 
Hastanesi hekim kadrosunu 

genişletiyor

HALEN Dr. Hamide Palaz’ın 
görev yaptığı Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Polikliniği’nde, 
Dr. Beyhan Levent Erdoğan da 
göreve başladı. Gaziantep’te 
1968 yılında doğan, ilk, orta ve 
lise eğitimini Gaziantep’te ta-
mamlayan Dr. Beyhan Levent 
Erdoğan, Çukurova Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Uzmanlığını Eskişehir Os-
man Gazi Üniversitesi İhtisas 
Hastanesi’nde tamamlayan ve 
çeşitli sağlık kuruluşlarında gö-
rev yapan Dr. Erdoğan, iyi de-
recede İngilizce biliyor. Mesleki 
eğitimlere katılan Dr. Erdoğan’ın 
çok sayıda sertifikası bulunuyor.
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dr. iLyAS göKşeN, 1970 yı-
lında Osmaniye’nin Düziçi 
İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Osmaniye’de 
tamamlayan Dr. Gökşen, 1988 
yılında Diyarbakır Dicle Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 
1990 yılında Antalya Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğrenimine iki yıl devam 
etti. 1991-1994 yılları arasın-
da Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde öğrenim gördü. 
Aynı üniversiteden 1994 yılında 
mezun oldu.
1994 yılında Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hasta-
nesi Dahiliye Bölümü Nefroloji 
ve İmmünoloji Kliniği’nde top-
lam 1 yıl çalıştıktan sonra 1995-
2001 yılları arasında, Ankara 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Kliniği’nde ihtisas 
yaptı.
2001- 2007 yılları arasında, Gazi-
antep SSK Bölge Hastanesi’nin, 
2007-2016 yılları arasında 
özel bir hastanenin Kardiyolo-
ji Kliniği’nde hizmet verdi. Dr. 
Gökşen 2016 yılı Mayıs ayı itiba-
riyle Hastanemizde Kardiyoloji 
Uzmanı olarak görev aldı.

Kardiyoloji Polikliniği’nde halen görev yapan Prof. Dr. 
Zarema Karben,  Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik, Yrd. Doç. 
Dr. Fikret Besnili ve Dr. Beyhan Tiryaki’nin yanı sıra,
Dr. İlyas Gökşen de hasta kabulüne başladı.

dr. ilyas gökşen 

1982 yılında Gaziantep’te do-
ğan, ilk, orta ve lise eğitimini 
Gaziantep’te tamamlayan Dr. 
Almacıoğlu, Gaziantep Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 
yılında mezun oldu.
Mecburi hizmet süresinin ar-
dından Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları alanında başladığı 
uzmanlık eğitimini 2014 yılında 
tamamlayan Dr. Almacıoğlu, 
Türk Pediatri Kurumu Üyeliği, 
Avrupa Alerji İmmünoloji Der-
neği, Türkiye Alerji ve İmmüno-
loji Derneği Üyeliği ile bu kuru-
luşların kongrelerinde bilimsel 
çalışmalar yürüttü. 
Kilis Devlet Hastanesi’nde, Dev-

let Hizmet Yükümlüsü olarak 
görev yapan Dr. Almacıoğlu, 
2016 Mart ayı itibarı ile Hasta-
nemizde Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı olarak göreve 
başladı. 
Evli ve bir çocuk babası olan Dr. 
Almacıoğlu, uzmanlık eğitimi 
süresince özellikle sağlıklı be-
bek ve çocuk gelişiminin takibi 
ve desteklenmesi, yeni doğan 
bebek ve anne sağlığı, akci-
ğer hastalıkları, astım ve aler-
jik hastalıklar, sindirim sistemi 
hastalıkları, kilo eksikliği, boy 
kısalığı, tiroit ve ergenlik hasta-
lıkları, çocukluk çağının ateşli 
hastalıkları konuları üzerinde 
çalışmalar yaptı.

Dr. Mehmet Almacıoğlu hastanemizin Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde hasta 

kabulüne başladı. 

dr. mehmet Almacıoğlu 



RD. DOÇ. DR. Bakır, 
yaptığı açıklamada, yeni 
tanı konulan hastaların 
üçte ikisinin erkek, üçte 

birinin kadın olduğunu belirterek, 
“Son 50 yılda ekonomik ve çevre-
sel gelişmişliğin artmasıyla bir-

çok enfeksiyon hastalığının önü-
nün alınmasına karşın, kanser 
olgularının görülme sıklığı arttı” 
dedi.

Tıp bilimindeki birçok gelişme-
ye rağmen kanserin nedeninin 

henüz tam olarak bilinmediğini 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Bakır, 
“Hücreler tam olarak bilinmeyen 
bir nedenle kontrolsüz olarak bö-
lünmeye başlar. Bu bölünmeye 
bağlı kitleler oluşur ve buna kan-
ser denir” ifadelerini kullandı.
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Hastanemiz Genel Cerrahi Uzmanı ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakır, Sağlık 

Bakanlığı istatistiklerine göre bir yıl içinde yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi 
konulduğunu bildirdi.

“Yılda yaklaşık 175 bin kişiye 
kanser teşhisi konuluyor”

Y
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Kanserler ne kadar erken teşhis edilirlerse o kadar başarıyla tedavi edilebilir. kadınlarda 
en sık meme, rahim ve kalın bağırsak, erkeklerde ise akciğer prostat, mide ve kalın 

bağırsak kanseri görülür.

Yrd. Doç. Dr. Bakır, kanserli hüc-
relerin hızla bölünmeye devam 
ederek, bir süre sonra çevredeki 
dokulara ya da kan ve lenfatik 
akım yoluyla özellikle karaciğer 
ve akciğer gibi organlara yayıl-
dığına işaret ederek, kanserlerin 
başladıkları ilk organlara göre 
isimlendirildiklerine vurgu yaptı.
Kanserlerin ne kadar erken teş-
his edilirlerse o kadar başarıyla 
tedavi edileceğini anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Bakır, kadınlarda en sık 
meme, rahim ve kalın bağırsak, 
erkeklerde ise akciğer prostat, 
mide ve kalın bağırsak kanseri 
görüldüğünün altını çizdi. 

KANSeriN beLirtiLeri
ve KOrUNmA

Vücudun herhangi bir yerinde 
şişlik, ses kısıklığı, sebebi belli 
olmayan öksürük, yutma güçlü-
ğü, sindirim bozukluğu, kabızlık, 
vücutta nedensiz ağrı, kilo kaybı, 
zayıflama, iştahsızlık, baş ağrısı, 
iyileşmeyen yaralar, vajinal kana-
ma, rektal kanama ve benlerde 
görülen koyulaşmanın kanserin 
belirtileri olduğuna dikkati çeken 
Yrd. Doç. Dr. Bakır, kanserde en 
etkin tedavinin kanserden korun-
ma ve erken teşhis olduğuna işa-
ret etti.

Kanserden korunmak için yapıl-
ması gerekenlere değinen Yrd. 
Doç. Dr. Bakır, şu uyarılarda bu-
lundu:

“Sigaradan uzak durmak: Ak-
ciğer kanserleri, kanserlerden 
ölümlerin yüzde 30’undan sorum-
ludur. Sigara ise akciğer kan-
serlerinin çoğundan sorumludur. 
Sigaranın ayrıca ağız, gırtlak, 
yemek borusu, karaciğer, pank-

reas, mide, böbrek, idrar kesesi 
kanserine de neden olduğu bilin-
mektedir. 

Alkol kullanmamak: Özellikle si-
gara ile birlikte kullanılırsa ağız, 
boğaz, gırtlak, yemek borusu, ka-
raciğer, kalın bağırsak, pankreas 
ve meme kanserinin sebeplerin-
dendir.

radyasyondan uzak durmak: 
Güneş ışığına yani ultra-viyole 
B ışınlarına maruz kalmak cilt 
kanserlerine neden olmaktadır. 
Özellikle yaz aylarında öğlen 
arası güneşten uzak durmak öne-
rilmektedir.

Enfeksiyondan korunmak: Dün-
yadaki tüm kanserlerin yüzde 
20’si, kronik enfeksiyonlara bağ-
lıdır. Hepatit B virüsü karaciğer 
kanserine neden olabilmektedir. 
HPV virüsü rahim ağzı kanseri-
ne neden olabilir. AIDS hastalığı 
olanlarda birçok kanser türü gö-
rülebilmektedir.

Sağlıklı beslenmek: Kanser 
riskini artıran gıdalardan uzak 
durmak önemlidir. Özellikle su-
cuk, salam, sosis gibi işlenme-
miş ürünlerden uzak durulmalı-
dır. Günde 2.5 litre su içilmelidir. 
Fazla tuz tüketilmemelidir. Fazla 
kırmızı et tüketimi kalın bağırsak 
riskini arttırabilir. Mevsimine göre 
meyve ve sebze tüketilmelidir.

egzersiz yapmak: Düzenli egzer-
siz kanser riskini azaltmaktadır.

Obezite: Aşırı kilo meme kanse-
ri, kalın bağırsak, rahim, yemek 
borusu, böbrek, pankreas, pros-
tat ve yumurtalık kanserini arttır-
maktadır.   

Kanserin erken belirtilerini bil-
mek: Açıklanamayan kilo kaybı, 
halsizlik, ateş, deri değişiklikleri, 
anormal kanamalar, yutma güç-
lükleri, hazımsızlık, ses kısıklığı 
kanserin belirtileridir.

Kanser tarama programına 
katılmak: Özellikle sık görülen 
meme, rahim ağzı ve kolon kan-
serinde tarama programlarına 
katılmak gerekir. Bayanların 40 
yaşından sonra düzenli muaye-
ne ve mamografi yaptırmaları, 
meme kanserinin erken tanısın-
da önemlidir.  Ayrıca rahim ağzı 
kanserleri için aşı ve smear yap-
tırmaları önemlidir. Bağırsak kan-
serinin taramasında da dışkıda 
kanama testleri ve kolonoskopi 
önemlidir.
Stresten korunmak: Aşırı stres ki-
şinin bağışıklık sistemini baskıla-
yarak, kansere neden olabilmek-
tedir. Egzersiz, psikolojik destek 
gibi yöntemlerle, stresten korun-
mak gerekir.”
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ANi Konukoğlu Hastanesi’nde gerçekleştiri-
len ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın da katıldığı toplan-
tının açılışında konuşan SANKO Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. İlker Saygılı, geçen yıl düzenledikleri mole-
küler tıp ve biyomühendislikte inovasyon temalı sem-
pozumdan aldıkları olumlu yansımalar sonrasında 
bu yıl toplantının ikincisini düzenleme kararı aldık-
larını söyledi.

“Bu yıl uluslararası kongre kapsamında olan etkinli-
ğimizi tıp ve biyolojik bilimlerde inovasyon temasına 
ayırdık” diyen Doç. Dr. Saygılı, şöyle devam etti:

“Üniversiteler aslında, sadece meslek eğitimi yapan 
kurumlar değildir. Aynı zamanda bilgiyi üreten ve 
ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dö-
nüştüren yani inovasyon sürecinde de etkin kurumlar 
olmalıdır. YÖK kongreyi uluslararası statüde kabul 
etti. Kongreyi yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonucu 
düzenledik. Bu bilim şenliğine emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Sınav ise SANKO 
Üniversitesi’nin ikinci kez böylesine bilimsel bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapmasından gurur ve mutlu-
luk duyduğunu kaydetti.

Hayatta paylaşıldıkça artan iki şey bulunduğunu, 
bunların mutluluk ve bilgi olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Sınav, “Bu toplantıda her ikisini de paylaşmak için 
buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Prof. Dr. Sınav, “Dünyanın en eski medeniyetlerin-
den biriyiz ve medeniyetimiz bilime ve bilim insanına 
çok değer vermiş. Ancak 16. yüzyıldan sonra bilim 
üretememişiz. SANKO üniversitesi olarak amacımız 
bu değeri tekrar kazandırmak için çalışmalar yap-
mak” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdul-
kadir Konukoğlu da, tüm katılımcı ve konuşmacılara 
Gaziantep’e geldikleri ve konferansa katıldıkları için 
teşekkür etti.

Sani Konukoğlu Vakfı olarak amaçlarının mümkün 
olduğunca çok hayır işi yapmak olduğuna vurgu ya-
pan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz de bunun bir parçası olarak kuruldu. 
Kendi üniversitemiz dışında, farklı üniversitelerden 
de desteklediğimiz çok sayıda öğrenci mevcut. Ama-
cımız ilim adamı yetiştirmek. Doktor, hemşire gibi 
sağlık profesyoneli yetiştirerek, mümkün olduğunca 
açığın kapanmasına katkıda bulunmaktır.

‘Tıpta İnovasyon’ 
buluşmaları

S

SANKO Üniversitesi’nde “Tıpta İnovasyon Buluşmaları-2” konulu uluslararası 
katılımlı bilimsel toplantı düzenlendi. ‘Tıp ve Biyolojik Bilimlerde İnovasyon Kongresi’ 

alt başlığıyla düzenlenen toplantı, konusunda uzman ulusal ve uluslararası 
başarılara imza atmış çok sayıda akademisyeni bir araya getirdi.



RD. DOÇ. Özkılıç’ın ser-
gisinin açılış kurdelesini 
kesen SANKO Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Ahmet 

Sınav, Özkılıç’ı kutladı ve üniver-
site olarak gerçekleştirdikleri ilk 
sanat sergisinin hayırlı olmasını 
diledi.

Prof. Dr. Sınav, “Şinasi Hocam 
çektiği fotoğrafları bizlerle paylaş-
tığında, SANKO Üniversitesi’nde 
profesyonel düzeyde başarılı sa-
natçı öğretim üyelerinin olmasına 
çok sevindik. Üniversitenin görevi 
sadece meslek öğretmek değil, 
hayatı doğru yorumlayan entelek-
tüel insanlar yetiştirmektir ve bu-
nun en önemli aracı da sanattır. 
Bu nedenle üniversitemizin sana-

ta ve sanatçıya destek olmasın-
dan doğal bir şey olamaz” dedi.

“Marifet iltifata tabidir” sözünü 
hatırlatan Prof. Dr. Sınav, “Hoca-
mızın eline, emeğine sağlık. Ga-
ziantep’imizin önemli ama kay-
bolmaya yüz tutmuş bir kültürel 
varlığını sanatıyla somutlaştırmış. 
Çektiği fotoğrafları siyah-beya-
za çevirerek de dramatik bir etki 
yaratmış. Hocamızın siyah beyaz 
bu fotoğraflarının yanında çektiği 
çok sayıda renkli fotoğrafı da var. 
Daha sonra, farklı sergilerle yine 
bir arada olacağımızı ümit ediyo-
ruz” diye konuştu. 

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç ise ilk fotoğ-
raf sergisinden dolayı çok gurur 
ve mutluluk duyduğunu dile geti-
rerek, destekleyen herkese teşek-
kür etti.

SANKO Üniversitesi ve Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nden çok 
sayıda akademisyen, sanatsever 
ve idari personelin katıldığı Yrd. 
Doç. Dr. Özkılıç’ın “27 Kare İle 
Kendirciler” başlıklı fotoğraf ser-
gisi yoğun ilgi gördü.
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Yrd. Doç. Dr. Şinasi Özkılıç 
fotoğraf sergisi açtı 

Y SANKO Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şinasi Özkılıç fotoğraf sergisi açtı.
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bdULKAdir Konukoğlu 
Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen şenliğin açı-
lış konuşmasını yapan 

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav, “Bahar şenliği, 
baharın gelişiyle  akademik yılın 
sonuna geldiğimizin müjdecisidir. 
SANKO Üniversitesi olarak başa-
rılı bir akademik yılı daha geride 
bırakıyoruz. Eğlenmeyi, dinlenme-
yi hak ettik” diye konuştu.

“Bu yıl şenliğimizde çok değerli 
dostum Hasan Kaçan, şöyleşisiyle 
aramızda. Okuduğunuzda doktor, 
hemşire, mühendis, öğretmen, 
olabilirsiniz, ancak sanatçı ola-
mazsınız” diyen Prof. Dr. Sınav, 
“Çünkü sanatçı olunmaz, sanatçı 
doğulur ancak aldığınız eğitimler-
le bunu olgunlaştırabilirsiniz. Sa-

natçı, Yaradan’ın yaratıcılık vasfı-
na sahip olmuş kişidir ve önünde 
saygıyla eğilmek gerekir” dedi.   

hASAN KAÇAN:”Ne mUtLU 
bUrAdA eĞitim göreN 
öĞreNciLere”

Sohbetiyle şenliğe renk katarak, 
öğrencilerin ilgi odağı olan Hasan 

Kaçan ise SANKO Üniversitesi ba-
har şenlikleri için gelen davetten 
büyük mutluluk duyduğunu bildir-
di.

“Beni böylesine muhteşem bir 
okulda ağırladığınız için, hepini-
ze teşekkür ederim” diyen Kaçan, 
“Böyle bir okulda eğitim görebil-
mek çok önemli. Spor tesisleri, 

SANKO Üniversitesi’nde 
“SANKo Unifest2” coşkusu

A

SANKO Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen ve birbirinden değerli 
isimlerin konuk olarak katıldığı “SANKO Unifest2”, öğrencilerinden ve 

davetlilerden büyük ilgi gördü. 
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konferans salonu,  derslikleriyle 
gerçekten muhteşem imkanlara 
sahipsiniz. Ne mutlu burada eği-
tim gören ve görecek öğrencilere” 
ifadelerini kullandı.

“Ben kendime sanatçı diyemem, 
çünkü insan ben sanatçıyım di-
yemez. Ancak ben öldükten yıllar 
sonra, arkamdan bıraktığım eser-
lerden dolayı insanlar bu şekilde 
konuşabilir” diyen Kaçan,  “Sanat 
ya da yaptığınız iş ne ise ölçüsü 
‘kime, ne faydası var?’ olmalı” 
uyarısında bulundu.  

İnsanın sanatçı olabilmesi için, 
yaptığı ya da bıraktığı şeylerin, 

kendi öldükten yıllar sonra bile 
insanları hala etkiliyor olması 
gerektiğine dikkati çeken Kaçan, 
kendisini “sanatçı” değil, “sanatçı 
adayı olarak” değerlendirdiğini, 
bunun da kendini daha iyi şeyler 
yapabilme hedefine yönlendirdi-
ğine vurgu yaptı. 

Ezbercilikten kaçınılması gerekti-
ğinin altını çizen Kaçan, gençlere, 
“Büyüklerimizin hep söylediğinin 
tersine lütfen başımıza icat çıka-
rın. Araştırın ve icat çıkarın” çağ-
rısını yaptı.

Kaçan, Türk sineması şu anki du-
rumla ilgili bir soruya ise “Sine-

manın da, sanatın da yapması ge-
reken şey, fabrikasyondan ziyade, 
kişiye özel şeyler üretmek olmalı. 
Ancak biz bunu yapmıyoruz, çün-
kü alkışı seviyoruz” yanıtını verdi.    

Söyleşinin ardından Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Sınav, Hasan Kaçan’a 
katkılarından dolayı armağan ve 
çiçek sundu.

Etkinlik kapsamında SANKO Üni-
versitesi Tiyatro Kulübü tarafın-
dan Yılmaz Erdoğan’ın “Kadınlık 
Bizde Kalsın” isimli oyun ve Dans 
Kulübü öğrencilerinin gösterisi 
sergilendi, turnuvalarda dereceye 
giren öğrencilere, madalya tak-
dim edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 
sahne alan Türk Pop Müziği’nin 
genç ve dinamik sesi Merve Öz-
bey ile besteci, aranjör ve pro-
düktör Erdem Kınay performansı 
öğrencilerden ve davetlilerden 
yoğun ilgi gördü. 

Merve Özbey, SANKO Üniversite-
si öğrencilerine böyle bir konser 
verebilmenin mutluluğunu yaşadı-
ğını dile getirdi. 
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SANKO Üniversitesi’nde, ‘İstiklal Marşı’nın Kabul Edilme ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Günü’ etkinlikleri çerçevesinde, “Bir Dava Adamı Mehmet Akif” 

temalı program düzenlendi.

“Bir dava adamı Mehmet Akif” 
programı 

eKtör Yardımcısı Prof. 
Dr. Güner Dağlı, etkin-
likte yaptığı konuşma-
da, Türkiye’de ilk defa 

milli bir marşın yazılmasıyla ilgili 
girişimin, 1920 yılında yapıldığını 
ancak katılan 724 eser arasında 
ödülün para olmasından dolayı 
Mehmet Akif‘in yarışmaya katıl-
madığını söyledi.

Milletvekili Hasan Basri Bey’in 
para meselesinin kaldırıldığını 
söylemesi üzerine Mehmet Akif’in 
yarışmaya katıldığını anımsatan 
Prof. Dr. Dağlı, “Bu eserle birlik-
te, üç eser orduya gönderilmiş ve 
Mehmet Akif’in şiiri beğenilmiştir. 
Sonrasında Hamdullah Suphi ta-

rafından Meclis’te okunmuş ve 12 
Mart 1921 yılında oy birliğiyle İs-
tiklal Marşı olarak kabul edilmiş-
tir” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “Mehmet Akif İstik-
lal Marşı’nı milletimize ve kahra-
man ordumuza armağan ettiğini 
ifade ederek, ‘Zaten o milletin 
eseridir, milletin malıdır. Ben yal-
nız gördüğümü yazdım’ diyerek, 
Safahat’a almamıştır. Ruhu şad 
olsun” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ce-
ren Aslantaş ise ”Bir Dava Adamı 
Mehmet Akif” konulu bir konuş-
masında, Mehmet Akif’in hayatı 
ve eserleri hakkında bilgiler pay-
laştı. 

“Türk Edebiyatında savaşın en 
zor yıllarında, sıkıntı çeken insan-
ların yaşantılarını ve sorunlarını 
ilk kez Mehmet Akif şiirlerinde 
ele almıştır” diyen Aslantaş, Millî 
Mücadeleyi destekleyen ve millet-
vekili olarak da milletine hizmet 
eden Mehmet Akif’in hayatı bo-
yunca örnek alınacak bir yaşam 

sürdürdüğünü kaydetti.

İstiklal Marşı’nın yazılması ve ka-
bul süreci ile ilgili olarak da bil-
giler paylaşan Aslantaş, Mehmet 
Akif’in, gelecek nesillere eserleri 
vasıtasıyla büyük bir miras bırak-
tığına vurgu yaptı. 

Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ah-
met Muhammed Harmankaya da 
Mehmet Akif Ersoy’un, “Zulmü Al-
kışlayamam” adlı şiirini seslendir-
di. Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 2. 
sınıf öğrencisi Berfin Önal’ın yap-
tığı programa akademik ve idari 
personelle, öğrenciler katıldı.    

R

Berfin Önal Ceren Aslantaş Ahmet Muhammed Harmankaya 
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Hemşirelik Haftası kutlandı
hemşireLiK Haftası, hastanemizde çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Genel Müdür Dr. Yu-
suf Ziya Yıldırım, Başhekim Yardımcısı Dr. 
Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyıl-
maz hastanede görev yapan hemşirelere 
tek tek karanfil takdim ettiler. 

Ayrıca, düzenlenen törende hemşirelerle 
hastane yönetimi bir araya gelerek, Hemşi-
relik Haftası için hazırlanan pastayı kestiler. 
Törende bir konuşma yapan Dr. Yıldırım, 
tüm hemşirelerin haftasını kutladı, başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

OpLANtıNıN açılış ko-
nuşmasını yapan SAN-
KO Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. Nalan Akbayrak, “Top-
lantıda katkısı olan hocalarımıza 
teşekkür ederim. Birlikteliğimizin 
bilimsel boyutu kadar, bu toplan-
tının Gaziantep kültürünü tanıma-
nız için de bir fırsat olduğunu dü-
şünüyorum” dedi. 

Türk Cerrahi ve Ameliyathane 
Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Filiz Öğce ise derneğin, ku-
rulduğu günden bu yana cerrahi 
hemşireliğinin önemini vurgula-
mak adına, üyelerinin mesleki bil-
gi ve gelişimi için, Türkiye’nin bir-
çok ilinde eğitimler ve toplantılar 
düzenleyen, aktif çalışmalar ya-
pan bir dernek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Öğce, mesleğe yeni hem-
şireler kazandırmaya çalışırken, 
bir yandan da hemşirelerin mes-
leki gelişimlerine katkıda bulun-
mak, kendilerinden sonra bu mes-
leği devralacak gençlere örnek 
olmak adına sorumluluklarının 
bilincinde olduklarını kaydetti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Sınav da hemşireleri 
“İnsanlığın anneleri” olarak ta-
nımladı. Prof. Dr. Sınav, “Anneler, 
kendi çocuklarına annelik yapar-
ken, sizler tüm insanlığın anneleri-
siniz. Hemşirelik, insanlık tarihinin 
en eski mesleklerinden biridir ve 

her türlü saygıya, her türlü deste-
ğe layıktır” ifadelerini kullandı.

“Etkinliğimize emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyorum. Bilim ve 
sevginin paylaştıkça arttığına ina-
nan biri olarak, bu toplantıda her 
ikisinin de olduğunu görüyorum” 
diyen Prof. Dr. Sınav, toplantının 
kendilerine yeni bir bilimsel kapı 
açacağına inandığını bildirdi.

Toplantıya SANKO Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can-
polat Eyigün, Genel Sekreter Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, öğretim üyele-
ri, hemşireler ve öğrenciler katıldı. 

t

“Hemşirelik bakımındaki güncel 
yaklaşımlar” anlatıldı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü tarafından Hemşirelik Haftası etkinlikleri 

kapsamında “Hemşirelik Bakımındaki Güncel 
Yaklaşımlar” konulu ulusal bir toplantı düzenlendi.

Prof. Dr. Nalan AkbayrakProf. Dr. Filiz ÖğceProf. Dr. Ahmet Sınav
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4 mArt Tıp Bayramı Hasta-
nemizde çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Genel Müdür Dr. 
Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO 

Holding Yönetimi adına 14 Mart 

Tıp Bayramı dolayısıyla hekim-
lere gül takdim ederek, Tıp Bay-
ramlarını kutladı. 

Dr. Yıldırım gül dağıtımı sırasın-

da hekimliğin ne kadar özverili 
bir meslek olduğunu dile getirdi. 
Dr. Yıldırım’a Başhekim Yardım-
cısı Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Bakır eşlik etti. 

ÖZEL Sani Konukoğlu Hastanesi olarak, PEN-
TEX 2016’da (5’inci Penye Tekstil ve Teknolojileri 

Fuarı) stant açtık. 
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açılan 

fuarda kurulan stantta dileyen katılımcı ve ziya-
retçilerin ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü 
yapılırken, hastanede sunulan sağlık hizmetleri-

ne yönelik bilgiler de paylaşıldı.

gApfOOd 12. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj 
Fuarı ile GAPTARIM 7.Tarım, Tarım Teknolojileri ve 

Hayvancılık Fuarı’nda stant açtık. 
Fuarda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde sunu-

lan sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler paylaşılır-
ken, dileyen ziyaretçilerin ve katılımcıların tansiyon 

ve kan şekeri ölçümü ücretsiz olarak yapıldı.

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Pentex 2016 
Fuarı’na katıldık

GApFooD ve 
GApTARıM’da

stant açtık
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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.)

türKiye büyüK miLLet mecLiSi (tbmm)

BANKALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Garanti Bankası Emekli Sandığı
• Halk Bankası (Çalışan ve Emekliler)
• Şekerbank
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Em.San.)
• Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı

tAmAmLAyıcı SAĞLıK SigOrtALArı
• Axa Sigorta A.Ş.
• CGM
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Groupama Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta
• Halk Sigorta
• Mapfre Genel Sigorta
• Ray Sigorta
• Türk Nippon Sigorta

özeL SAĞLıK SigOrtALArı 
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Ak Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Ankara Anonim Türk Sigorta
• Axa Sigorta A.Ş.
• Care&Cerate (C&C)
• Cigna Finans Emeklilik
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Eureko Sigorta A.Ş.

• Fiba Sigorta A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)
• Generali Sigorta
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama Sigorta A.Ş.
• HDI Sigorta
• Inter Partner Assistansce (IPA)
• İmece Destek Danışmanlık
• Mapfre Genel Sigorta A.Ş.
• Med-Line Sigorta A.Ş.
• Promed Sağlık Hizmetleri (CGM)
• Ray Sigorta
• Sompo Japan Sigorta
• AceEuropean Sigorta
• Ace Group Sigorta
• AIG Sigorta
• Asist Line
• Türk Nippon Sigorta
• Ziraat Sigorta 
• Ziraat Hayat ve Emeklilik 
• Zurich Sigorta

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

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

ANLAşmALı OdALAr ve diĞer KUrUmLAr
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Nizip Ticaret Borsası (Şahıs Ödemeli)
• Nizip Ticaret Odası (Şahıs Ödemeli)
• Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli
Sigorta ve Emekli Sandığı (TOBB)
•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
Uzm. Dr. Mehmet ALMACIOĞLU

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 hAStALıKLArı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

iÇ hAStALıKLArı
Uzm. Dr. Azmi SERİN (Gastroenteroloji)
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
Uzm. Dr. İlyas GÖKŞEN

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






