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Değerli Nabız Dergisi Okurları,

2000’li yılları yaşayacak olmanın heyecanıyla 
beklediğimiz milenyumun 17. yılını geride bırak-
maya hazırlanıyoruz. Günler çabucak geçip, gi-
diyor. 

Hayat umut ettiğimiz ve çaba harcadığımız tak-
dirde yüzümüze gülüyor. En büyük beklentimizse, 
bir sonraki güne kendi ayaklarımız üzerinde ve 
sağlıklı, kimseye ihtiyacımız olmadan çıkabilmek. 
Hayatın engin ve derin sularında yüzmeye çaba-
larken, dalgalardan kendimizi korumaya, sağla-
ma almaya çalışmakla meşgulüz. Her gelen gün 
kendi koşuşturmasını, kendi yoğunluğunu getirir-
ken, gündemini de oluşturuyor.

Bizim gündemimiz ise her zaman olduğu gibi 
sağlık. Çünkü “Sağlığınız en değerli varlığınız.” 
Çünkü sağlıklıysanız, hayat anlamlı ve yaşanıla-
bilir. 

1996 yılında çıktığımız sağlık yolculuğunda, ara-
dan geçen 21 yıl sizlerle bizleri bir aile haline ge-

tirdi. Yolculuğumuz sırasında bizlere pek çok yeni 
ve başarılı isim katıldı ve katılmaya da devam edi-
yor. Onların bilgi, deneyim ve çabaları içimizdeki 
heyecanı arttırıyor. Kadromuz genişledikçe, aile-
miz de genişliyor.  

Doğumunu gerçekleştirdiğimiz minik bebeklerin, 
anne- baba olup, kendi bebeklerini kucaklarına 
alışlarına şahitlik ediyoruz. Yürüyemez halde biz-
lere gelen hastalarımız, geçirdikleri operasyon-
lar, gördükleri tedaviler sayesinde, kendi ayakları 
üzerinde bizlere hayır duaları ederek, hastane-
mizden ayrılıyor. Başarılı nakillerle yeniden hayat 
bulan hastalarımızla mutluluk gözyaşı döküyoruz. 
Tüm bunlar göğsümüzü kabartarak, yaptığımız 
işi daha çok sevmemizi sağlıyor. 

Yeni bir yıla hazırlık yaptığımız şu günlerde haya-
tınızdan umutların eksilmemesini, sağlığınızın her 
zaman yerinde olmasını diliyorum.

Yeni yılın sizlere tüm beklentilerinizi getirmesi di-
leğiyle.

Sağlıkla kalın…

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

Genel Müdür
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“Hastane kapısında 
beklemeyen, hastanenin 

kıymetini bilemez”
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İÇİNDEKİLER

30 Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip, 
üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı, faranjit, 
larenjit, sinüzit, astım, bronşit, zatürree, sinüzit ve orta kulak iltiha-
bı gibi hastalıklar sık olarak görülmektedir.

12 Kalp tümörleri, kalpten kaynaklanan ve kalp dışı kaynaklı tümörler 
olarak ikiye ayrılır. Miksoma, en sık rastlanılan primer kalp tümö-
rüdür. Kalp tümörlerinde cerrahi tek kabul edilen tedavi şeklidir ve 
tanısı konulduktan sonra ameliyat acilen yapılmalıdır.

22 Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), endoskopik cerrahide 
aletlerin ve tekniklerin gelişmesi ile birlikte son yıllarda göğüs cer-
rahisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

04 Bir akciğer hastalığı olan Kronik 
Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
(KOAH), her yıl dünyada 3 
milyondan fazla insanın ölümüne 
neden oluyor. Uzmanlar sigaranın 
KOAH oluşumunda önemli bir 
etken olduğuna dikkat çekerken, 
dünyada en çok ölüme yol açan 
hastalıklar arasında 4’üncü sırada 
bulunan KOAH, Türkiye’de ise 
3’üncü sırada yer alıyor.

08 Periferik damar rahatsızlığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan da-
marlarının hastalıklarını ifade eder. En sık nedeni damar sertliği-
dir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülen periferik damar 
hastalıklarının 65 yaş üzerindeki kadınlarda oranı yüzde 17 iken 
erkeklerde yüzde 20 olarak bildirilmektedir.

36 Havaların soğuması ve özellikle vücut direncinin azalmasıyla birlik-
te yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar hem 
sağlığımızı hem formumuzu korumak için hangi besinleri tüketme-
miz gerektiği konusunda uyarıyor. Kış aylarında vücudumuzda ne 
gibi değişiklikler oluyor, bizler beslenirken nelere dikkat etmeliyiz? 
Okuyup öğrenelim…

24 Uyku apne sendromu uykuda tekrarlayan şekilde tıkanma ve oksijen 
miktarında azalmayla birlikte görülen bir hastalıktır. Uzmanlar tanısı 
oldukça kolay olan bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda vü-
cuttaki bütün sistemlerin işleyişlerini bozarak ciddi sağlık problem-
lerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

16 Mitral darlığı, genellikle çocukluk döneminde geçirilen akut ro-
matizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı 
hastalığıdır. Mitral kapak, kalpteki sol atriyum (kulakçık) ve sol 
ventrikül (karıncık) arasında yer alır.
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organ 
nakli ilan
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ASTANEMIZ Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz 
Gündoğdu, KOAH’ın 
tam olarak geri dönü-

şümlü olmayan, ilerleyici hava akı-
mı kısıtlanması ile karakterize bir 
hastalık olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Göğüs Hastalıkları AD Öğretim 
Üyesi de olan Yrd. Doç. Dr. Nevhiz 
Gündoğdu, bu hastalığın zararlı 
gaz ve partiküllere, özellikle sigara 
dumanına karşı oluşan enflama-
tuvar bir süreç sonucu geliştiğini 
kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
KOAH’ın dünyada en yaygın görü-
len 4’üncü ölüm nedeni olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
“Türkiye’de 3’üncü ölüm nedeni 
olan KOAH ülkemizde yeterince 
bilinmemekte, yeterince teşhis 

   Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığı (KOAH)
Bir akciğer hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), 
her yıl dünyada 3 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. 
Uzmanlar sigaranın KOAH oluşumunda önemli bir etken olduğuna 
dikkat çekerken, dünyada en çok ölüme yol açan hastalıklar arasında 
4’üncü sırada bulunan KOAH, Türkiye’de ise 3’üncü sırada yer alıyor.

H

Yrd. Doç. Dr. Nevhiz 
GÜNDOĞDU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları
AD Öğretim Üyesi 

Solunum fonksiyonlarında 
anlamlı bozukluk 

oluncaya kadar, hava 
akımı kısıtlanmasının fizik 
muayene bulguları ortaya 

çıkmaz. Spirometrik 
değerlendirme KOAH 

tanısını kesinleştirmede, 
ayırıcı tanıda ve 
hastalığın seyrini 

izlemede yararlıdır. 
Hastanemizde de 

uygulanabilen 
spirometrik inceleme 
mevcut hava akımı 

kısıtlanmasını göstermede 
en iyi standardize edilmiş, 
kolay, tekrarlanabilir ve 
en objektif yaklaşımdır.
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edilmemekte ve teşhis edilenler 
de etkili bir şekilde tedavi edilme-
mektedir” dedi.

SIGARA ÖNEMLI
RISK FAKTÖRÜ

Sigaranın KOAH oluşumunda 
önemli bir etken olduğunu vurgu-
layan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
“Sigaranın KOAH gelişimindeki 
rolü uzun zamandır bilinmesi se-
bebi ile hastalara mutlaka siga-
rayı bıraktırmak gerekmektedir. 
Ayrıca KOAH’ın önlenmesi için de 
sigaraya başlanmaması ve pasif 
sigara maruziyetinin önüne geçil-
mesi gerekmektedir” diye konuş-
tu.

RISK FAKTÖRLERI

KOAH gelişiminde rol oynadığı 
düşünülen risk faktörlerin 6 ana 
başlık altında toplandığını anla-
tan Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, bu 
başlıkları şöyle sıraladı:

“ 1. Genetik faktörler,
  2. Sigara,
  3. Çevresel ve mesleki maruziyet,
  4. İç ve dış ortam hava kirliliği,
  5. Akciğer gelişimine etkili faktör-
ler,
  6. Hava yolu hipereaktivitesi ve 
astım.”

Risk faktörlerinin doğru değerlen-
dirilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle de-
vam etti:

“Kronik öksürük, balgam çıkar-
ma, nefes darlığı yakınmaları ve/

veya risk faktörlerine maruziyet 
öyküsü olanlarda KOAH düşü-
nülmelidir. Risk faktörü taşıyan 
olgularda semptomlar mutlaka 
sorgulanmalıdır. Risk grubunda 
olmasına rağmen hasta sempto-
matik olmayabilir veya semptom-
larını doktora başvuracak kadar 
önemsemeyebilir.”

KOAH TANISI

Öksürük, nefes darlığı, balgam 
şikâyeti olan ve sigara içen has-
tada KOAH düşünülmesi gerekti-
ğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. 

Eğitim, hastalık şiddetine göre bireyselleştirilmeli ve 
bir program dahilinde hastalık ilerledikçe ortaya çıkan 

gereksinimlere göre sürdürülmelidir. Bir uzman denetimi 
ve desteği altında hastalığa özgü, kendi kendini tedavi 
prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecek eğitimle 

tedavinin etkinliği artırılabilir. Ayrıca semptomatik 
hastalarda pulmoner rehabilitasyon uygulamaları 

semptom ve atakları önlemek, günlük yaşam 
aktivitelerini geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak 

için KOAH tedavisinde yerini almıştır. 
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Gündoğdu, KOAH tanısının mut-
laka spirometrik inceleme ile doğ-
rulanması gerektiğini çünkü fizik 
muayenenin tanısal değerinin dü-
şük olduğunu bildirdi.

KOAH düşünülen her olguda ke-
sin tanı için spirometrik inceleme 
yapılmasının doğru olacağını kay-
deden Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Solunum fonksiyonlarında an-
lamlı bozukluk oluncaya kadar, 
hava akımı kısıtlanmasının fizik 
muayene bulguları ortaya çık-
maz. Spirometrik değerlendirme 

Kronik öksürük, balgam 
çıkarma, nefes darlığı 

yakınmaları ve/veya risk 
faktörlerine maruziyet 

öyküsü olanlarda 
KOAH düşünülmelidir. 

Risk faktörü 
taşıyan olgularda 

semptomlar mutlaka 
sorgulanmalıdır. 
Risk grubunda 

olmasına rağmen 
hasta semptomatik 
olmayabilir veya 

semptomlarını doktora 
başvuracak kadar 
önemsemeyebilir.
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KOAH tanısını kesinleştirmede, ayırıcı 
tanıda ve hastalığın seyrini izlemede ya-
rarlıdır. Hastanemizde de uygulanabilen 
spirometrik inceleme mevcut hava akımı 
kısıtlanmasını göstermede en iyi standar-
dize edilmiş, kolay, tekrarlanabilir ve en 
objektif yaklaşımdır.”

TEDAVISI

Tanı konulduktan sonra hasta ve yakın-
larının hastalık hakkında bilgilendirilme-
si gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. 
Gündoğdu, hastanın tedaviye etkin ola-
rak katılımının sağlanmasının önemine 
dikkati çekti.

Hastanın olabildiğince aktif bir yaşam 
sürmeye yönlendirilmesinin sağlığı açı-
sından son derece önemli olduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, “Eğer hasta 
sigara içiyorsa sigara bırakmak için bir 
takip ve tedavi programı düzenlenmeli-
dir” ifadelerine yer verdi.

Bu dönemde hastaların yakından takip 
edilmesi gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. 
Dr. Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Semptomatik olan hastalarda tedavinin 
temelini oluşturan bronkodilatatörler ge-
rektiğinde veya düzenli olarak, hastalığın 
her aşamasında kullanılmalıdır. Tedavi 
yanıtı değişkendir ve bu nedenle hastalar 
yakından izlenmelidir. Alevlenme sıklığı 
ve ağırlığı ile komplikasyonlar ayrıntılı bir 
şekilde değerlendirilerek tedavi bireysel 
olarak düzenlenmelidir. Hastaya özgü bir 
tedavi uygulanmalı.

Tedaviye yanıt, kullanılan ilaçların et-
kinliğine, yan etkilerine, kişinin inhaler 
kullanma tekniğine ve ilaçlara uyumuna 
bağlıdır. Eğitim, hastalık şiddetine göre 
bireyselleştirilmeli ve bir program da-
hilinde hastalık ilerledikçe ortaya çıkan 
gereksinimlere göre sürdürülmelidir. Bir 
uzman denetimi ve desteği altında hasta-
lığa özgü, kendi kendini tedavi prensiple-

rine uygun olarak gerçekleştirilecek eği-
timle tedavinin etkinliği artırılabilir.

Ayrıca semptomatik hastalarda pulmo-
ner rehabilitasyon uygulamaları semp-
tom ve atakları önlemek, günlük yaşam 
aktivitelerini geliştirmek ve yaşam kali-
tesini arttırmak için KOAH tedavisinde 
yerini almıştır. Rehabilitasyon hastane-
de yapılabileceği gibi uygun hastalarda 
tedaviyi tamamlayacak şekilde evde de 
programlar oluşturulmaktadır. Rehabili-
tasyona katılmaya istekli aktif enfeksiyon 
ya da alevlenmesi olmayan kognitif ola-
rak katılmaya uygun tüm hastalar alına-
bilir. Ağır KOAH’lı olmak rehabilitasyona 
katılmaya engel değildir.”

Solunum fonksiyonlarında anlamlı bozukluk oluncaya 
kadar, hava akımı kısıtlanmasının fizik muayene 

bulguları ortaya çıkmaz. Spirometrik değerlendirme 
KOAH tanısını kesinleştirmede, ayırıcı tanıda ve 

hastalığın seyrini izlemede yararlıdır.



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

Periferik damar rahatsızlığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan 
damarlarının hastalıklarını ifade eder. En sık nedeni damar sertliğidir. 
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülen periferik damar 
hastalıklarının 65 yaş üzerindeki kadınlarda oranı yüzde 17 iken 
erkeklerde yüzde 20 olarak bildirilmektedir.

ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kalp Damar Cerra-
hisi AD Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. M. Murat Yardımcı, 

vücudumuzda kan dolaşımını sağ-
layan iki tip damar bulunduğunu, 
bunların kalpten gelen kanı organ 
ve dokulara taşıyan atar damarlar 
(arter) ile organ ve dokulardan ge-
len kirli kanı kalbe taşıyan toplarda-
mar (ven) olduğunu söyledi.

Periferik damar hastalıklarının, 
kalp ve beyin dışında organlara 
kan taşıyan atardamarların tıkayıcı 
hastalıklarını (damar sertliği) ifade 
ettiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yar-
dımcı, “Özellikle bacak damarla-
rında gerçekleşecek damar sertliği 
dolaşım bozukluğuna neden olup, 

yürüme mesafesinde azalmadan, 
kangrene kadar değişen birçok kli-
nik duruma neden olabilir” dedi.

Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi 
Uzmanı da olan Yrd. Doç. Dr. Yar-
dımcı, damar sertliğinin aslında vü-
cudun tüm damarlarında yaşlanma 
ile oluşan doğal bir süreç olduğunu 
kaydederek, hastalığın oluşumu 
hakkında şunları anlattı:

“Bir takım etkenler bu doğal süreci 
hızlandırarak, bazı arterlerin erken 
yaşlarda daralmasına ve tıkanma-
sına neden olur. Yağ parçacıkla-
rı, kolesterol, kalsiyum, diğer bazı 
maddeler ve bazı kan hücreleri ar-
ter duvarında birikerek ‘aterosikle-
rotik plak’ adı verilen sertleşmeye 

Yrd. Doç. Dr.
M. Murat YARDIMCI

Kalp Damar
Cerrahisi Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Kalp Damar Cerrahisi
AD Öğretim Üyesi

    Periferik
damar hastalıkları

S

Periferik arter hastalarında en sık görülen belirti “intermitant 
kladikasyo-yürüme kekemeliği”dir. “Hastalarda belli bir 

mesafe yürümekle, kalçada, uylukta, bacakta kramp tarzında 
ağrı meydana gelir. Ağrı o kadar şiddetli olur ki hasta durmak 

zorunda kalır. Bir süre dinlenince ağrısı geçer ve tekrar 
yürümeye devam eder. Fakat belli bir süre sonra tekrar ağrı 
oluşur ve hasta yeniden dinlenmek zorunda kalır. Bu ağrısız 
yürüme mesafesi ne kadar kısa ise durum o kadar ciddidir.
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neden olur. Bu plaklar zamanla 
hacimlerini arttırarak damarın 
daralmasına ve zaman içerisin-
de tamamen tıkanmasına ya da 
üzerlerindeki düzensiz yüzeyde 
pıhtı oluşturarak damarın aniden 
tamamen tıkanmasına neden 
olabilirler. Bu durumda tıkalı ar-
terden geçip dokuları beslemesi 
gereken kan, hedef dokuya ula-
şamaz. Dokular yeteri miktarda 
oksijen alamadığı için birtakım so-
runlar, şikayetler meydana gelir.”

NEDENLERI

Periferik damar hastalıklarının er-
keklerde kadınlara göre daha faz-
la görüldüğünü, görülme sıklığı-
nın 65 yaş üzerindeki kadınlarda 
yüzde 17, erkeklerde ise yüzde 20 
olarak bildirildiğini kaydeden Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, bu hastalığı 
oluşturan nedenleri şöyle sıraladı:

“• Aterosklerozis Obliterans (da-
mar sertliği),

• Tromboanjitis Obliterans (Bur-
ger, sigaraya bağlı gelişen damar 
hastalığı),
• Arteritler (damarların iltihabi 
hastalıkları),
• Doku hastalıkları,
• Anevrizmalar (damar genişle-
meleri).”

RISK FAKTÖRLERI

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, risk faktör-
lerini ise şöyle özetledi:

“• LDL kolesterol (kötü kolesterol) 
ve trigliserit düzeylerinin kanda 
yüksek olması,
• HDL kolesterol (iyi kolesterol) 
düzeylerinin kanda düşük olması,
• Sigara kullanımı,
• Diabetes mellitus (şeker hasta-
lığı),
• Yüksek kan basıncı (hipertan-
siyon) veya ailede hipertansiyon 
öyküsü,
• Ailede ateroskleroza (damar 
sertliği) bağlı hastalık öyküsü,

• Kronik böbrek yetersizliği,
• Aşırı kilo veya obezite.”

PERIFERIK DAMAR 
HASTALIKLARINDA 
BELIRTILER 

Periferik damar hastalığı olan ki-
şilerin çoğunda (1/2-1/3’ü) belirti 
görülmediğine dikkati çeken Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, şöyle devam 
etti:

“Yürüme sonrası bacaklarda ağrı, 
ileri seviyede ise istirahat esna-
sında hissedilen bacak ağrısıdır. 
İstirahat ağrısı, damar tıkanıklı-
ğının çok ileri düzeyde olduğu ve 
istirahatte dahi bacaklara yeterli 
kan ve oksijenin ulaştırılamadığı 
durumlarda meydana gelir. Ağrı-
nın yanı sıra bacaklarda uyuşuk-
luk, baldır kaslarında güçsüzlük, 
bacaklarda ve ayaklarda soğuk-
luk, üşüme hissi, ayaklarda renk 
değişikliği, ayak sırtındaki tüy-
lerin dökülmeye başlaması ve 

Özellikle bacak 
damarlarında gerçekleşecek 

damar sertliği dolaşım 
bozukluğuna neden olup, 

yürüme mesafesinde 
azalmadan, kangrene 

kadar değişen birçok klinik 
duruma neden olabilir.
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ayak tırnaklarının kalınlaşması 
diğer belirtilerdir. İlerlemiş hasta-
lıkta ağrısız yürüme mesafesi 50 
metreye kadar düşer. Bu ağrılar 
hastanın uykusunu bölecek kadar 
artabilir.” 

TEŞHIS

Muayene sırasında öncelikle na-
bız, derinin durumu ve ısısı gibi 
değere bakıldığını vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, “Daha 
sonra ilk tercih arterial dopplerdir. 
Ucuz, kolay ve ağrısız olup hasta-
lık hakkında bilgi sahibi olmamı-

zı sağlar. Daha sonraki tercihler 
klasik anjiyo, bilgisayarlı tomog-
rafi ile çekilen CT anjiyo, manyetik 
rezorans (MR) anjiyo olabilir. Has-
tanın durumu, doktorun tercihine 
göre bu tanı yöntemlerinden biri 
ile damarlardaki durum objektif 
bir şekilde değerlendirilip tedavi 
planlanabilir” ifadelerine yer ver-
di.

TEDAVI

1. Medikal (Ilaç) Tedavisi 

Bu tedavi ile kan dolaşımını ar-

tırmak için kanı sulandırmayı, 
damar akımını arttırmayı, damar 
çapında genişleme sağlamayı, 
yandaş kılcal damarların sayısını 
ve çapını artırmayı amaçladıkları-
nı anlatan Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
bu yöntemin mevcut hastalıkta bir 
değişikliğe neden olmasa bile yü-
rüme mesafesi ve ağrı için olumlu 
etkileri olduğunu kaydetti.

2. Cerrahi Tedavi

Periferik damar hastalığının teda-
visi için periferik by-pass işlemleri 
ve endarterektomi yöntemlerinin 
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uygulandığını bildiren Yrd. Doç. Dr. 
Yardımcı, şöyle konuştu:

“Damar içerisinde tıkanıklığa neden 
olan uzun darlıklar, birden fazla darlık 
içeren damarlar veya uzun ciddi darlık-
lar cerrahi tedavi gerektiren durumlar-
dır. By-pass cerrahisi, vücudunuzdan 
alınan bir toplardamar veya sentetik 
bir damar ile tıkalı alanın öncesinden 
sonrasına oluşturulan yan bir yol ile 
kan akışının yeniden sağlamaktadır. 
Endarterektomi işleminde ise kol veya 
bacaklara giden damar içerisinde tıka-
nıklığa neden olan plak tabakası temiz-
lenmektedir.”

3. Periferik Anjiyoplasti
(Damarın Genişletilmesi) Işlemi

Daralmış veya tıkanmış olan periferik 
arterlere balon, stent (tel kafes), lazer, 
küçük kesici bıçaklı cihazlar, ultraso-
nik ses dalgaları, pıhtıyı emen cihazlar, 
tekrar daralmayı önlemek için damar 
duvarına radyasyon yayan cihazlar ve 
benzeri aletler sokularak damarın ge-
nişletildiğine dikkat çeken Yrd. Doç. 
Dr. Yardımcı, “Bu cihazlardan en sık 
kullanılanları balon ve stentlerdir. Di-
ğer cihazlar daha çok özel durumlarda 
kullanılırlar. Periferik anjiyoplasti beyin 
damarları, kol ve bacak damarları, aort 
damarı, aort damarından ayrılan ana 
damarlar, akciğere giden damarlar ve 
böbrek damarlarına yapılabilir” dedi.

“Açılan damarların çapı, darlığın uzun-
luğu, hastanın eşlik eden hastalıklarına 
ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak iş-
lem yapılan damarda genellikle işlemi 
izleyen ilk 6 ay içinde yüzde 5-50 aralı-
ğında değişen oranlarda daralma gö-
rülebilir” diyen Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
kliniklerinde belirtilen tedavilerin dün-
ya standartlarında yüksek başarı ile 
yapılabildiğine vurgu yaptı. 

DIKKAT ETMEMIZ
GEREKEN BELIRTILER

Damar sertliğinin herhangi bir bulgu 
vermeden yıllar içerisinde geliştiğini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, damar-
daki daralmanın belli bir çap azalma-
sına ulaştığı zaman (genellikle yüzde 
50’den fazlası), damarın beslediği 
alana göre belirti vermeye başladığını 
anımsattı. 

Periferik arter hastalarında en sık gö-
rülen belirtinin “intermitant kladikasyo-
yürüme kekemeliği” olduğunu kayde-
den Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, hastalığın 
seyrini şöyle dile getirdi:

“Hastalarda belli bir mesafe yürümek-
le, kalçada, uylukta, bacakta kramp 
tarzında ağrı meydana gelir. Ağrı o 
kadar şiddetli olur ki hasta durmak 
zorunda kalır. Bir süre dinlenince ağ-
rısı geçer ve tekrar yürümeye devam 
eder. Fakat belli bir süre sonra tekrar 
ağrı oluşur ve hasta yeniden dinlen-
mek zorunda kalır. Bu ağrısız yürüme 
mesafesi ne kadar kısa ise durum o 
kadar ciddidir. Ağrının sebebi, eforla 
(yürümekle) bacak adalelerindeki oksi-
jen ihtiyacının artması fakat damardaki 
daralmadan dolayı o bölgeye gerektiği 
kadar kanın ulaştırılamamasıdır. Ba-
cak yeteri kadar kanlanamadığı için 
aynı zamanda soğuktur da. İleri evre-
lerde bacaktaki kıllanmada azalma ve 
adalelerin erimesine bağlı incelme gö-
rülür. Hastalığın bir ileri evresi ağrının 
istirahat halinde de olmasıdır. Hastalar 
ağrıdan uyuyamaz ve bacaklarını ya-
taktan aşağı sarkıtarak ağrılarını ha-
fifletmeye çalışırlar. Son evre ise ayak-
larda yaraların açılmaya başladığı 
evredir. Belirtilen risk faktörlerine sahip 
iseniz mutlaka bir kalp damar cerrahı-
na başvurup muayene olmanızı özellik-
le tavsiye ederim.”

Yağ parçacıkları, kolesterol, kalsiyum, diğer bazı maddeler ve bazı kan hücreleri arter 
duvarında birikerek ‘aterosiklerotik plak’ adı verilen sertleşmeye neden olur. Bu plaklar 

zamanla hacimlerini arttırarak damarın daralmasına ve zaman içerisinde tamamen 
tıkanmasına ya da üzerlerindeki düzensiz yüzeyde pıhtı oluşturarak damarın aniden 

tamamen tıkanmasına neden olabilirler. Bu durumda tıkalı arterden geçip dokuları beslemesi 
gereken kan, hedef dokuya ulaşamaz. Dokular yeteri miktarda oksijen alamadığı için 

birtakım sorunlar, şikayetler meydana gelir.

Periferik damar 
hastalıkları 
erkeklerde 

kadınlara göre 
daha fazla görülür. 

Görülme sıklığı 
65 yaş üzerindeki 
kadınlarda yüzde 
17, erkeklerde ise 

yüzde 20 olarak 
bildirilmiştir.
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Kalp tümörleri, kalpten kaynaklanan ve kalp dışı kaynaklı tümörler 
olarak ikiye ayrılır. Miksoma, en sık rastlanılan primer kalp 
tümörüdür. Kalp tümörlerinde cerrahi tek kabul edilen tedavi şeklidir 
ve tanısı konulduktan sonra ameliyat acilen yapılmalıdır.

ALBIN kendisinden kay-
naklanan tümörlerin, na-
dir olmasına rağmen farklı 
şekillerde ortaya çıktığını 

ve XVI’ıncı yüzyıldan beri doktorla-
rın yoğun bir şekilde ilgisini çeken 
patolojiler olduğunu belirten Has-
tanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı, SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi-
si Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Gökhan Gökaslan, teknolojinin ve 
açık kalp cerrahisinin gelişmesi 
sonucunda kalbin sol atriyal (kulak-
çık) miksomanın ilk başarılı ameli-
yatının 1954’te Crafoord tarafından 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

Doç. Dr. Gökaslan, 1968’de ekokar-
diografinin devreye girmesi ile kalp 
tümörlerinin tanınmasında girişim-
sel olmayan, yeterli bir tanı olana-
ğı sağlandığını kaydederek, “Kalp; 
bir tümörün ilk yerleşim yeri olabi-
leceği gibi komşu ya da uzak or-
ganlardan kaynaklanan kötü huylu 
tümörlerin de yerleşimine maruz 
kalabilmektedir” dedi.

Kalp tümörlerinin primer (kendin-

den kaynaklanan) ve sekonder 
(başka tümörün yerleşimi) olarak 
iki ayrı grupta sınıflandırılabilece-
ğini anlatan Doç. Dr. Gökaslan, 
“Yapılan otopsilerde sekonder tü-
mörlerin görülmesi yüzde 0.24-6.45 
arasında olduğu ve kalbin kendin-
den kaynaklanan tümörlerden 20-
40 kat daha sık rastlanıldığı bildiril-
mektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Gökhan
GÖKASLAN

Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Kalp Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Başkanı

Kalp tümörleri

K Genç erişkinlerde en sık 
görülen ve kalbin iyi huylu 

tümörü miksomanın tek 
tedavisi cerrahi olarak 
kitlenin çıkartılmasıdır.  

Kliniğimizde de 
uyguladığımız açık 

kalp cerrahisini hem 
küçük kesiyle olarak 

hem de iman tahtasının 
tamamının kesilmesiyle 

başarılı bir şekilde 
uygulamaktayız. Bu tür 

hastalık durumunda 
erken tanı ve tedavi hayat 

kurtarıcıdır.
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Doç. Dr. Gökaslan, kalp tümörle-
rinin sınıflandırılmasını şöyle özet-
ledi:

“A. Primer kalp tümörleri (kalbin 
kendinden kaynaklanan) 
   I. İyi huylu kalp tümörleri,
   II.Kötü huylu kalp tümörleri,

B. Sekonder Kalp Tümörleri (kal-
bin kendisinden kaynaklanma-
yan)”.

KARDIYAK MIKSOMA 
(KALBIN KENDINDEN 
KAYNAKLANAN IYI
HUYLU TÜMÖRÜ)

Miksoma’nın, en sık rastlanılan 
primer kalp tümörü olduğuna vur-
gu yapan Doç. Dr. Gökaslan, şöy-
le devam etti:

“Erişkinlerde iyi huylu kalp tü-
mörlerinin yaklaşık yüzde 50’sini 
oluştururken, çocuklarda daha 
az sıklıkta rastlanılmakta ve tüm 
çocukluk yaş grubundaki iyi huy-
lu kalp tümörlerin yüzde 10’unu 
oluşturmaktadır. İyi huylu kalp tü-
mörlü olguların üçte ikisi 30 ile 60 
yaş arasındadır ve kadınlarda üç 
kat daha sık görülmektedir. Aile-
sel geçiş eğilimi olduğu bildirilmiş 
olup bu özellik erkeklerde daha 
sıktır.

Bu kalp tümörünün klinik bulgula-
rı açık olmadığı için tanıda klinik 
olarak miksomadan şüphelenil-
mesinin önemi büyüktür. Kulakçık 
kaynaklı kalp tümörlü hastaların 
genelini, ‘sistemik bir hastalığı 
andıran bulgular’, ‘embolik bulgu-
lar’, ‘kulakçık ve karıncık arasın-
daki kapaklardan akımı durduran 
ve tümör tıkamasına bağlı kapak 

hastalıklarını taklit eden tıkayıcı 
bulgular’ olmak üzere klinik ola-
rak üç ana grupta değerlendire-
biliriz.”

Miksomaya bağlı olarak görüle-
bilen yapısal bozuklukların oluş 
mekanizmasının tümör kitlesinin 
içinde kanama ve yapısal bozul-
maya bağlı olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Gökaslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bunun sonucu olarak küçük pıhtı 
ve tümör parçacıklarının serbest-
leşmesine neden olmaktadır. Has-
taların yaklaşık yüzde 90’nında 
kilo kaybı, yorgunluk, ateş, anemi 
(kansızlık), bazı kan testleri değer-
lerinde farklılıklar (sedimantas-
yon ve immunglobülin yüksekliği 
gibi) belirtilere rastlanılır. Nadiren 
rastlanabilecek yapısal bulgular 
ise kırmızı kan hücre sayısının 

artması, beyaz kan hücresi sayı-
sında artış, pıhtılaşmayı sağlayan 
hücre sayısında azalma, parmak-
larda çomaklaşma ve eklem ağrı-
larıdır.”

Genelde yapısal semptomlar ve 
kan testleri değerlerindeki fark-
lılıkların, tümörün cerrahi olarak 
çıkarılmasından sonra düzeldiği-
nin altını çizen Doç. Dr. Gökaslan, 
şunları kaydetti:

“Kardiyak miksomalı hastaların 
üçte birinde sistemik pıhtı mey-
dana gelir. Pıhtı oluşumundaki en 
büyük sebep tümörün frajil olması 
(kolay parçalanabilmesi) ve kalp 
boşlukları içerisinde yerleşim 
göstermesi nedeniyle sıktır. Pıhtı 
atması sıklık sırasına göre; beyin 
dolaşımı, bacak ve kol arterlerine, 
böbrek arterlerine, ana karın da-
marı ve kalp damarları.”

Kalp; bir tümörün ilk yerleşim yeri 
olabileceği gibi komşu ya da uzak 

organlardan kaynaklanan kötü 
huylu tümörlerin de yerleşimine 

maruz kalabilmektedir.
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Miksomanın ilk belirtisinin pıhtı 
atması olabileceğini, kol ve bacak 
arterine atan pıhtıdan alınan ör-
neğin incelemesi ile kardiyak mik-
soma tanısı konulabileceğini bildi-
ren Doç. Dr. Gökaslan, devamla 
şu görüşlere yer verdi:

“Özellikle normal sinüs ritmindeki 
genç hastalarda pıhtı atakları var-
sa ve aktif kalp zarı iltihabı yoksa 
kardiyak miksomadan şüphele-
nilmelidir. Sağ kulakçık kaynaklı 
miksomalar akciğere pıhtı atması-
na sebep olabilir. Kardiyak semp-
tomlar ve fizik bulgular kalp içinde 
kitle ve tümörün kalbin içindeki 
özel yerleşimi sonucu ortaya çıkar. 
Hastaların şikayetleri arasında 
hareketle birlikte ortaya çıkan ne-
fes darlığı, yatar pozisyonda nefes 
darlığı, geceleri ortaya çıkan ne-
fes darlığı, akciğerlerde sıvı top-
lanması, öksürük, kanlı balgam, 
çarpıntı, göğüs ağrısı, yorgunluk 
ve ayaklarda şişlik vardır.

Özellikle yatınca nefes darlığının 
azalması gibi hastanın pozisyo-
nundaki değişikliğin şikâyetlerin 
şiddetinde belirgin etki yapması 
miksomayı düşündürür. Ortalama 
çapları 5-6 cm olmakla birlikte, 0,5 
ile 15 cm arasında da görülebilir. 
Geniş tabanlı ve sapsız miksoma-
lar daha seyrektir. Miksomaların 
çoğu kulakçıktan tek olarak çıkar 
ve yaklaşık yüzde 75’i sol kulakçık-
ta, yüzde 18’i sağ kulakçıkta, yüz-
de 4’ü sağ karıncıkta ve yüzde 4’ü 
de sol karıncıkta yerleşmiştir. Mik-
somalar potansiyel olarak iyi huy-
lu tümörler olarak kabul edilmekle 
birlikte tekrarlamalı potansiyelleri 
de mevcuttur.”

Pıhtı atması ve ani ölüm tehlikesi nedeniyle cerrahi kabul edilen tek tedavi şeklidir. 
Ameliyat tanısı konulduktan sonra acilen yapılması gerekir. Kardiyak miksomaların 

tam çıkarılması için uygulanan cerrahi yaklaşım, genelde mediyan sternotomidir 
(iman tahtasının tamamının kesilmesi ile olan). Kozmetik nedenlerle hastalarda 

seçilebilecek alternatif bir yaklaşım ise 4. kaburga aralığından, göğüs boşluğunun 
açılarak küçük kesi ile (minimal invaziv teknik) gerçekleştirilen cerrahi işlemdir.
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TANI YÖNTEMLERI

Girişimsel olmayan yöntemlerin, 
özellikle ekokardiografideki ge-
lişmelerin kalp tümörlerinin tanı-
sında yüksek doğruluk oranları 
ile kullanıldığını belirten Doç. Dr. 
Gökaslan, tomografi, MR ve anji-
yografinin ekokardiografinin ya-
nında kullanılabilecek diğer tanı 
yöntemleri olduğuna dikkat çekti.

AYIRICI TANI

Sol atriyal miksomanın; 
• Mitral kapakta darlık, 
• Mitral kapakta kaçak, 
• Kalp dokusunun iltihaplanması,
• Kalp içinde pıhtı oluşumu,
• Akut romatizmal ateş, 
• Kollajen damar hastalıkları gibi 
hastalıklarla ayırıcı tanısı mutlaka 
yapılmalıdır.

Yukarıdaki hastalıklarda görüle-
bilen ateş, kas ağrıları, cilt dökün-
tüleri gibi şikâyetlerin miksomada 
da görülebildiğini ifade eden Doç. 

Dr. Gökaslan, diğer belirtileri şöy-
le sıraladı: 

“Miksomalarda ataklar halinde 
dispne (nefes darlığı), ani senkop 
(bayılma) ile hasta pozisyonuna 
bağlı belirti ve bulgularda deği-
şiklik olması ayırıcı tanıda önem-
lidir.  Değişen üfürümler, ateş ve 
anemi, kalp zarı iltihabını (infektif 
endokarditi) düşündürebilir.”

MIKSOMADA
CERRAHI TEDAVI

Pıhtı atması ve ani ölüm tehlikesi 
nedeniyle cerrahinin kabul edilen 
tek tedavi şekli olduğunu ve ame-
liyatın tanısı konulduktan sonra 
acilen yapılması gerektiğini vur-
gulayan Doç. Dr. Gökaslan, sözle-
rini şöyle tamamladı:

“Kardiyak miksomaların tam çı-
karılması için uygulanan cerrahi 
yaklaşım, genelde mediyan ster-
notomidir (iman tahtasının tama-
mının kesilmesi ile olan). Kozmetik 

nedenlerle hastalarda seçilebile-
cek alternatif bir yaklaşım ise 4. 
kaburga aralığından, göğüs boş-
luğunun açılarak küçük kesi ile 
(minimal invaziv teknik) gerçek-
leştirilen cerrahi işlemdir.

Tanısı zor ancak tespit edildiğin-
de mutlaka cerrahi tedavi gerek-
tirir. Genç erişkinlerde en sık gö-
rülen ve kalbin iyi huylu tümörü 
miksomanın tek tedavisi cerrahi 
olarak kitlenin çıkartılmasıdır.  Kli-
niğimizde de uyguladığımız açık 
kalp cerrahisini hem küçük kesiy-
le olarak hem de iman tahtasının 
tamamının kesilmesiyle başarılı 
bir şekilde uygulamaktayız. Bu tür 
hastalık durumunda erken tanı ve 
tedavi hayat kurtarıcıdır.”

Hastaların yaklaşık yüzde 
90’nında kilo kaybı, 

yorgunluk, ateş, anemi 
(kansızlık), bazı kan testleri 

değerlerinde farklılıklar 
(sedimantasyon ve 

immunglobülin yüksekliği 
gibi) belirtilere rastlanılır. 
Nadiren rastlanabilecek 

yapısal bulgular ise 
kırmızı kan hücre sayısının 

artması, beyaz kan 
hücresi sayısında artış, 
pıhtılaşmayı sağlayan 

hücre sayısında azalma, 
parmaklarda çomaklaşma 

ve eklem ağrılarıdır.
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Mitral darlığı, genellikle çocukluk döneminde geçirilen akut 
romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı 
hastalığıdır. Mitral kapak, kalpteki sol atriyum (kulakçık) ve sol 
ventrikül (karıncık) arasında yer alır.

ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kalp Damar Cerra-
hisi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Erkan Kaya, 

insan kalbinin seri halde çalışan iki 
ayrı pompadan oluştuğunu söyledi.

Hastanemiz Kalp ve Damar Cerra-
hisi Uzmanı da olan Doç. Dr. Kaya, 
“Bunlar; akciğerlerimize oksijeni 
düşük kanı pompalayan sağ kalp, 
organ ve dokularımıza akciğerler-
den gelen oksijenden zengin kanın 
pompalandığı sol kalp” dedi. 

Pompalama işlemini yapan kalbin 
bütün olarak değerlendirdiğinde, 
pompalanan kanın geri kaçmasını 
engelleyen ve bariyer görevi gö-

ren 4 adet kapakçık olduğunu be-
lirten Doç. Dr. Kaya, “Sağ kulakçık 
ve karıncık arasındakine ‘triküspit 
kapak’, sol kulakçık ve karıncık 
arasındakine ‘mitral kapak’, sağ 
karıncıktan akciğerlere gönderilen 
kanın geri kaçmasını engelleyen 
kapakçığa ‘pulmoner kapak’, sol 
karıncıktan pompalanan kanın geri 
kaçmasını engelleyen kapakçığa 
ise ‘aort kapak’ denir” diye konuştu.
 
Her bir kapakçığın hastalığının 
kendine has semptom ve bulgula-
ra sahip olduğunu vurgulayan Doç. 
Dr. Kaya, “Temel olarak kalp ka-
pakçıklarının hastalıkları ya darlık 
(kireçlenme) ya da yetmezlik olarak 
karşımıza çıkar. Tüm kapakçık 

Doç. Dr. Erkan KAYA

Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Kalp Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Mitral Stenoz   (Mitral darlık - Kireçlenme)

S

Mitral darlığa bağlı olarak sol kulakçıktan geçemeyen kan 
miktarına bağlı olarak basıncın artması ve sol kulakçığın 

genişlemesinden dolayı en sık atrial fibrilasyon (AF) 
dediğimiz ritim bozukluğu görülür. Şikâyeti olan mitral 

darlığı hastalarının yaklaşık olarak yüzde 30-40’ında AF 
gözlenir. Tedavide esas kalp hızının kontrolü ve emboli 
(pıhtı) gelişimine karşı koruyucu tedavidir. AF nedeniyle 
hastalarda kalp hızının düzensiz artışı ciddi nefes darlığı 

ve şikâyetlerin artışına neden olur.
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hastalıkları erken dönemde tespit 
edilip tedavi edilmezlerse sonuç 
felaket olur” ifadelerini kullandı.

“Yetişkin bir insan kalbinde mit-
ral kapak alanı (ekokardiyografi 
ile ölçülen alanı) 4-6 cm2’dir ve iki 
yaprakçıktan oluşur” diyen Doç. 
Dr. Kaya, şöyle devam etti:

“Mitral kireçlenmede, yaprakçık-
ların sertleşmesi ve kapak açıklı-
ğının azalması nedeniyle, oksijen-
den zengin kanın tamamının sol 
kulakçıktan, sol karıncığa rahat-
lıkla akamayacağı derecede zor-
luk meydana gelir. Mitral kapağın 
darlık derecesini ekokardiyogra-
fik ölçümlerle şu şekilde sınıflan-
dırabiliriz;

Hafif Mitral Darlığı: Mitral kapak 
alanı 2,5 – 1,5 cm² arasında tespit 
edilir. 
Orta Mitral Darlığı: Mitral kapak 
alanı 1,0 – 1,5 cm² arasında tespit 
edilir.
Ciddi Mitral Darlığı: Mitral kapak 

alanı 1 cm²’nin altında bulunur.”

MITRAL DARLIĞI NEDENLERI

Mitral darlığının en sık görülme 
nedeninin, genellikle çocukluk 
çağında, A grubu beta hemolitik 
streptekoka bağlı olarak, boğaz 
enfeksiyonu sonucunda meydana 
gelen, eklemleri ve kalbi tutabilen, 
akut ateşli romatizma/ akut eklem 
romatizması olduğuna dikkat çe-
ken Doç. Dr. Kaya, “Bu hastalık, 
5 yaşın altında ve erişkin yaşlar-
da nadirdir. Kadınlar, erkeklere 
göre daha çok hastalanmaktadır. 
30-40’lı yaşlarda daha sık olarak 
görülmektedir. Çocukluk çağında 
kalp kapaklarını tutmasına bağlı 
olarak, kişinin daha sonraki dö-
nemlerinde belirti veren bir kalp 
kapak hastalığıdır” diyerek, ra-
hatsızlığın önemini dile getirdi. 

MITRAL DARLIĞIN
DIĞER NEDENLERI

Doç. Dr. Kaya, mitral darlığın di-

ğer nedenlerini şöyle sıraladı:

“ A- Inflamatuvar (iltihaplı)
       nedenler
a. Romatizmal kapak hastalığı,
b. Infektif endokardit (kalbin iç za-
rının, kapaklarının veya damarla-
rının enfeksiyonu).
 
B. Inflamatuvar
    olmayan nedenler
a. Annüler (mitral kapağın bağ-
landığı çeper) kireçlenme,
b. Doğumsal mitral kapak defor-
miteleri (biçim bozuklukları),
c. Malign karsinoid (kötü huylu tü-
mör) sendrom,
d. Sol kulakçıkta trombüs (pıhtı),
e. Metabolik kalıtsal bozukluklar.

C. Doğumsal mitral darlık.”

MITRAL DARLIĞINDA 
ŞIKÂYETLER

Mitral darlığın yavaş geliştiğini ve 
yıllarca şikâyetlere neden olma-
yabileceğini kaydeden Doç. Dr. 
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Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mitral darlığı olan hastalarda 
kan sol kulakçıktan karıncığa ge-
çemez ve sol kulakçık büyümeye 
başlar. Bu hastalarda, akciğer 
tansiyonuna bağlı olarak eforla 
birlikte ortaya çıkan nefes darlığı 
ve egzersiz kapasitesinde azal-
ma meydana gelir. Kanlı balgam, 
nefes darlığına eşlik edebilir. Sol 
kulakçığın büyümesine bağlı ola-
rak çarpıntı ve ritim bozuklukları 
başlar.

Akciğer tansiyonunun sebep ol-
duğu sağ kalp yetersizliğine bağlı 
olarak karaciğerde büyüme ödem 
ve karında sıvı birikmesi (asit) 
meydana gelir. Hatta hastaların 
bir kısmı farkına varmadan egzer-
siz kapasitelerinin ileri derecede 
sınırlandığı noktaya gelebilir. Ba-
zen de hastalarda yatar pozisyon-

da meydana gelen nefes darlığı, 
gece yattıktan sonra meydana 
gelen aralıklı nefes darlığı ve ök-
sürük ön planda olabilir. Hasta-
ların birçoğunda hafif bir öksürük 
ve sonrasında parlak kırmızı kanlı 
balgam oluşur.”

Hastaların, şikâyetleri açısından 
fizik bulgularına göre dört grup 
altında toplanabileceğini bildiren 
Doç. Dr. Kaya, bunları şöyle an-
lattı:

“ - Grup I: Hastaların hiç bir 
şikâyeti yoktur. Hasta dinlenik 
vaziyette dinlemekle presistolik 
(kalp kasının kasılması öncesi) bir 
üfürüm duyulur. 
   - Grup II: Presistolik üfürüme ek 
olarak efor dispnesi (nefes darlığı) 
ve çabuk yorulması olan hastalar-
dır.
   - Grup III: Grup II’dekilere ila-

ve olarak akciğerlerinde ödem 
(su toplaması), dispne ve ortopne 
(yatar pozisyonda meydana gelen 
nefes darlığı) vardır. Ritim bozuk-
lukları ve emboliler görülebilir.
   - Grup IV: Bu dönem terminal 
(son) dönemdir. Tüm daha önceki 
bulgulara ek olarak kalp yetmez-
liği eklenir. Bu grupta emboli ve 
ritim bozuklukları sık olarak görü-
lür.” 

Pompalama 
işlemini yapan 

kalbin bütün olarak 
değerlendirdiğinde, 

pompalanan kanın geri 
kaçmasını engelleyen 

ve bariyer görevi gören 
4 adet kapakçığı vardır. 
Sağ kulakçık ve karıncık 
arasındakine ‘triküspit 
kapak’, sol kulakçık ve 
karıncık arasındakine 

‘mitral kapak’, sağ 
karıncıktan akciğerlere 
gönderilen kanın geri 
kaçmasını engelleyen 
kapakçığa ‘pulmoner 

kapak’, sol karıncıktan 
pompalanan kanın geri 
kaçmasını engelleyen 

kapakçığa ise ‘aort 
kapak’ denir.
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Uzun süredir mitral darlığı olan 
hastaların düşük kalp ve kalp 
yetersizliği nedeniyle sıklıkla za-
yıf olduklarını vurgulaya Doç. Dr. 
Kaya, şunları söyledi:

“Mitral darlık ilerledikçe mitral 
yüz adını alan klasik bir görünüm 
vardır. Hastaların görünümü ge-
nellikle solgun, yüzün dudak ve 
yanakların kırmızı ve hafif morar-
mış olmasıdır. Mitral darlığı ve 
yaşlı hastalarda yaşam beklentisi 
daha düşüktür. Çünkü yaşın iler-
lemesiyle birlikte hastalık daha 
da şiddetlenir. Mitral darlığı olan 
hastalarda cerrahi tedavi fonksi-
yonel kapasiteyi ve uzun dönem 
yaşam beklentisini arttırır. Fonk-
siyonel kapasitesi oldukça düşük 
olan hastalarda (günlük işleri-
ni bile yapamayacak durumda 
olma) 10 yıllık hayatta kalma oran-
ları yüzde 90’dan fazladır. On beş 

yılda ise bu hastaların yüzde 89’u 
hayattadır.”

Fonksiyonel kapasitesi iyi olan 
hastalarda, uzun süre ilaçla teda-
vi edilseler bile, mitral darlığının 
ilerleyebileceğine vurgu yapan 
Doç. Dr. Kaya, uyarılarını şöyle 
sıraladı:

“Belirti vermeyen, hamile kalmak 
isteyen bayan hastalarda has-
talığa karşı koruyucu ameliyat 
düşünülebilir. Son derece ciddi 
komplikasyonları ve tekrarlayan 
tromboembolinin (pıhtı tıkacı) yük-
sek riski nedeniyle, sistemik pıhtı 
oluşan hastalarda cerrahi tedavi 
düşünülmelidir. Hangi hastalar 
ameliyat edilmeli sorusu sık ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.”  

Akciğer tansiyonu, hipertansiyon 
ve sağ kalp yetersizliği gelişen 
hastaların, ameliyat riski daha 
yüksek olmasına karşın, ameliyat 
sonrası basınçların düşmesine 
bağlı olarak ameliyattan çok fay-
da gördüklerini ifade eden Doç. 
Dr. Kaya, bu hasta gruplarını şöy-

le anlattı:
“Geçirilmiş emboli varsa,
A. Sol kulakçıkta thrombus (da-
mar içinde meydana gelen pıhtı-
laşma) varsa, 
B. Efor dispnesi, akciğer ödemi ve 
hemoptizi (öksürükle kan tükür-
me) belirtileri varsa,
C. Pulmoner hipertansiyonu var-
sa,
D. Kapak alanı 1,5 cm2 altında 
daralma gösteren, şikayetleri az 
olan hastalarda ritim problemi 
(atriyal fibrilasyon) varsa,
E. Dördüncü gruptaki tüm hasta-
lar,
F. Üçüncü gruptaki hastalarda sık 
görülen ritim problemleri ve em-
boli tehlikesi olanlar,
G. Ameliyatı hızlandıran neden-
lerden birisi de üre ve kreatinin 
(böbrek fonksiyonunu gösteren 
testler) seviyelerinin yükselmeye 
başlaması. Şayet ameliyat ertele-
nirse hastanın genel durumu hızla 
bozulmaya başlar, hem mortalite 
(ölüm riski) yükselir, hem de ame-
liyat yapılamayacak durumda ka-
lınır.
H. Genç hastalarda orta derece 

Mitral darlığı, genellikle 
çocukluk döneminde 

geçirilen akut romatizmal 
ateş hastalığına bağlı 
olarak gelişen bir kalp 

kapağı hastalığıdır. 
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mitral darlığı olsa bile, şayet has-
tada akciğer ödemi, akut gece 
gelen nefes darlığı krizleri geliyor-
sa cerrahi uygulanmalıdır.”

MITRAL DARLIĞINDA
TANI TETKIKLERI

Ekokardiyografi
(Kalp Ultrasonu)  
Tüm kapak hastalıklarının tespiti 
ve takibi için en kolay ve önemli 
tanı aracının ekokardiyografi ol-
duğunu bildiren Doç. Dr. Kaya, 
“Aynı zamanda çok basit ve tanı-
da son derece etkin, Türkiye’nin 
hemen hemen her yerinde ustaca 
yapılabilen bir teşhis yöntemidir. 
Mitral darlığı hastalarında eko-
kardiyografi ile darlığın şiddeti-
ni, akciğer atar damar basıncını 

(pulmoner arter basıncı/pulmoner 
hipertansiyon), kapakların hare-
ketleri ve yapısını tespit edebili-
riz. Özellikle tedavi seçenekleri 
arasında bulunan mitral balon ile 
genişletme açısından kapak yapı-
sı ve hareketliliği incelenir” diye 
konuştu.

Kalp Anjiyografisi
Doç. Dr. Kaya, kalp anjiyografisi-
nin pek çok hastada gerekmediği-
ni, bu tetkikin diğer yöntemler ye-
terince bilgi vermediğinde ya da 
ameliyat tedavisi gündeme geldi-
ğinde uygulandığını ifade etti.

Elektrokardiyografi (EKG)
EKG ile darlığın derecelendirme-
sinin zor olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Kaya, “Sol atriyal (kulak-

çığa özgü) genişlemeye bağlı P 
dalga anormallikleri P mitrale ve 
sağ karıncığın basıncının artması-
na bağlı sağ ventrikül hipertrofisi 
(karıncık büyümesi ve kalınlaşma-
sı) gelişmişse, sağ aks deviasyo-
nu (sapma) görülebilir” dedi.

Teleradyografi (akciğer grafisi) 
Doç. Dr. Kaya, bu yöntem ile sol 
kulakçık genişlemesi ile birlikte 
akciğer damarlarında belirgin-
leşme ve akciğer ödeminin tespit 
edildiğini vurguladı.
 
MITRAL DARLIĞINDA 
TEDAVI

Akut romatizmal ateşe bağlı mit-
ral darlığında, tekrarlayan her 
boğaz enfeksiyonuna bağlı olarak 
kalp kapağı hasarında şiddetli ar-
tış oluştuğunu kaydeden Doç. Dr. 
Kaya, şunları söyledi:

“İlk olarak ateşli romatizmal has-
talık geçiren bu hastaları boğaz 
enfeksiyonundan korumalı ve 
doktor kontrolü ile alerjisi yok ise 
her ay kalçadan penisilin iğnesi 
yapılmalıdır. Romatizmal hastalık 
nedenli mitral kapak darlığı olan 
hastalar, ufak cerrahi girişim-
lerden önce mutlaka doktoruna 
danışmalı ve uygun antibiyotik 
tedavisi planlanmalıdır. Ufak cer-
rahi girişimlerden (diş çektirme, 
sünnet, endoskopi yapılması gibi) 
sonra kana geçen bakteriler ha-
sarlı kalp kapağında hayatı tehdit 
eden iltihaba neden olabilir.

Mitral darlığa bağlı olarak sol ku-
lakçıktan geçemeyen kan miktarı-
na bağlı olarak basıncın artması 
ve sol kulakçığın genişlemesin-
den dolayı en sık atrial fibrilasyon 
(AF) dediğimiz ritim bozukluğu 
görülür. Şikâyeti olan mitral dar-
lığı hastalarının yaklaşık olarak 
yüzde 30-40’ında AF gözlenir. Te-
davide esas kalp hızının kontrolü 
ve emboli (pıhtı) gelişimine karşı 
koruyucu tedavidir. AF nedeniyle 
hastalarda kalp hızının düzen-
siz artışı ciddi nefes darlığı ve 
şikâyetlerin artışına neden olur. 
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Kalp hızını azaltmak amacıyla 
beta-bloker, kalsiyum kanal blo-
keri ve digoksin dediğimiz ilaçlar 
kullanılabilir. AF düzensiz bir ri-
tim olduğu için uygun hastalarda 
normal ritmi sağlamak ve devam 
ettirmek için ritim düzenleyici ilaç-
larla tedavi edilir.

Sol kulakçığın genişlemesinden 
dolayı ortaya çıkan ritim bozuk-
luğu sol kulakçıkta kan akımının 
durağanlaşmasına ve buna bağ-
lı olarak emboli (pıhtı) gelişimine 
yol açmaktadır. Özellikle bu has-
ta grubunda normal ritmi olanla-
ra göre pıhtı oluşma riski 17 kat 
artmaktadır. Bu nedenle kan su-
landırıcı warfarin dediğimiz (co-
umadin) ilaç doktor tarafından 
başlanıp INR dediğimiz kontrol 
tahlili ile yakından takip edilmesi 
gereklidir.”

Mitral darlığı tedavisinde cerrahi 
seçeneklerin mitral darlığın açık 
olarak genişletilip onarımının 
yapılması ya da kapak değişimi 
olduğuna işaret eden Doç. Dr. 
Kaya, işlemi şöyle anlattı:

“Kardiyologlar tarafındansa son 
yıllarda yapılan mitral balon ge-
nişletme dediğimiz bölgesel uyuş-
turma ile kasıktan sokulan telin 
ucundaki balonla anjiyografi eş-
liğinde darlığın genişletilmesidir. 
Kalp cerrahisinin uygulandığı ilk 
zamanlarında kapalı komissü-
rotomi (kapak yaprakçıklarının 
yapışıklığının giderilmesi) mitral 
kapak darlığının uygulanabilir 
tek yöntemiydi. Kardiyopulmoner 
bypasın uygulamalarının geliştiril-
mesi ile bizim hastanemizde kalp 
damar cerrahisi kliniğinde açık 
yöntemler güvenli ve pratik bir uy-
gulama haline geldi.”

Son yıllarda teknolojik gelişmele-
rin paralelinde insan kapaklarının 
yerini alabilecek yapay kapak-
lardaki gelişmelere rağmen ide-
al kapağın halen üretilemediğini 
ifade eden Doç. Dr. Kaya, şöyle 
konuştu:

“İdeal bir prostetik kapak; iyi he-
modinami (uygun dolaşım düzeni) 
sağlayan, trombojenik olmayan 
(pıhtılaşmayan), ömür boyu daya-
nabilen ve kolay temin edilebilen 
kapak olmalıdır. Bunun yanında 
önemli olan diğer özellikler ise 
anatomik uygunluk, kolay takıla-
bilme, sessiz çalışabilme ve dü-
şük maliyetli olmasıdır. Prostetik 
kapaklar; biyolojik kapaklar ve 
mekanik kapaklar olarak iki gru-
ba ayrılır. 

Günümüzde çok sayıda çeşit ol-
ması seçimi zorlaştırıyor. Seçim 
yaparken hastanın klinik durumu, 
yaşı gibi faktörleri göz önünde bu-
lundurulur. Yaşı küçük hastalar 
için mekanik kapaklar tercih edi-
lir. Çocuklarda mekanik bir kapak 
kullanılması halinde bu yaş grubu 
için bazı yayınlarda daha düşük 
trombojenite (belirli bir nedeni 
belirlenemeyen kan pıhtısı) bildi-
rilmiş olsa da bu konu daha de-
taylı bir çalışma gerektirmektedir. 
Ancak hiç bir zaman insanın do-
kusuna uygun yapıda metalik ka-
pak bulunmadığı için bu hastalar 
ömür boyu ilaç (antikoagülan- Co-
umadin) kullanmak zorundadır.” 

Gelişmemiş ülkelerde kan sulan-
dırıcı kullanımının daha büyük bir 
sorun olduğunu ve kan sulandırı-
cı kullanımına hasta uyumunun 
oldukça güç sağlandığına dikka-
ti çeken Doç. Dr. Kaya, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Yaşlı hasta grubunda metalik 
kapak yerine biyoprotez kapak 
tercih edilmesi halen tam olarak 
cevaplanamamış bir sorudur. Bu 
yaş grubunda bozulma oldukça 
yavaş olduğu halde, halen mev-
cut modeller sınırlı dayanıklılığa 
sahiptir ve daha ileri yaşlarda art-
mış bir riskle beraber tekrar ame-
liyat gerektirmektedir. Bununla 
beraber kan sulandırıcı ilaç ala-
mayacak durumda olan hastalar, 
aktif gastrik veya oniki parmak 
bağırsağı ülseri olan hastalar, fi-
ziksel travmaya çok maruz kalan 
mesleklerde çalışanlar, doğuştan 
zekâ geriliği olan hastalar ve ço-
cuk isteyen kadınlarda (kan cıvı-
tıcı ilaçların bebeğe olan zararlı 
etkileri ve gebelikte kanamalar, 
düşük tehlikesi olması) biyoprotez 
(biyolojik-doku) kapaklar tercih 
edilmelidir.

Biyolojik kapaklar özel sistemler-
le hazırlanan domuz kapakları 
(aortik) ve sığır kapaklarının (pe-
rikardiyal) xenogreft (insan dışı 
canlıdan alınan) en sık kullanılan 
doku kapaklarıdır. Kliniğimizde 
özellikle yaşlı hastalar ve gebelik 
düşünen genç bayan hastalar için 
sığır kapakları kullanılmaktadır. 
Doku kapakları mekanik kapak-
larla oluşan tromboembolik (pıhtı 
atma) olaylarına çözüm olarak ge-
liştirilmiştir. Tromboembolik olay 
gelişme sıklığı mekanik kapaklar-
dan oldukça düşük olmasına rağ-
men ‘sıfır’ değildir, mitral kapaklar 
için yıllık yüzde 2-5 hasta arasında 
bildirilmektedir. Ancak antikoa-
gülasyon gerektirmemeleri doku 
kapaklarının majör avantajlarıdır. 
Özetle; prostetik kapak seçilirken, 
hastanın ihtiyacına, sosyal, eko-
nomik, kültürel karakteristiklerine 
göre karar verilmelidir.”

Mitral darlığının en sık görülme nedeninin, genellikle çocukluk çağında, A grubu beta 
hemolitik streptekoka bağlı olarak, boğaz enfeksiyonu sonucunda meydana gelen, 
eklemleri ve kalbi tutabilen, akut ateşli romatizma/ akut eklem romatizmasıdır. Bu 

hastalık, 5 yaşın altında ve erişkin yaşlarda nadirdir. Kadınlar, erkeklere göre daha 
çok hastalanmaktadır. 30-40’lı yaşlarda daha sık olarak görülmektedir. Çocukluk 

çağında kalp kapaklarını tutmasına bağlı olarak, kişinin daha sonraki dönemlerinde 
belirti veren bir kalp kapak hastalığıdır.
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IDEO yardımlı torakos-
kopik cerrahiyi (VATS), 
“Video kamera yar-
dımıyla göğüs  du-
varında  açılan 1, 2 

veya 3 adet 1,5 santimlik  kesi-
den  göğüs  kafesi  içine  aletlerle 
girerek, genel  anestezi  altında  yapı-
lan  bir  ameliyat” olarak tanımlayan 
Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Uzmanı 
Opr. Dr. İbrahim Nacak, “Bu ameli-
yat oldukça  kısa  sürede gerçekleş-
tiğinden anestezi kaynaklı olumsuz 
etkiyi azaltıp, ameliyatın  travma-
tik  etkisini  en aza indirmektedir. 
Bu da hastanın hastanede kalış 
süresini azaltarak, konforlu bir 
operasyon sonrası dönem sağ-
lamaktadır” dedi.

CERRAHI AVANTAJLARI

Bu tedavi yönteminin açık cerra-
hiye kıyasla daha az girişim-
sel ve yan etkisi daha az 
olduğunu belirten Opr. 
Dr. Nacak, tedavi hak-
kında şunları söyledi:

“VATS uygulanan hastalarda bü-
yük adaleler kesilmemekte, kabur-
galar ve eklemler yerlerinden ay-

   Video yardımlı
torakoskopik cerrahi (VATS)
Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), endoskopik cerrahide aletlerin 
ve tekniklerin gelişmesi ile birlikte son yıllarda göğüs cerrahisinde yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

V

Opr. Dr. Ibrahim NACAK

Göğüs Cerrahisi 
Uzmanı



rılmamakta, tendonlar, sinirler ve 
damarlar harap edilmemektedir. 

Ameliyat sonrası ağrı ve hastanın 
iyileşme periyodu üzerinde nega-
tif bir etkisi görülmemiştir. VATS 
ile pulmoner fonksiyonların korun-
duğu önemle üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Hava yolla-
rında büzüşme oranı torakotomi 
yapılan hastalara göre düşüktür. 
VATS uygulamalarında çabuk iyi-
leşme, erken işe dönme ile mali-
yetleri düşürmektedir.”

VATS ENDIKASYONLARI 
(GEREKLILIĞI)

Tanısal

•Plevral (akciğer zarları arasın-
daki) sıvılar (benign veya malign)
•Plevral ve akciğer kaynaklı kitle 
biyopsisi
•Difüz interstisyel akciğer hasta-
lığı

•Mediastinal lenf bezi biyopsisi
•Mediastinal kitle biyopsisi

Tedavi Edici

•Reynauld sendromu (ellerde so-
ğukluk, morarma ve ağrı)
•Pnömotoraks (göğüs boşluğun-
da hava toplanması) tedavisi
•Plevral sıvılar (göğüs boşluğun-
da iltihaplı veya iltihapsız sıvı top-
lanması)
•Travmalarda tanı ve tedavi için
•Plöridezis (akciğer zarının yapış-
tırılması) (termal, mekanik, kimya-
sal) 
•Akciğerin  kistik ve  büllöz (hava 
ve sıvı kesecikleri) hastalıkları  
•Metastatik (diğer organlardan 
köken alan)  akciğer tümörleri 
•Primer akciğer kanserleri
•Sınırlı kalp rezervi  olan  seçilmiş 
(erken  evre) akciğer  kanserleri 
•Mediastinal kitle ve kist operas-
yonları
•Kalp zarı etrafındaki sıvıların bo-

şaltılması
•Omurga etrafındaki apselerin 
boşaltılması
•Bazı iyi huylu yemek borusu has-
talıkları 
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VATS, video kamera 
yardımıyla göğüs  
duvarında  açılan 1, 2 
veya 3 adet 1,5 santimlik  
kesiden  göğüs  kafesi  
içine  aletlerle girerek, 
genel  anestezi  
altında  yapılan  bir  
ameliyattır. Bu ameliyat 
oldukça  kısa  sürede 
gerçekleştiğinden 
anestezi kaynaklı 
olumsuz etkiyi azaltıp, 
ameliyatın  travmatik  
etkisini  en aza 
indirmektedir. 



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

Uyku apne sendromu uykuda tekrarlayan şekilde tıkanma ve oksijen 
miktarında azalmayla birlikte görülen bir hastalıktır. Uzmanlar tanısı 
oldukça kolay olan bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda 
vücuttaki bütün sistemlerin işleyişlerini bozarak ciddi sağlık 
problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

YKU apne sendromunun 
toplumda görülme sıklı-
ğının sanıldığından çok 
fazla olduğunu belirten 

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı, SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 
Başkanı Doç. Dr. Meral Uyar, “Uyku 
apne sendromu, en az şeker hasta-
lığı kadar sık görülür. Tanısı konul-
mamış birçok vaka olduğu da bir 
gerçek. Yaşla birlikte görülme sık-
lığı artan hastalığın çocuklar dahil 
her yaş grubunda görülebileceği 
unutulmamalıdır” dedi.

Doç. Dr. Meral UYAR

Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı
SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
AD Başkanı

UYKUDA SOLUNUM DURMASI

“Obstrüktif uyku
    apne sendromu”

U Gözlemlerimiz hastalığın 
hem hekim camiasında 
hem de toplumda yeni 

yeni tanınmaya başladığı 
yönündedir. Henüz tanı 

konulmuş olan hastaların 
buz dağının görünen tarafı 
olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. Bu vesile ile horlayan, 
gündüz uyuklayan veya 

gece nefesi kesilen kişilerin 
polisomnografi denilen 

uyku testi yapılabilecek bir 
merkeze başvurmalarını 

önermekteyiz.
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Ameliyat sonrasında hastalar horlamamakta veya daha az horlamakta ancak 
kendilerinin farkında olmadıkları nefes kesilmeleri sürmektedir. Bu nedenle göğüs ve 
kulak burun boğaz uzmanları hastaları birlikte değerlendirilmeli ve ameliyat kararı 

ortaklaşa verilmelidir. Öte yandan uygun olmayan hastalarda yapılan bazı ameliyatların 
hastaların en önemli tedavi seçenekleri olan cihaz kullanımını da sorunlu hale 

getirebileceği akılda tutulmalıdır.

Uyku apne sendromunun halk 
arasında sadece şişmanlarda 
geliştiğine dair yanlış bir düşün-
ce olduğuna dikkat çeken Doç. 
Dr. Uyar, şunları kaydetti:

“Hastalık şişmanlarda daha sık 
görülür fakat hastalarımızın en 
az üçte biri şişman değil. Hastalık 
erkeklerde, ileri yaşta, boyun çev-
resi kalın olanlarda, üst solunum 
yollarında daralma yapacak her-
hangi bir yapısal bozukluk varlı-
ğında, tiroid bezinin az çalışması 
durumunda, sigara ve alkol tüke-
timinde, çene yapısı bozuklukları 
olan kişilerde daha sık gelişmek-
tedir. Obstrüktif uyku apne send-
romu özellikle menopoz sonrası 
dönemde kadınlarda ciddi oran-
da artmaktadır.”

UYKUDA SOLUNUM 
DURMASINDAN 
ŞÜPHELENILMESI
GEREKEN DURUMLAR

Uykuda solunum durmasından 
şüphelenilmesi gereken durum-
ların kişiden kişiye değişmekle 
birlikte bazı ipuçlarının da olabi-
leceğini belirten Doç. Dr. Uyar, 
şöyle devam etti:

“Özellikle horlama varlığı, uyku-
da solunumunun durduğunun 
eşinin ya da yakınlarının tarafın-
dan gözlenmiş olması, gündüz 
uykululuk ve dinlendirmeyen uy-
kunun varlığı halinde hastalık he-
men akla gelmelidir. Bu noktada 
her horlayan kişinin uyku apne 
sendromu hastası olmadığını vur-

gulamak önemlidir. Horlayan in-
sanlarda gündüz uyuklama veya 
nefes kesilmesi mevcut olduğun-
da bu hastalıktan şüphe edilebi-
lir. Aktif olarak çalışan insanlara 
ise gündüz uykululuk daha az gö-
rülebilmekte bu da kişinin daha 
geç doktora başvurmasına sebep 
olabilmektedir.”

YAŞLILIĞIN ÖNEMI

Yaşlıların bu hastalık kapsamın-
da özel bir önemi olduğuna dik-
kat çeken Doç. Dr. Uyar, “İler-
leyen yaşla birlikte biraz önce 
bahsettiğim yakınmaların hiç-
birisi gelişmeden de obstrüktif 
uyku apne sendromu bulunabilir. 
Özellikle şeker hastalığı, yüksek 
tansiyon, kalp atım bozukluğu 
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olan hastalar düzgün tedavi kul-
lanmalarına rağmen hastalıkları 
normal seyretmiyorsa, çok ilaç 
kullanımına ihtiyaçları oluyor veya 
ilaca rağmen hastalıkları kontrol 
altına alınamıyorsa bu hastalar-
da altta yatan uykuda solunum 

durması varlığından şüphe etmek 
gereklidir” diye konuştu.

HASTALIĞIN YOL
AÇTIĞI DURUMLAR

Hastalığın vücuttaki bütün sistem-
lerin işleyişlerini bozarak ciddi 
sağlık sorunlarına yol açabilece-
ğini vurgulayan Doç. Dr. Uyar, uy-
kuda solunum durmasının tedavi 
edilmesi gereken önemli bir sağ-
lık problemi olduğunu söyledi. 

Tedavi edilmemiş uyku apne 
sendromunun yüksek tansiyon, 
baş ağrısı, depresyon, kalp kri-
zi, inme, kalpte ritim bozukluğu, 
cinsel isteksizlik ve iktidarsızlığa 
neden olduğunu anlatan Doç. Dr. 
Uyar, “Uykuda solunum durması 
sonucu gece kısa süreli uyanma-
lar ve sonrasında gelişen gündüz 
aşırı uykululuk hali sebebiyle gün 
içinde sinirlilik, konsantrasyon bo-
zukluğu gelişmekte ve hastalarda 

trafik kazasına sebebiyet verme 
riski çok artmaktadır” ifadelerini 
kullandı. 

TANI

Son derece hayati önemde sağlık 
sorunlarına yol açan bu hastalı-
ğın tanısının çok kolay olduğuna 
vurgu yapan Doç. Dr. Uyar, has-
talığın tanısında kullanılacak yön-
temleri şöyle açıkladı:

“Hastalar tanı için bir gece bo-
yunca uyku laboratuvarında mi-
safir edilerek polisomnografi adı 
verilen bir teste tabi tutulurlar. 
Gece boyunca hastanın soluk rit-
mi, nefes durma sayısı, kalp atışı 
ve ritmi, bacak hareketi, horlama 
ve beyin dalgaları incelenerek 
hastalığın var olup olmadığı ve 
ağırlığı kolaylıkla saptanabilir. 
Bu test sırasında hastalara uyku 
ilacı verilmediği gibi herhangi bir 
müdahalede de bulunulmamak-

Kişiye uygun cihaz 
verildiyse hemen 

etkilerini görürsünüz. 
Hastalarımız çoğu kez 
bu cihazı kullandıktan 
sonra uzun zamandır 

böyle dinlenmiş 
uyumadıklarını ifade 

etmekteler. Cihaz 
hem kişinin solunum 

problemlerini düzeltiyor 
hem de derin uykuya 
dalmasını sağlıyor. 

Bu sebepten hastanın 
cihazı uyuduğu dönem 
boyunca kullanmasını 

öneriyoruz. 
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Özellikle horlama varlığı, uykuda solunumunun durduğunun eşinin ya da yakınlarının 
tarafından gözlenmiş olması, gündüz uykululuk ve dinlendirmeyen uykunun varlığı 
halinde hastalık hemen akla gelmelidir. Bu noktada her horlayan kişinin uyku apne 
sendromu hastası olmadığını vurgulamak önemlidir. Horlayan insanlarda gündüz 

uyuklama veya nefes kesilmesi mevcut olduğunda bu hastalıktan şüphe edilebilir. Aktif 
olarak çalışan insanlara ise gündüz uykululuk daha az görülebilmekte bu da kişinin 

daha geç doktora başvurmasına sebep olabilmektedir.

tadır. Hastanın normal uykusunu 
değerlendirmemiz lazım. Bu yüz-
den gerekli elektrotlar bağlanır ve 
uyku sırasındaki tüm değişiklikler 
kaydedilerek değerlendirilir.”

TEDAVIDE
GENEL ÖNLEMLER

Bazı alışkanlıkların değiştirilerek 
hastalığın şiddetinin azaltılabile-
ceğini vurgulayan Doç. Dr. Uyar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin sigara içimi ve alkol tü-
ketiminin üst solunum yollarında 
değişiklikler yaparak nefes dur-
ma eğilimlerini arttırdığını bilini-
yor. Bu nedenle herkesin, özellikle 
horlayan kişilerin sigara ve alkol 
tüketiminden kaçınması gerekli-
dir. Ayrıca kullanılan uyku ilaçları 
da nefes durmalarına sebep ola-
bilmektedir.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi 

uyku apne sendromu hastalığının 
tedavisinde de ilk aşama genel 
önlemlere uymaktır. Bu genel ön-
lemler arasında hastanın sigara 
içilen ortamda bulunmaması, al-
kol almaması ya da yatmadan 
en az dört saat öncesinde alkol 
alımını sonlandırması, uyku ya-
pacak ilaçların kullanımından 
kaçınması, kilo alımını engelleye-
cek önlemleri almaya çalışmak 
sayılabilir. Şu da bilinmelidir ki bu 
girişimlerin hiçbirisi kimi hafif va-
kalar dışında hastalığı tek başına 
kontrol altına alamaz. 

Ayrıca bu hastalar, hastalıkları 
gereği isteseler de kilo vereme-
mektedirler. Çünkü hastalıkla bir-
likte olgularda gelişen hormonal 
bozukluklar sonucu yağ yıkımı ol-
ması gerektiği gibi olmamakta, bu 
nedenle kilo alımı hızlanmakta ve 
kişi çaba sarf etse dahi kilo vere-
mez hale gelmektedir. Kuşkusuz 
bu durum kilo artışını tetiklemek-

te, kilo artışı da hastalığı kötüleş-
tirerek buna bağlı gelişebilecek 
hasarları daha da arttırabilmek-
tedir.” 

UYKUDA SOLUNUM 
DURMASINDA TEDAVI 
SEÇENEKLERI

Uyku apne sendromu tanısı ko-
nulan bir hastanın tedavisinin ne 
olacağı, hastalığın ağırlık duru-
muna, hastanın ek hastalıkların 
olup olmadığına ve kişinin özel-
likle solunum yolunun açıklığına 
göre belirlenmesi gerektiğine işa-
ret eden Doç. Dr. Uyar, seçenekle-
ri şöyle sıraladı:

“Hastalığın durumuna göre ağız 
içi araçlar, CPAP/BPAP diye ad-
landırılan maske yardımıyla hava 
yolu açıklığını sağlayan cihazlar 
ve gerek üst solunum yollarına ge-
rekse de ‘obezite cerrahisi’ olarak 
bilinen zayıflamaya yönelik çeşitli 
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İlerleyen yaşla birlikte 
biraz önce bahsettiğim 
yakınmaların hiçbirisi 

gelişmeden de obstrüktif 
uyku apne sendromu 
bulunabilir. Özellikle 

şeker hastalığı, 
yüksek tansiyon, 

kalp atım bozukluğu 
olan hastalar düzgün 
tedavi kullanmalarına 

rağmen hastalıkları 
normal seyretmiyorsa, 
çok ilaç kullanımına 

ihtiyaçları oluyor 
veya ilaca rağmen 
hastalıkları kontrol 
altına alınamıyorsa 
bu hastalarda altta 

yatan uykuda solunum 
durması varlığından 

şüphe etmek gereklidir. 

cerrahi girişimler tedavi seçeneği 
olarak uygulanabilir.”

1. Cihaz tedavisi
Maske ile kullanılan cihazların ki-
şinin ihtiyacına göre basınç vere-
rek hava yollarının açık kalmasını 
sağladığını belirten Doç. Dr. Uyar, 
şu bilgileri paylaştı:

“Kişiye uygun cihaz verildiyse he-
men etkilerini görürsünüz. Hasta-
larımız çoğu kez bu cihazı kullan-
dıktan sonra uzun zamandır böyle 
dinlenmiş uyumadıklarını ifade et-
mekteler. Cihaz hem kişinin solu-
num problemlerini düzeltiyor hem 
de derin uykuya dalmasını sağlı-
yor. Bu sebepten hastanın cihazı 
uyuduğu dönem boyunca kul-
lanmasını öneriyoruz. Cihazların 
maske yerinde baskı hissi, yara 
oluşumu gibi uygun maske seçi-
mi ile giderilebilecek problemler 
dışında bir yan etkisinin olmama-
sı da bir tercih nedenidir. CPAP 
/ BPAP kullanan hastaların uyku 
yapısı cihazı kullanmaya başlar 
başlamaz normale döner, cihaz 
kullandığı sürece nefes durmaları 
ortadan kalkar, gün içi yorgunlu-
ğu, sinirlilik, konsantrasyon güçlü-
ğü gibi hastalıkla ilgili problemler 
düzelir.”

2. Ameliyat
Ameliyatın obstrüktif uyku apne 
sendromunda yalnızca küçük bir 
grup hasta için çözüm olabile-
ceğini vurgulayan Doç. Dr. Uyar, 
hangi hastaların ameliyattan ya-
rar göreceğinin dikkatlice belir-
lenmesinin büyük önem taşıdığını 
kaydetti.

Ameliyatla horlamanın ortadan 
kaldırılmasının hastalığın ortadan 
kalktığı anlamına gelmeyeceğini 
vurgulayan Doç. Dr. Uyar, şunları 
söyledi:

“Ameliyat sonrasında hastalar 
horlamamakta veya daha az 
horlamakta ancak kendilerinin 
farkında olmadıkları nefes kesil-
meleri sürmektedir. Bu nedenle 
göğüs ve kulak burun boğaz uz-

manları hastaları birlikte değer-
lendirilmeli ve ameliyat kararı or-
taklaşa verilmelidir. Öte yandan 
uygun olmayan hastalarda yapı-
lan bazı ameliyatların hastaların 
en önemli tedavi seçenekleri olan 
cihaz kullanımını da sorunlu hale 
getirebileceği akılda tutulmalıdır.”

SANI KONUKOĞLU 
HASTANESI UYKU 
LABORATUVARI ŞARTLARI

Sani Konukoğlu Hastanesi bün-
yesinde hizmet veren uyku labo-
ratuvarında tek kişilik odalarda, 
gecede 4 hastayı uyku testine ala-
bildiklerine işaret eden Doç. Dr. 
Uyar, merkezlerinde kısa sürede 
randevu ve sonuç verildiğini böy-
lece tedaviye zaman kaybetme-
den başlanabildiğini belirtti.

SON SÖZ

Şişmanlığın oldukça yaygın oldu-
ğu bir ilde uyku apne sendromu-
nun da yaygın olmasının sürpriz 
sayılamayacağının altını çizen 
Doç. Dr. Uyar, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Hastalık ihmal edilmemeli. Göz-
lemlerimiz hastalığın hem hekim 
camiasında hem de toplumda 
yeni yeni tanınmaya başladığı yö-
nündedir. Henüz tanı konulmuş 
olan hastaların buz dağının gö-
rünen tarafı olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Bu vesile ile horla-
yan, gündüz uyuklayan veya gece 
nefesi kesilen kişilerin polisom-
nografi denilen uyku testi yapıla-
bilecek bir merkeze başvurmala-
rını önermekteyiz.”
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çocuk 
sağlığı ilan
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Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte soğuk 
algınlığı, grip, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, 
bademcik iltihabı, faranjit, larenjit, sinüzit, astım, bronşit, 
zatürree, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar sık 
olarak görülmektedir.

ASTANEMIZ  İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Lütfi Baran, vücu-
dun mevsim değişmelerine tam 
uyum sağlayamamasından do-
layı kış hastalıklarının sık olarak 

görüldüğünü belirterek, “Normalde ani ısı 
değişikliğine tepki veren vücut, özellikle 
soğuk havalara uyum sağla-
yabilmek için fazla enerji har-
car. Eğer bu enerjiyi yerine 
koymakta bir gecikme olursa 
vücut direnci zayıflar ve bağı-
şıklık sistemi dediğimiz koruyu-
cu mekanizmalar yeterince 
cevap veremediği için 
yukarıda belirtilen enfek-
siyonlar ortaya çıkar” dedi. 

Dr. Lütfi BARAN

İç Hastalıkları Uzmanı

Kış hastalıkları

H 

Soğuk algınlığı, toplumda en çok grip ile karıştırılan 
enfksiyondur. Hastalıklı kişinin hapşırması veya 

öksürmesi sonucu virüs havaya yayılır. Araştırmalar, 
hapşırmayla 15 bin civarında küçük tükürük 

damlacıkların etrafa yayılabileceğini gösgtermiştir. 
Damlacık içerisinde yer alan virüsler kolaylıkla havada 
ortama göre 1-2 gün kalabilirler. Daha sonra havadan 

gelen virüsler burun yoluyla insana geçer. 
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Yaşlılarda diyabet, kalp yetmez-
liği, kronik bronşit, astım, anemi, 
karaciğer ve böbrek hastalıkları 
ve kanser gibi kronik hastalıkları 
olanlarda kış hastalıklarının daha 
sık görüldüğünün altını çizen Dr. 
Baran, iyi havalandırılmamış si-
nema, tiyatro, kafe gibi kapalı 
ortamlarda ve sigaralı ortamlar-
da bulunmanın, enfeksiyona yol 
açan mikropların insanlara bulaş-
masında çok önemli rol oynadığı-
nı bildirdi.

KIŞ AYLARINDA SIK 
KARŞILAŞTIĞIMIZ 
HASTALIKLAR

Soğuk algınlığı (Nezle)
Nezlenin, 200’e yakın çeşitli virüs 
ve özellikle rhinovirüsler tarafın-
dan meydana getirilen bir çeşit 
üst solunum yolu enfeksiyonu ol-
duğunu kaydeden Dr. Baran, şöy-
le devam etti:

“Toplumda en çok grip ile karıştırı-
lan enfksiyondur. Hastalıklı kişinin 

hapşırması veya öksürmesi sonu-
cu virüs havaya yayılır. Araştırma-
lar, hapşırmayla 15 bin civarında 
küçük tükürük damlacıkların et-
rafa yayılabileceğini gösgtermiş-
tir. Damlacık içerisinde yer alan 
virüsler kolaylıkla havada ortama 
göre 1-2 gün kalabilirler. Daha 
sonra havadan gelen virüsler bu-
run yoluyla insana geçer. Vücut 
buna karşı savunma göstermek 
için ilk önce burun akıntısı ve ha-
fif ateşle cevap verir. Ayrıca üşüt-
me, hapşırma, vücutta kırgınlık, 
halsizlik, terleme, göz yaşarması, 
burun tıkanıklığı, geniz akıntısına 
bağlı boğazda ağrı ve yanma, ök-
sürük, ses kısılması, baş ağrısı ve 
kas ağrıları gibi belirtiler de görül-
mektedir.  

Hastalık yaklaşık 7-10 gün içeri-
sinde kendiliğinden geçer. Viral 
bir enfeksiyon olduğundan anti-
biyotik tedavisinin soğuk algınlı-
ğı dediğimiz nezlede yeri yoktur. 
Fakat nezlenin yanında bazı fır-
satçı bakterilerin meydana getir-

diği ilave enfeksiyon varsa buna 
karşı antibiyotik verilebilir. Bunun 
için rahatsızlığın mutlaka hekim 
tarafından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Genelde tedavi 
semptomatik denilen yukarıda ta-
nımlanan belirtilere yöneliktir.”

Grip (Influenza)
Soğuk algınlığı yani nezle ile çok 
karıştırılan gribin virüs kökenli bir 
hastalık olduğunu anımsatan 

Grip virüsü tükürük 
damlacıkları yoluyla 

bulaşır. Topluma hızla 
yayılarak ölümcül 

sonuçlara yol açabilir. 
Tarihte grip salgınlarıdan 

çok kişi kaybedilmiştir. 
1918 yılında dünyada 

İspanyol gribi adı verilen 
ve bilinen en büyük 

salgında 40 milyondan 
fazla insan ölmüştür. 
Daha sonraki yıllarda 

yapılan çalışmalarda bu 
grip virüsünün, kuş gribi 

virüsünün yapısal değişiklik 
geçirmesiyle ortaya çıktığı 

bulunmuştur. 
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Dr. Baran, “Grip, A-B-C virüslerı 
çok sık yapısal değişiklik göster-
diğinden hızla yayılırlar. İlk defa 2 
bin 500 yıl önce Hipokrat, hastalı-
ğı ‘bulaşıcı öksürük salgını’ olarak 
tanımlamıştır” diye konuştu.

Hastalığın genelde sohbaharda 
sıklıkla görülmekle beraber yaz 
sonlarında da görülebileceğini 
vurgulayan Dr. Baran, şu uyarılar-
da bulundu: 

“Grip virüsü tükürük damlacıkla-
rı yoluyla bulaşır. Topluma hızla 
yayılarak ölümcül sonuçlara yol 
açabilir. Tarihte grip salgınları-
dan çok kişi kaybedilmiştir. 1918 
yılında dünyada İspanyol gribi adı 
verilen ve bilinen en büyük sal-

gında 40 milyondan fazla insan 
ölmüştür. Daha sonraki yıllarda 
yapılan çalışmalarda bu grip vi-
rüsünün, kuş gribi virüsünün yapı-
sal değişiklik geçirmesiyle ortaya 
çıktığı bulunmuştur. Yine 1958’de 
Asya gribinden 2 milyon kişi, 1968 
Hongkong gribinden de 1 milyon 
kişi ölmüştür. 2007 yılında dünya-
da Kuş gribine karşı hızlı önlem-
lerin alınması sonucu can kaybı 
fazla görülmemiş ve 170 kişi kay-
bedilmiştir. Domuz gribi vakası  
ise 2009 yılında 190 ülkede görül-
müş ve 8 bin civarında can kaybı-
na yol açmıştır.

Grip bulaştıktan sonra hastada 
yüksek ateş, üşütme, terleme, tit-
reme, baş ağrısı, boğaz ağrısı, 

öksürük, balgam, halsizlik, yor-
gunluk, eklem ve kas ağrıları, ba-
zen bulantı ve kusma görülür. Bu 
belirtiler nezlede de görüldüğü 
için çok karıştırılmaktadır. Nez-
lede ateş nadir görülür ve varsa 
bile yüksek değildir. Fakat gripte 
ateş 39-40 dereceye kadar yük-
selmektedir. Öksürük ve vücutta 
ağrı genellikle gripte görülürken, 
nezlede ise bunlar nadirdir. Yine 
boğaz ağrısı, göz yaşarması ve 
burun tıkanıklığı nezlede çok sık 
görülürken, gripte bunlar nadir 
görülmektedir.”

Viral bir enfeksiyon olduğu için bu 
hastalıkta, hastaya antibiyotik ve-
rilmediğinin altını çizen Dr. Baran, 
devamla şu bilgileri paylaştı:

Broşitin, akut ve kronik denilen tipleri vardır. Soğuk havalarda ve havasız, kapalı 
mekanlarda mikropların solunum yoluyla bulaşarak bronşlara doğru ilerlemesiyle bronşit 
artar. Sigara içenlerde ve kronik hastalığı olanlarda sık görülür. Hastalık öksürük, balgam, 

boğaz ağrısı, ateş, terleme, bazen nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, tüm vücutta ağrı 
ile ortaya çıkar. İlgili hekim tarafından muayene, laboratuvar ve akciğer filmi gibi bazı 

tetkikler sonucu tedavi edilir.



35w w w . s a n k o t i p . c o m

“Ancak fırsatçı bakterilere bağ-
lı ek hastalıklar ortaya çıkmışsa, 
hekim görüşüne göre antibiyotik 
başlanabilir. Hastalığın tipi belliy-
se antiviral tedavi başlanır. Değil-
se, aynı soğuk algınlığında olduğu 
gibi hastalık belirtilerine göre yani 
semptomatik tedavi yoluna gidi-
lir. Hastalık 1-2 haftada iyileşme 
gösterir. Grip ve benzeri enfeksi-
yonlardan korunmak için aşağıda 
yapılması gerekenler bölümünde 
açıklama yapılmıştır.

Grip aşısı nezlede koruyuculuk 
sağlamaz. Gripte ise grip aşısı 
olup olmama yönündeki tartışma-
ların son zamanlarda gerek tıb-
bi yayınlarda gerekse medyada 
arttığını görüyoruz. Yapılan çok 
merkezli bazı çalışmalarda aşının 
koruyuculuğunun yaklaşık yüzde 
25 dolaylarında olduğu, özellikle 
yaşlılarda grip aşısının gençlere 
göre daha düşük olduğu belirtil-
mektedir. 

Ayrıca, aşıdan sonraki ilk 3 ayda 
koruyuculuğun yüksek olduğu, 
sonraki dönemlerde gittikçe azal-
dığı yönünde çalışmalar da ya-
yımlanmıştır. Buna göre, sağlıklı 
her kişinin aşılanması yerine, kro-
nik hastalık olarak kanser, akci-
ğer, karaciğer ve böbrek yetmez-
liği durumları, yaşlılık, yatalaklık, 
komplike diyabet ve kalp yetmez-
liği gibi yüksek riskli olan kişilere, 
sonbaharda özellikle Eylül-Ekim 
aylarında grip aşısı yapılabilir.”

Faranjit
Faranjitin, birçok bakteri ve virü-
sün neden olduğu boğaz taba-
nının iltihaplı hastalığı olduğunu 

kaydeden Dr. Baran, “Boğazda 
ağrı ve yanma, gıcıklanma, ök-
sürük ve geniz akıntısı ile kendini 
gösterir. Sigara içenlerde sık kar-
şılaşılır. Genellikle sinüzite bağlı 
mikroplu geniz akıntısına bağlı 
gelişir. Ayrıca, ağız açık uyuyan-
larda, horlayan ve uyku apne 
sendromu vakalarında, mide ref-
lüsünde de sık faranjit görülmek-
tedir. Korunmak için hastalığa 
neden olan biyolojik ve çevresel 
faktörlerin iyileştirilmesi yapılır” 
ifadelerini kullandı.

Sinüzit
Kafatasındaki alın, burun ve elma-
cık kemiği bölgelerinde yer alan 
içi hava dolu boşlukların sinüs 
olarak tanımlandığını hatırlatan 
Dr. Baran, sinüzitin oluşumu, be-
lirtileri ve tedavisi hakkında şöyle 
konuştu:

“Bunların burun içine doğru açı-
lan kanallarının normalde açık ol-
ması gerekmektedir. Herhangi bir 
mikrobik durumda bu kanallarda 
tıkanma ve boşluklarda iltihap-
lanma olmasına ‘sinüzit’ denil-
mektedir. Baş ve yüz ağrısı, burun 
tıkanıklığı, koku almada azalma, 
ateşlenme, geniz akıntısı, ağız 
kokusu, öksürük ve halsizlik görü-
lür. Soğuk havalarda saçlarını iyi 
kurutmadan dışarı çıkanlarda, si-
gara içenlerde, allerjisi olanlarda, 
buruna ait polip ve kemik deformi-
telerinin bulunduğu ve hava kirli-
liğinin arttığı durumlarda sinüzit 
hastalığı da artmaktadır.

Korunmada bu anlatılan faktörler-
den uzak durmaya çalışmalıdır. 
Tedavide ilgili hekim tarafından 

verilen ilaçlar kullanılmalı ve ge-
rektiğinde ameliyat olunmalıdır.”

Larenjit
Larenjitin, gırtlak bölümünde yer 
alan ses tellerinin enfeksiyona 
bağlı iltihaplanmasıyla oluştuğu-
nu anlatan Dr. Baran, “Belirtileri 
ses kısılması, boğaz ağrısı, öksü-
rük, ateşlenme ve halsizliktir. Te-
davide ilgili hekim tarafından ve-
rilen ilaçlar kullanılmalıdır” dedi.

Tonsillit (Bademcik iltihabı)
Bademcik iltihabının, boğaz taba-
nının iki yanında badem şeklinde 
yer alan lenf sistemine ait doku-
nun iltihaplanmasıyla oluştuğu-

Grip bulaştıktan sonra hastada yüksek ateş, üşütme, 
terleme, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, 

balgam, halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrıları, 
bazen bulantı ve kusma görülür. Bu belirtiler nezlede 
de görüldüğü için çok karıştırılmaktadır. Nezlede ateş 

nadir görülür ve varsa bile yüksek değildir. Fakat 
gripte ateş 39-40 dereceye kadar yükselmektedir. 

Öksürük ve vücutta ağrı genellikle gripte görülürken, 
nezlede ise bunlar nadirdir. 



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

na vurgu yapan Dr. Baran, şu uya-
rılarda bulundu:

“Bademcikler immünite dediğimiz 
bağışıklık sistemine aittir. Ağız 
içindeki mikropların ileri gitmesi-
ni engellemeye çalışır. Fakat ba-
zen kendisi iltihaplanabilir ve her 
iltihaplanmada büyüyebilir. Ço-
cukluk çağında çok sıktır. Soğuk 
havalarda, vücut direncinin düş-
mesine bağlı mikropların yayıl-
ması sonucu iltihap artar. Hasta-
lık boğaz ağrısı, ağrılı yutma, ateş, 
üşütme, terleme, titreme, eklem 
ve kas ağrıları ile başlar. Ağızda 
kötü koku vardır. Hastalık bazen 
eklem romatizması, nefrit denilen 
böbrek iltihaplanması ve kalp ka-
pak bozukluklarına  yol açmakta-
dır. Tedavide ilgili hekimin ilaçları 
kullanmalıdır. Ağız temizliğine 
ve soğuk havalarda alınan so-
ğuk içeceklere dikkat edilmelidir. 

Tekrarlayan iltihap durumlarında 
bademciklerin bazen ameliyatla 
alınması son çare olabilir.”

Bronşit
Gıtlak ve ses tellerinden akciğere 
giden ana yollara bronş denildiği-
ni belirten Dr. Baran, şunları kay-
detti:

“Bu hava yollarında inflamasyon 
denilen yangısal bazı değişiklik-
ler sonucu bronş içi salgıları artar 
ve iltihaba dönüşür. Buna ‘broşit’ 
denir. Akut ve kronik denilen tip-
leri vardır. Soğuk havalarda ve 
havasız, kapalı mekanlarda mik-
ropların solunum yoluyla bulaşa-
rak bronşlara doğru ilerlemesiyle 
bronşit artar. Sigara içenlerde ve 
kronik hastalığı olanlarda sık gö-
rülür. Hastalık öksürük, balgam, 
boğaz ağrısı, ateş, terleme, bazen 
nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, 

tüm vücutta ağrı ile ortaya çıkar. 
İlgili hekim tarafından muayene, 
laboratuvar ve akciğer filmi gibi 
bazı tetkikler sonucu tedavi edi-
lir.”

Pnömoni (Zatürree)
Bronşit tedavi edilmediğinde ba-
zen zatürreye dönüşebileceğine 
dikkat çeken Dr. Baran, hastalığın 
ortaya çıkma nedenleri, belirtileri 
ve tedavisi hakkında şu bilgiyi ver-
di:

“Bronşit, bronşların daha aşağısı 
olan havalanmanın başladığı kü-
çük hava yolları ve alveol denilen 
oksijen alışverişinin olduğu yerle-
rin iltihabıdır. En ölümcül olan kış 
hastalıklarında yer alır. Hastalığa 
bakteri, virus ve mantarlar neden 
olduğu gibi bazen kimyasal mad-
delerin nefes yoluyla alınması da 
hastalığa neden olabilir.

Ateş, öksürük, balgam, üşüme, 
titreme, göğüs ağrısı, nefes darlı-
ğı, iştahsızlık, halsizlik ve kırgınlık 
belirtileri ile hastalık kendini gös-
terir. Hastalık en çok kronik has-
talıkları olanlarda, sigara kullanı-
mı ve alkol alımı olanlarda sık 

Normalde ani ısı değişikliğine tepki veren vücut, özellikle 
soğuk havalara uyum sağlayabilmek için fazla enerji 
harcar. Eğer bu enerjiyi yerine koymakta bir gecikme 
olursa vücut direnci zayıflar ve bağışıklık sistemi 
dediğimiz koruyucu mekanizmalar yeterince cevap 
veremediği için enfeksiyonlar ortaya çıkar.
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görülmektedir. Tedavi ilgili hekim 
muayene ve tetkikleri sonrası be-
lirlenir. Zatürree aşısı günümüz-
de koruyuculuğu oldukça yüksek 
olan aşıdır. Tek doz aşı ile özellik-
le pnömokok türü hastalıkta ömür 
boyu etkidir.”

KIŞ HASTALIKLARINDA 
KORUNMAK IÇIN
YAPILMASI GEREKENLER

•Bol meyve ve sebze tüketilmeli-
dir. Limon, portakal, mandalina, 
elma ayrıca yoğurt, çörek otu, 
zencefil, nane, ada çayı gibi bitki 
çayları soğuk algınlığının belirtile-
rini azaltmada oldukça faydalıdır.

•Bol sıvı alınmalıdır. Böbrek ve 
kalp yetmezliği olanlar doktoruna 
danışarak kontrollü almalıdır.

•Yumurta, süt ve bal 
bağışıklık sistemi üze-
rine kuvvetlendirici etki 
yaptığı bilindiği için özel-
likle sabah kahvaltısı düzenli 
yapılmalı ve bu gıdalardan yenil-
melidir. Düzenli ve dengeli besle-
nilmelidir.

•Sentetik değil, pamuklu ve yünlü 
elbiseler tercih edilmelidir.

•Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar 
anti-oksidan vitaminler almalıdır. 
Sonbaharda özellikle Eylül-Ekim 
aylarında grip aşısı yapılmalıdır.
 
•Sigara içilmemeli ve sigaralı or-
tamdan uzak durmalıdır.

•İyi havalanmamış kapalı ve ka-
labalık ortamlarda sık kalınma-
malıdır. Okul, kışla, kreş ve yurt 
gibi toplu yaşanılan yerlerin temiz 

tutulmalı ve havalandırılmalıdır.

•Hava kirliliği olan yerlerde özel-
likle akşamları dışarıda fazla do-
laşılmamalıdır. Gerekirse maske 
kullanılmalıdır. 

•Kalem, klavye ve mouse, kitap, 
bardak gibi özel eşyaları hasta-
lıklı kişilerden teması uzak tutma-
lıdır.

•Mikropların bulaşmasında 
önemli  yer tutan tokalaşma, or-
tak kullanılan kapı kolları ve toplu 
taşıma araçlarında tutunulan yer-
lere dikkat etmeli elleri sık sık yı-
kamalı veya kolonyalı kağıt men-
dillerle silmelidir. 



Havaların soğuması ve özellikle vücut direncinin azalmasıyla birlikte yeterli 
ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar hem sağlığımızı hem 
formumuzu korumak için hangi besinleri tüketmemiz gerektiği konusunda 
uyarıyor. Kış aylarında vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor, bizler 
beslenirken nelere dikkat etmeliyiz? Okuyup öğrenelim…

AVALARIN  soğumasıy-
la birlikte kış mevsiminin 
soğuk algınlığı, bronşit, 
grip gibi birçok hastalığı 

da beraberinde getirdiğini anımsa-
tan Hastanemiz Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Ece Erözgür, “Soğuk ha-
valar metabolizma hızımızı düşür-
dü, bağışıklık sistemimizi zayıflattı. 
Artık açık hava yürüyüşlerine de 
son verdik, otobüsten, minibüsten 
bir durak erken inip yürümeye de.” 
dedi.

Kış mevsiminin vücutta meydana 
getirdiği değişikliklerin bu kadarla 
sınırlı olmadığını, havaların serin-
lemesinin, ter ve su kaybını azalt-
tığını ve bunun sonucu olarak su 
tüketiminin iyice düştüğünü belir-
ten Erözgür, “Aynı zamanda kışın 
lifli besinlerin yaza oranla daha az 

olması nedeniyle sindirim sistemi 
sorunlarına artık çok daha fazla 
açığız. Bu nedenle günde 1,5-2 litre 
su tüketmeye önem göstermemiz 
gerekir” diye konuştu.

Ece ERÖZGÜR

Beslenme ve
Diyet Uzmanı

    Kışın
doğru beslenme
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Havaların kapalı ve soğuk 
olması, günün erken bitme-
siyle gelen halsizlik, mutsuz-
luk, yorgunlukla birlikte aşırı 

yeme atakları bu aylarda 
artar. Bunu engellemek için 

hayatımıza ara öğünleri 
ekliyoruz. Lif ve posa içeren 

öğünler daha uzun süre 
bize tokluk hissi verecektir. 
Yiyeceklerimize ekleyeceği-
miz tarçın, zencefil, karanfil 

iştahımızı baskılamada 
yardımcımız olacaktır. 

H
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“Unutmamalıyız ki su içmek yağ-
lanmamızı engeller, metabolik 
faaliyetlerimizin daha düzenli ol-
masını da sağlar” diyen Erözgür, 
şöyle devam etti:

“Metabolik hızımızın düşmemesi 
için posalı ve lifli yiyecekleri haya-
tımızdan çıkarmıyoruz. Bunun için 
de tam buğday ekmeği, sebzeler, 
meyveler, tam tahıllar olmazsa ol-
mazımızdır.

Kış mevsimi bizim sadece bedeni-
mizi etkilemekle kalmaz, hormon-
larımızda yaptığı değişiklikler ne-
deniyle de ruhumuzda da hâkim 
olur. Bu yüzden birçoğumuz özel-
likle kapalı havalarda daha erken 
uyur, geç kalkarız, günü erken bi-
tirmek isteriz, içimizde sürekli bit-
mek bilmeyen bitkinlik hissi vardır. 
Kışın, iştahımız da daha açıktır. 
Böyle bir dönemde kilo almamak 
biraz zordur. Bunu engellemek 

için, yeterli ve dengeli beslenmek 
gerekmektedir.”  

BESLENMENIZDE 
DOĞRU YAĞA, DOĞRU 
MIKTARLARDA
MUTLAKA YER VERIN

Beslenmede yağ tüketimine son 
vermenin en sık yapılan hatalar-
dan biri olduğuna vurgu yapan 
Erözgür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysaki A, D, E, K Vitaminleri yağ-
da eriyen vitaminlerdir ve yağı tü-
ketmemek, bu vitaminlerin de kul-
lanılabilirliğini azaltmak demektir. 
Yağ kilo denetiminde de önemli-
dir, doğru miktarda kullanımıyla 
acıkma hissinizi azaltıp daha tok 
kalmanızı sağlayacaktır. Beslen-
mede kullanılan yağ türü bağı-
şıklık sisteminin güçlenmesi için 
de büyük önem taşır. Balık, balık 
yağı, fındık Omega-3 yağ asitle-

rinden zengin olup, zeytinyağı, fın-
dık yağı gibi sıvı yağlar Omega-9, 
mısırözü, ayçiçek yağı da Ome-
ga-6 yönünden zengindir. Ancak 
yağ miktarının beslenmede ge-
reğinden fazla olması bağışıklık 
sistemi üzerinde baskılayıcı etki 
yaparken, gereksiz kalori alımıyla 
kilo almanıza da neden olur.”

VITAMIN ŞART AMA 
BILINÇSIZ VITAMIN 
TÜKETIMINE DIKKAT

Zayıflayan bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için yeterli miktar-

Zayıflayan bağışıklık 
sistemini güçlendirmek 

için yeterli miktarda 
olmak şartıyla 

meyve ve sebze 
tüketmek önemlidir. 

Unutmamamız gereken 
önemli bir nokta da 
meyvenin içindeki 
fruktoz adı verilen 

şekerdir. Meyveler her 
ne kadar masum görülse 

de fazla tüketimiyle 
kilo alımına neden olur. 
Çünkü içerdiği fruktoz 
en çabuk vücut yağı 
yapabilen şekerdir.
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da olmak şartıyla meyve ve seb-
ze tüketmenin önemli olduğuna 
dikkat çeken Erözgür, “Unutma-
mamız gereken önemli bir nokta 
da meyvenin içindeki fruktoz adı 
verilen şekerdir. Meyveler her ne 
kadar masum görülse de fazla tü-
ketimiyle kilo alımına neden olur. 
Çünkü içerdiği fruktoz en çabuk 
vücut yağı yapabilen şekerdir” 
ifadelerini kullandı. 

Yapılan en büyük hatalardan bi-
rinin de hastalıklardan korunmak 
amacıyla uzmana danışmadan vi-
tamin ve mineral tabletlerine baş-
lanması olduğunun altını çizen  
Erözgür, bu tabletlerin bilinçsiz 
kullanıldığı takdirde anemi, saç 
dökülmesi, bulantı gibi yan etkile-
re neden olduğunu kaydetti.

Omega-3 yağlarının kalbi destek-
lemesinin yanı sıra, bağışıklık sis-
temini kuvvetlendirici özelliklere 
sahip olduğunu ifade eden Eröz-
gür, Omega-3 yağlarının önemini 
şöyle açıkladı:

“Çocuklarınızın beslenmesinde 
Omega-3 yönünden zengin be-

sinler olan ton balığı, somon, us-
kumru, hamsi, sardalye, ceviz, 
fındık, buğday, semizotu, ıspanak 
ve brokoliye yer vermelisiniz. Balı-
ğın içerdiği Omega-3 yağ asitleri 
ve selenyum minerali kalp dostu 
ve bağışıklık sistemini güçlendiri-
cidir.”

A vitamini ve betakarotenden zen-
gin beslenmenin bağışıklık siste-
mini güçlendirdiğini vurgulayan 
Erözgür, şu bilgileri verdi:

“Besinlerden; yumurta sarısı, ha-
vuç, süt, yeşilbiber, brokoli, kayısı, 
balık yağı, kırmızı et, patates, yeşil 
yapraklı ve sarı sebzeler A Vita-
mini ve betakarotenden 
zengindir. Ayrıca çay, 
kahve tüketmek yerine 
Vitamin C yönünden zen-
gin kuşburnu çayını da 
tercih etmek bizim için 
yararlı olacaktır. Bu ara-
da süt ve süt ürünlerini 
tüketmeyi unutmamalıyız. 
Günde 2 kez süt ve 
süt ürünlerini tü-
ketmeliyiz çünkü 
süt ve süt ürünlerinde 

bulunan kalsiyum, fosfor kemikle-
rimizi korumakta çok önemlidir.”

IŞTAHIMI KONTROL 
EDIYORUM, KILOMU 
KORUYORUM

“Havaların kapalı ve soğuk olma-
sı, günün erken bitmesiyle gelen 
halsizlik, mutsuzluk, yorgunlukla 
birlikte aşırı yeme atakları bu ay-
larda artar” diyen Erözgür, sözle-
rini şöyle tamamladı:

“Bunu engellemek için hayatımıza 
ara öğünleri ekliyoruz. Lif ve posa 
içeren öğünler daha uzun süre 
bize tokluk hissi verecektir. Yiye-
ceklerimize ekleyeceğimiz tarçın, 
zencefil, karanfil iştahımızı bas-
kılamada yardımcımız olacaktır. 
Uyku düzenine de dikkat edilmeli. 
Düzensiz ve az uyku uyuyan birey-
lerin vücut direnci zayıfladığı için 
hastalıklara yakalanmaları daha 
kolay olmaktadır.”

Unutmamalıyız 

ki su içmek 

yağlanmamızı 

engeller, metabolik 

faaliyetlerimizin 

daha düzenli 

olmasını da sağlar.
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ortopedi 
ilan
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SU ÖDEM YAPIYOR

Su tüketiminin ödem yaptığı yönünde inanışın 
aksine, gerekli miktarda su tüketimi vücutta 
ödem oluşmasını engellemektedir. Sindirim 

enzimlerinin çalışması için gerekli olan 
suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem 
sindirim sistemini hem de metabolizmayı 
yavaşlatmaktadır. Günlük su tüketiminin 
gerekenden az olması, çay veya kahve 

tüketimin fazla olması, vücudu susuz bırakan, 
metabolizmayı yavaşlatan ve şişkinliğe yani 

ödeme sebep olan etkenlerdendir.

AÇ KARNINA LIMON 

VEYA GREYFURT SUYU 

IÇMEK YAĞLARI ERITIR

Maalesef, vücutta depo 

edilen yağlardan kurtulmak, 

herhangi bir yiyecek veya 

içeceğin tüketilmesi ile mümkün 

değil. Test etmek çok kolay: 

Bir paket katı yağın üzerine 

limon veya greyfurt suyu 

döküp bekleyin. Yağda hiçbir 

değişim olmayacak. Yağlarınızı 

eritmenin en önemli yolu size 

uygun hazırlanmış sağlıklı 

bir beslenme planı ve düzenli 

fiziksel aktivitelerdir.

yanlışlarDoğru bilinen
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C VITAMINI EN ÇOK
TURUNÇGILLERDE BULUNUR

Burnunuzu çekmeye her başladığınızda bir bardak 
portakal suyunu kafanıza dikmeniz, aslında kayda 
değer bir fayda sağlamıyor. Araştırmalar, C Vitamininin 
soğuk algınlığını önlemediğini gösterse de, besin değeri 
yüksek öğelerin alınması belki hastalığın süresini biraz 
kısaltıp belirtilerin şiddetini azaltabilir. Fakat C Vitamini 
deposu olarak ünlenen portakal, ortalama 69,7 mg ile 
diğer bazı sebze ve meyvelerden daha az vitamin içerir.

Kuşburnu, kırmızı dolmalık biber, yeşil dolmalık biber, 
kıvırcık karalahana, brokoli, papaya, çilek, karnabahar, 
Brüksel lahanası, ananas, kivi, mango turunçgillere 
oranla daha fazla C Vitamini içermektedir. 

ENERJIMI DÜŞÜK 
HISSEDIYORUM, VITAMIN 

ALMALIYIM
 Sağlıklı bireylerin gıdalarına ek 
olarak vitamin almalarına gerek 
yoktur. Kan tahlillerini yaptırıp bir 
eksiklik varsa ona uygun vitamin 

takviyesi yapabilirler. Ancak 
bilinçsizce fazla kullanılan vitamin 

ilaçlarının zararları unutulmamalıdır. 
Örneğin; karaciğer ve böbrek 

sağlığını tehdit edebilir. Gereksiz yere 
alınan A Vitaminin fazlası vücutta 
birikip karaciğer zehirlenmesine 
yol açabilmektedir. D Vitamininin 

fazlası ise kandaki kalsiyumun 
yüksek konsantrasyonda olmasına 
neden olabilir. Kalsiyumun fazlası 
böbrek taşına sebep olabilirken; 

yüksek miktardaki niasin (B3) sinir 
sisteminde, kandaki glukoz ve yağda 
uyuşturucu etkisi yaratabilmektedir.
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PROF. DR. MEHMET BAŞTEMİR 

“Diyabet ülkemizde önemi 
artan bir hastalıktır”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir, diyabetin görülme sıklığı ile birlikte, sonuçları itibarıyla 

Türkiye’de de önemi artan bir hastalık olduğunu söyledi. 

ANI Konukoğlu Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabo-
lizma Hastalıkları Uzmanı 
da olan Prof. Dr. Baştemir, 

“14 Kasım Dünya Diyabet Günü” 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
diyabetin, insülin hormonunun ta-
mamen veya kısmen eksikliğine 
bağlı olarak, kan şekerinin normal 
sınırının üzerinde seyrettiği, bütün 
yaş gruplarında görülebilen ve 
hayat boyu süren rahatsızlık oldu-
ğuna dikkati çekti.

“Gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerin tamamında, özellikle ha-
yat tarzı değişimi Tip2 diyabet 
görülme sıklığını artırmaktadır” 
diyen Prof. Dr. Baştemir, şöyle de-
vam etti:

“Nüfus artışı, yaşlanma ve şehir-
leşme ile birlikte obezite ve fiziksel 
aktivitenin azalması da diyabetli 
hasta sayısını artırmakta ve yaş 
sınırı giderek düşmektedir. Ayrıca 
Tip1 diyabet sıklığı özellikle okul 
öncesi çağlarda daha belirgin 
olarak artış göstermektedir. Bu 
haliyle diyabet, küresel anlamda 
bir sağlık sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Diyabet sonuçları ve eşlik eden 
hastalıklar nedeniyle son derece 
ciddiye alınması gereken bir has-
talıktır. Sağlık için büyük bir tehdit 
olması yanında, hem kişisel, hem 
de ülkeler açısından büyük ma-

liyet gerektiren diyabet hastalığı 
ve komplikasyonlarından 2013 yı-
lında, dünyada 5.1 milyon insanın 
hayatını kaybettiği rapor edilmiş-
tir.”

GÖRÜLME SIKLIĞI

Diyabetin dünyada görülme sıklı-
ğına değinen Prof. Dr. Baştemir, 
“IDF, 7. Diyabet Atlası’na göre; 
2015 yılı sonunda 415 milyon ol-
duğu tahmin edilen 20 yaş ve üstü 
erişkin diyabetli nüfusun, 2040 yılı-

na kadar yüzde 55 oranında arta-
rak 642 milyona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Baştemir, 2015 yılında 
dünyada yüzde 8.8 olduğu varsa-
yılan erişkin diyabet prevalansının 
(Prevalans, prevalans hızı veya 
prevalans oranı, belirli bir nüfus-
ta, belirli bir zaman dilimi içerisin-
de, çalışma kapsamında yer alan, 
belirli bir hastalık veya hastalık-
lara sahip tüm olguların oranıdır)  
2040 yılında yüzde 10.4’e yük-

S

Prof. Dr. Mehmet Baştemir
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seleceğine vurgu yaparak, “Bir 
başka deyişle, 2015 yılında her 11 
erişkinden 1’inde diyabet olduğu 
buna karşılık 2040 yılında her 10 
erişkinden 1’inin diyabetli olacağı 
öngörülmektedir” diye konuştu. 

Kontrol altına alınamayan diya-
bet hastalığının “Hiperglisemiye” 
yol açması ve zaman içinde böb-
rek, kalp-damar, sinir sistemi, göz 
başta olmak üzere bütün vücudu 
etkileyebileceğini anımsatan Prof. 
Dr. Baştemir, kardiyovasküler 
hastalıkların görülme sıklığı, insi-
dansı (belirli bir nüfusta belirli bir 
zaman dilimi içerisinde belirli bir 
hastalık veya hastalıkların yeni ol-
gularının sayısı) ve mortalitesinin 
(Mortalite oranı veya kaba ölüm 
hızı (bir hastalıktan veya genel 
olarak) genelde yıllık hesaplanan, 
her 1000 kişi başına ölümlerin sa-
yısının oranıdır) diyabetli hasta-
larda, diyabetli olmayanlara göre 
2-8 kat daha fazla olduğunun altı-
nı çizdi.

AĞIR BEDELLER ÖDENIYOR
 
Diyabetin gelişmiş ülkelerde en 
sık görme kaybı ve körlük neden-
leri olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Baştemir, “Dünyada böbrek ye-

tersizliği ve travma-dışı ampütas-
yon (iyileşmesi olanaksız görülen 
bir organı kesip atma) olgularının 
ilk nedeni diyabettir. Bu da bizleri 
diyabetli bireylerde alt ekstremite 
(vücudun kalçadan ayağa kadar 
olan kısımı)  amputasyon riskinin, 
diyabeti olmayanlara oranla 25 
kat daha yüksek olması riskiyle 
karşı karşıya getirmektedir” ifade-
lerini kullandı. 

Prof. Dr. Baştemir, diyabetin doğ-
rudan mali külfetinin yanında di-
yabetli bireyler açısından işteki 
verim kaybında düşüş, yaşam 
süresinde kısalma ve yakınlarının 
hastayla ilgilenmek durumunda 
kaldıkları zaman kayıplarından 
kaynaklanan maliyetlerin de göz 
ardı edilmemesi gerektiğini anım-
sattı. 

ERKEN TANININ ÖNEMI

Her hastalıkta olduğu gibi di-
yabette de erken tanının büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Prof. 
Dr. Baştemir, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Diyabet hastalığının kişisel ve 
ülkeler açısından maliyetini azalt-
mak ve beraberinde getireceği 

farklı sorunlar için tanının erken 
konması ve uygun tedavi seçe-
neklerinin belirlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Çalışmalar 
Tip2 diyabetin, prediyabetli birey-
lerde yaşam tarzının sağlıklı bir 
şekle çevrilmesiyle, yüzde 40-58 
oranında önlenebileceğini göster-
mektedir. Diyabet hastası olan iki 
kişiden birinin tanısının konmadı-
ğı bilinmekle birlikte bu da kişile-
rin sakatlık yanında erken ölüme 
yol açan komplikasyonlarla karşı 
karşıya bırakmaktadır.  

Hareketli yaşam tarzı, sağlıklı 
beslenme, alkol, tütün gibi madde 
bağımlılığının önlenmesi konula-
rına önem vermek, temel sağlıklı 
yaşam stratejimiz olmakla birlikte,  
diyabetli hastaların komplikas-
yonlardan korunması ve tedavinin 
etkinliği açısından temel prensip 
olmalıdır. Diyabet ve komplikas-
yonları ülkeler açısından temel 
halk sağlığı sorunlarının öncelik-
lileri arasındadır. Diyabetin ön-
lenmesi ve azaltılması için kamu-
nun, sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversite ve özel sektörün katılım 
sağlayacağı, etkili bir politika ge-
liştirilmeli ve kararlı bir şeklide yü-
rütülmelidir.”
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ANI Konukoğlu Hastanesi 
Toplantı Salonunda dü-
zenlenen organizasyonun 
açılış konuşmasını yapan 

ASİD Genel Başkanı ve Hastane-
miz Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım, “SGK ve SABİDER işbir-
liği ile düzenlediğimiz, mevcut ve 
değişiklikler ile 2018 yılında yürür-
lüğe girecek olan sosyal güvenlik 
mevzuatlarının istişare edilmesi 
şeklinde geçecek bu toplantının 
herkese faydalı olmasını diliyo-
rum” dedi.

Dr. Yıldırım, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Mevzuatlarının günlük de-
ğişimlerinin çok yüksek olduğunu 
ifade ederek, toplantının iyi geç-
mesi temennisinde bulundu.

ÖMER NECMEDDIN TAN

SABİDER Başkanı Ömer Nec-

meddin Tan ise “Bu toplantıları 
düzenlemekteki amacımız, sağlık 
sektöründe hizmet alıcı ve hizmet 
sunucularını bir araya getirerek, 
yapılacak istişareler ile yaşanan 
sıkıntıların, yanlış anlaşılmaların 
giderilmesini ve ortak bir dil oluş-
masını sağlamaktır” diye konuştu.
“Bugüne kadar bizim gördüğü-

müz ya da bize gelen sıkıntıların 
büyük bölümü yanlış anlaşılma-
lardan veya mevzuatta uygulayı-
cıyla inceleyici arasındaki yorum 
farklılıklarından kaynaklanmak-
tadır” diyen Tan şöyle devam etti: 

“İstiyoruz ki düzenlenen toplan-
tılarda sektörde çalışanlar mev-
zuat ile ilgili bu tür sorunları dile 
getirsinler. Toplantının verimli 
geçmesini diliyorum. Katılımcıla-
ra ve ev sahipliği için Özel Sani 
Konukoğlu Hastanesi’ne ve ASİD 
Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya 
Yıldırım’a çok teşekkür ediyo-
rum.”

MEHMET UZUN

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, ko-
nuşmasına “İstişarede her zaman 
fayda var” sözleriyle başladı. 

SGK, SABİDER ve 
ASİD’den eğitim toplantısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , Sağlıkta Birlik Derneği (SABİDER) ve Anadolu Sağlık 
İşletmeleri Derneği (ASİD) işbirliğiyle, “Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatları 2018 

Projeksiyonu İstişare ve Eğitim Toplantısı” düzenledi.

S

ASİD Genel Başkanı ve 
Hastanemiz Genel Müdürü 
Dr. Yusuf Ziya Yıldırım
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Kısıtlı personel sayısıyla, sağlık 
hizmet sunucularına hizmet ver-
diklerini anlatan Uzun, “Persone-
limizin verimli çalışmalarıyla bu 
yükün altından kalkıyoruz. Genel 
müdür, daire başkanları ve mü-
dürlerin iletişime açık olması bi-
zim için büyük avantaj. Birbirimizi 
dinlememiz çok önemli. İletişime 
açık olduğumuz sürece çözüle-
meyecek sorun yoktur” ifadelerini 
kullandı.
 
DR. MUSTAFA ÖZDERYOL

Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürü Dr. Mustafa Özderyol da 
“Bizim görmediğimiz sıkıntıları is-
tişare şeklinde birbirimizi aktara-
lım ve bu şekilde Ankara’ya dön-
düğümüzde ekipçe bu sıkıntıları 

çözmeye çalışalım. Karşılıklı soru 
cevap şeklinde toplantının olduk-
ça faydalı geçeceğini düşünüyo-
rum” dedi.

Dr. Özderyol’un konuşmasının ar-
dından oturumlara geçildi.

I. OTURUM

5510 Sayılı Kanun’a Dayanarak 
Hazırlanan Tebliğ, Yönetmelik ve 
Genelgelere Genel Bakış ve 2018 
Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuat 
Projeksiyonu konulu oturumda, 
SGK Genel Sağlık Sigortası Ge-
nel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, 
İzleme, Risk ve Kalite Yönetimi 
Daire Başkanı Dr. Refik Altun ve 
Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Meh-
met Akif Erdem bilgilendirme ya-

parken, ASİD/SABİDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Söylemez 
Moderatör olarak görev aldı. 

Oturum, sektörün sorunlarıyla il-
gili karşılıklı soru ve cevap şeklin-
de geçerken, Dr. Özderyol, 2018 
yılında yeni bir Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde yayınlanacağını ve 
taslak halinde olan 2018 yılı Özel 
Sağlık Hizmet Sunucularından 
Sağlık Hizmeti Satın Alım Söz-
leşmesi hakkında kısaca bilgiler 
paylaştı.

1 Ekim 2017 tarihinden itibaren 
kurum olarak elektronik faturaya 
geçtiklerini anımsatan Dr. Özder-
yol, Sağlık Uygulama Tebliği’nde 
yapılacak olan değişiklik ile bir-

SABİDER Başkanı
Ömer Necmeddin Tan

SGK İl Müdürü 
Mehmet Uzun

Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürü Dr. Mustafa Özderyol
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likte, hizmet başı kesilen faturalar 
da dahil sağlık hizmet sunucuları-
nın dönem sonunda tek bir elekt-
ronik fatura kesmelerinin sağla-
nacağını belirtti. 

2018 yılı itibariyle tüm faturaların 
ve fatura eki belgelerin elektronik 
ortamda Medula’ya gönderilme-
sinin sağlanacağı bilgisini veren 
Dr. Özderyol, “Dönem sonlandır-
dıktan sonra bir tuşla evrakları 
bize teslim etmiş olacaksınız. Bu 
şekilde kağıt israfına son verip, 
ormanlarınızı da kurtarmış olaca-
ğız” dedi.

Dr. Özderyol, “Bütün inceleyici 
arkadaşlarımızın görmek istedik-
leri evraklar için de takip bazlı 
sayfalar açılacak. Oraya herhan-
gi bir raporu, epikrizi ekleyebi-
leceksiniz. İnceleyici arkadaşlar 

anlık herhangi bir şey istediğinde 
sizlerle mesajlaşarak, o takibe is-
tenen evrakı ekleyebileceksiniz. 
Fatura inceleme sürecini uzattığı-
nı düşündüğümüz aksaklıklar da 
bu şekilde daha da azalacaktır” 
şeklinde konuştu.  

Dr. Özderyol ayrıca 2018 yı-
lında Fatura İnceleme usul ve 
Esasları’nın kaldırılacağını belirtti.

II. OTURUM

Medula Uygulamaları, E-Fatura 
ve Fatura Eki Belgelerin Elektronik 
Ortamda Gönderilmesi başlıklı 
oturumda SGK Sağlık Yazılımları 
Daire Başkanı Nezire Özlem Er-
gün Bilgilendirme yaparken SA-
BİDER Yönetim Kurulu Üyesi Ser-
dal Serin Moderatör olarak görev 
aldı.

Ergün, E-Fatura ve fatura eki bel-
gelerin elektronik ortamda gön-
derilmesine ilişkin teknik bilgiler 
sundu. Oturum, sağlık hizmet su-
nucularının MEDULA ve Biyomet-
rik Kimlik Doğrulama sisteminde 
yaşadıkları sorunlar ile ilgili karşı-
lıklı soru cevap şeklinde geçti.

Toplantı SABİDER Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ekrem 
Kurşunbekiroğlu’nun Moderatö-
rüğündeki soru cevap ve hediye 
takdimiyle sona erdi. Toplantıya 
Türkiye’nin farklı illerinden çok 
sayıda genel müdürler, genel 
müdür yardımcıları, başhekim-
ler, başhekim yardımcıları, idari 
direktörler, hastane müdürleri ve 
yardımcıları, kurumsal faturala-
ma çalışanları, muhasebe müdür-
leri, bilgi işlem sorumluları, satın 
alma sorumluları ve tıbbi malze-
me firmaları katıldı. 
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Başkanı Prof. Dr. 
Göktürk Maralcan, erken teşhis ve erken tedavinin, meme kanserine karşı 

mücadelede en doğru ve en başarılı yol olduğunu söyledi.

ASTANEMIZDE de gö-
rev yapan Prof. Dr. Ma-
ralcan, meme kanseri 
farkındalık ayı dolayısıy-

la “Meme Kanserinin Farkında Ol-
mak” konulu bir açıklama yaptı.

Bir gün meme kanseri riskinin se-
kizde bir olasılıkla kişinin kendisi-
ne denk gelebileceğini bilmenin 
meme kanserinin farkında olmak 
anlamına geldiğine vurgu yapan 
Prof. Dr. Maralcan, “Her kadının, 
hekimden kendi memesini mua-
yene etmeyi öğrenmesi ve bunun 
yanı sıra meme muayenesi için 
mutlaka genel cerrahi uzmanına 
başvurması gerektiğini bilmesi 
gerekir” dedi.

Meme kanseri tedavisinin var ol-
duğunu ve tedavi sayesinde bir-
çok meme kanseri hastasının ya-
şamlarının uzun yıllar hastalıksız 
olarak sürdüğünü, bir kısmının da 
tamamen hastalıktan kurtulduğu-
nu anımsatan Prof. Dr. Maralcan, 
erken teşhis ve erken tedavinin, 
meme kanserine karşı mücade-
lede en doğru ve en başarılı yol 
olduğunun altını çizdi.

Meme kanserinin farkında olma-
nın bir başka göstergesinin de, 
meme kanseri erken teşhisi için 
kadınların düzenli olarak genel 
cerrahi uzmanı muayenesine git-
mesi olduğu kaydeden Prof. Dr. 
Maralcan, şöyle devam etti: 

“Meme kanserinin farkında ol-
mak, 20-40 yaşları arasında 2-3 
yılda bir, 40 yaşından itibaren yıl-
da 1 kez meme muayenesi olmak 

ve hekimin istediği tetkikleri yap-
tırmak demektir. Tarama amaç-
lı mamografi yapılmış olsa bile 
mutlaka genel cerrahi uzmanı 
muayenesi gerekmektedir. Meme 
kanseri tanı ve tedavisi; genel 
cerrahi uzmanı, medikal onkoloji 
uzmanı, radyoloji uzmanı, plastik 
ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve 
radyasyon onkolojisi uzmanı baş-
ta olmak üzere birçok disiplinin 
birlikte yürüttüğü bir farkındalık 
konusudur.”

KIMLER DAHA
DUYARLI OLMALI

Ailesinde özellikle de anne, kız 
kardeşler, anneanne, teyze, teyze 
kızı gibi bir veya birden fazla ka-
dında meme kanseri görülen in-
sanların bu konuda daha tedbirli 
olmalarının gerektiğine dikkati çe-
ken Prof. Dr. Maralcan, “Bu kişiler, 
hekime bir an önce muayene için 

başvurmalı ve ailesinde meme 
kanseri olanlar, genetik testler 
yaptırmalıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Maralcan, meme kanse-
rinin farkında olmanın, bu kanse-
rin sistemik bir hastalık olduğunu, 
bu nedenle vücudun herhangi bir 
yerine ulaşmış olabilecek kanser 
hücrelerini yok etmek amacıyla 
kemoterapi denen ilaç tedavisi 
protokollerinin de uygulanacağını 
bilmek anlamına geldiğini ifade 
etti.

Meme kanserinin bölgesel kont-
rolünü sağlamak için ameliyat ve 
bazen bunun üzerine de radyote-
rapinin gerekli olabileceğini vur-
gulayan Prof. Dr. Maralcan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Meme kanserinin farkındalığını 
sağlamakta bilgilendirme, aydın-
latma görevi sağlık çalışanlarına 
aittir. Ülkemizde meme kanseri ile 
ilgili her türlü tanı, tedavi ve takip 
prosedürleri uygulanmaktadır. 
Meme kanserinin başarılı yöneti-
mi, erken tanı konması ve erken 
tedavi edilmesiyle sağlanabilir. 
Meme kanseri farkındalığı deyin-
ce erken tanı ve erken tedaviyi 
anlamak, genel cerrahi uzmanına 
muayene olmak ve istenilen tetkik-
leri yaptırmak en güvenli, gerçek-
çi yol olarak görünmektedir.” 

Prof. Dr. Maralcan, meme ile ilgili 
şikayet halinde veya meme kont-
rolü istenildiğinde hekime başvur-
maktan çekinilmemesi ve utanıl-
maması gerektiğini de sözlerine 
ekledi.

Meme kanserinde
erken teşhis hayat kurtarıyor

H

Prof. Dr. Göktürk Maralcan



ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Öğretim Üyesi 
de olan Yrd. Doç. Dr. Öz-

kaplan, “18 Ekim Dünya Menopoz 
Günü” dolayısıyla bir açıklama 
yaptı.

Menopozun ortalama başlangıç 
yaşının 50 olarak kabul edildiğini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
“Başlangıç yaşı 40 yaşından önce 
olabileceği gibi, 50’li yaşların so-
nunda da görülebilir. Bu süreç 
kalıtımsal olmakla birlikte, bes-
lenme ve yaşam şartları menopo-
zu geciktirebilir” dedi.

MENOPOZUN
NASIL OLUŞUR

Menopozun nedenlerine deği-
nerek Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 
“Yumurtalıklar, 35 yıl olan ömür-
lerinde yaşlanmanın etkisiyle gö-
revlerini yerine getiremez duru-
ma gelir. Adet kanamaları gecikir 
ya da sıra atlamaya başlar” diye 
konuştu.

“Kanama miktarı azalırken, bazı-
larında aşırı kanama da görüle-
bilir. Yumurtalıklar giderek daha 
az östrojen hormonu üretmeye 
başladığından, hormonal aktivi-
telerde belli belirsiz değişiklikler 
ve yeniden düzenlemeler olur” di-

yen Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, şöyle 
devam etti:

“Şanslı dediğimiz bir azınlığın ise 
adet kanamaları menopoza dö-
nemiyle birlikte kesilir. Menopo-
zun tipik özelliklerinden olan ani 
ateş değişiklikleri, östrojen sevi-
yelerinin düşmesiyle başlayabilir. 
Hipofiz bezelerinin metabolizma-
sının değişmesiyle kan ve idrarda 
yüksek miktarlarda hormonlara 
(FSH) karşılaşılabilir. Adrenal ve 
tiroid bezlerinin hormonal den-
gesi de bozulabilir ancak bunlar 

her kadında fiziksel veya zihinsel 
rahatsızlıklara neden olmaz.”

MENOPOZA GIRILDIĞI 
NASIL ANLAŞILIR

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, meno-
pozun adet düzensizlikleri ve de-
ğişiklikler yanında belirtilerini şu 
şekilde sıraladı:

“Genellikle göğüste bir ısınma 
hissiyle ortaya çıkan ani ateş bas-
ması, boyuna, yüze ve bazen de 
tüm vücuda yayılır. Ateş hissine 
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Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Esra 
Özkaplan, kadınlar için menopoz döneminin aslında yaşlanmanın başlangıcı 

değil, bir olgunlaşma ve hayattan keyif alma dönemi olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Özkaplan:
“Menopoz bir son değildir”

S  

Yrd. Doç. Dr. Esra Özkaplan

Meme kanserinin farkında olmak, 20-40 yaşları arasında 2-3 yılda bir, 40 yaşından itibaren 
yılda 1 kez meme muayenesi olmak ve hekimin istediği tetkikleri yaptırmak demektir. 

Tarama amaçlı mamografi yapılmış olsa bile mutlaka genel cerrahi uzmanı muayenesi 
gerekmektedir. Meme kanseri tanı ve tedavisi; genel cerrahi uzmanı, medikal onkoloji 

uzmanı, radyoloji uzmanı, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve radyasyon onkolojisi 
uzmanı başta olmak üzere birçok disiplinin birlikte yürüttüğü bir farkındalık konusudur.
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Hastanemiz
GAPPLAST’ta stant açtı 

bazen iğnelenme de eşlik edebi-
lir. Yüzde ateş basması sonucu 
ortaya çıkan kızarıklık, rahatlık-
la başkaları tarafından da fark 
edilebilir. Geceleri uyku düzenini 
bozabilen ani ateş basması yanı 
sıra aşırı terleme veya üşüme de 
uykuyu bölebilir. Menopozdan he-
men önce başlar, yaklaşık 2-3 yıl 
devam eder. 

Menopozun belirtileri yanında, 
kaynağı menopozla ilgili olmayan 
baş ağrısı, gerginlik gibi rahatsız-
lıklar da görülebilir, yaşlanma en-
dişesi ise bir takım rahatsızlıklara 
yol açabilir. Menopoz esnasında 
kadınların en çok yakındığı konu-

lardan bir de kilo artışıdır. Nedeni 
genellikle azalan fiziksel aktivite-
ler ile aşırı yemedir. Bazen tiroid 
faaliyetlerinde azalma olabilir.”

Kısa bir süre öncesine kadar öst-
rojen hormonunun menopoz belir-
tilerini azalttığı, damar tıkanıklığı 
ile osteoporozu yavaşlattığı kanı-
sıyla yaygın olarak kullanıldığını 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Özkap-
lan, östrojenin günümüzde rahim 
mukozası ve bazı meme kanserle-
ri ile ilgili olabileceğinin düşünül-
düğünü ve hormon tedavisi alan-
larda kalp krizi ve inme riskinde 
artış olduğuna ilişkin veriler ne-
deniyle östrojen tedavisinin tekrar 

gözden geçirildiğin ifade etti.

PREMATÜRE YUMURTALIK 
YETMEZLIĞI

Erken menopoz dönemini de de-
ğinen Yrd. Doç. Dr. Özkaplan, 35 – 
40 yaş altı kadınlarda kesilen adet 
kanamalarının “erken menopoz” 
olarak adlandırıldığını, bu du-
rumla karşı karşıya kalan kadın-
lardan bazılarının kendiliğinden 
gebe kalabildiklerini, bazılarının 
ise yardımcı üreme tedavileri ile 
gebe kalabildiğine vurgu yaptı.

Kadının adet döngüsü bir yılı geç-
miş ve bu süre içinde kanama ol-
mamış ise menopoz tanısı konula-
bileceği uyarısını yapan Yrd. Doç. 
Dr. Özkaplan, “Normal menopo-
zun, erken menopoz dışında, geri 
dönüşü ihtimali mümkün değildir” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

SANI Konukoğlu Hastanesi, Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2. Plas-
tik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Ham-
madde ve Ürünleri Fuarı’nda (GAPP-
LAST) stant açtı. 

Fuarda yoğun ilgi gören hastanemiz 
standında, hastanede sunulan sağlık 
hizmetlerine konusunda bilgiler payla-
şılırken, ziyaretçilerin ve katılımcıların 
tansiyon ve kan şekeri ölçümü de üc-
retsiz olarak yapıldı.

Her kadının, hekimden kendi memesini muayene etmeyi 
öğrenmesi ve bunun yanı sıra meme muayenesi için 

mutlaka genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini 
bilmesi gerekir.
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RD DOÇ. DR. YARDIM-
CI, Sani Konukoğlu 
Hastanesi’nde düzenle-
nen “Varis ve Tedavisi” 

konulu halka açık konferansta, 
toplardamarların (ven) temel gö-
revinin, kanın oksijenlenmesi ve 
dolaşıma yeniden katılması için 
kalbe taşınması olduğunu belir-
terek, “Bacaklardaki kan, toplar-
damarlar içindeki kapakçıkların 
yardımıyla kalbe doğru itilir. Bu 
kapakçıkların çalışması bozuldu-
ğunda, kan yukarıya taşınamaz, 
damar içinde birikerek varis gö-
rüntüsünü oluşturur” dedi.

Varisli bacaklarda şişlik, ağrı, yor-
gunluk, gece krampları ve karın-
calanma olduğunu anlatan Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, “Ciddi varisli 
toplardamarlar, bacakların cil-
dinde dolaşım bozukluğu ile cildin 
beslenmesini bozar, egzama türü 
şikayetlere yol açarken, bazen de 
yaraların açılmasına ve iltihaplan-
malara neden olabilir” şeklinde 
konuştu.

Vücudun diğer bölgelerinin ak-
sine, bacaklardaki toplardamar-
ların kanı akciğere gönderirken 
yer çekimine ters yönde çalışmak 
zorunda olduğunu, bunun da, ve-
nöz dolaşım konusunda bacakla-
rın bir şanssızlığı olduğunu ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, ko-
nuyla ilgili şu bilgileri verdi:  

“Bu, iki mekanizma ile sağlanır: 
Birincisi günlük aktivitelerimiz sı-
rasında bacak kaslarımızın kasıl-
masıyla toplardamarlar kompre-
se olur ve ‘muskulovenöz pompa’ 
adı verilen bu mekanizma ile kan 
akciğerlere doğru gönderilir. 

İkincisi ise bacak toplardamarla-
rında bulunan çok sayıda kapak-
çık (venöz valv) kaslarımız gevşe-
diğinde kanın geriye dönmesine 
engel olur. Bu kapakçıklar, kan 
yukarı giderken açılır, geri döner-
ken kapanarak, kanın akciğerlere 
doğru tek yönde akmasını sağlar-
lar. 

Ancak bu mekanizma, bazı bi-
reylerde çeşitli nedenlere bağlı 
olarak zamanla bozulabilir. Bu 
bozulmada en önemli faktör yapı-
sal-genetik yatkınlıktır. Buna, uzun 
süre ayakta kalma/oturma, sıcak 
iklimde yaşama ve hamilelik gibi 
edinsel faktörler de eklenince ka-
pakçıklarda yetmezlik gelişebilir.” 

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, venöz yet-
mezlik olarak adlandırılan bu bo-
zuklukta, bacak kaslarının kasıl-
dığında kanın akciğerlere doğru 
gittiğini, ancak kaslar gevşediğin-
de kanın tekrar ayağa doğru aktı-
ğını söyledi.

Reflü adı verilen geri akımın, tu-
tulan damarlarda basınç artışına 
(venöz hipertansiyon) yol aça-
rak, bu damarlarda zaman için-
de genişleme meydana geldiğini 
anımsatan Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, 
“Genişleme en çok cilt altında-
ki gevşek yağ dokusu içinde yer 
alan yüzeyel toplardamar dalla-
rında oluşur ve genişleyerek cilt-

“Varis ve Tedavisi” anlatıldı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Murat Yardımcı, çok sıcak suyla banyo yapmanın varislerin ilerlemesini 

hızlandıracağını, bu nedenle kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak 
durulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Y

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı,  varisten korunmak için uzun süre hareketsiz oturmaktan ve ayakta 
kalmaktan kaçınılması, düzenli olarak egzersiz yapılması, kilo almamaya dikkat edilmesi, 

sigara ve alkol tüketiminden kaçınılması ya da azaltılması varisi önlemede büyük rol oynar. 
Çok sıcak suyla banyo yapmak da varislerin ilerlemesini hızlandırır. Bu nedenle kaplıca, 

sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmak büyük önem taşır.”

Yrd. Doç. Dr. Murat Yardımcı Doç. Dr. Gökhan Gökaslan Doç. Dr. Erkan Kaya
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ten kolayca görülebilen varis adı 
verilen genişlemiş damarlar orta-
ya çıkar” ifadelerini kullandı. 

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, varislerin 
aslında bir hastalık değil, venöz 
yetmezlik adı verilen bir hastalığın 
sonucu ve en “göze çarpan” belir-
tisi olduğunun altını çizerek, “Ma-
alesef bir çok merkezde doppler 
ultrason yapılmadan yüzeyel va-
rislere müdahale edildiğinden alt-
ta yatan asıl hastalık devam eder. 
Bu da halk arasında ‘’varis tedavi 
edilse bile tekrar eder’’ düşünce-
sinin yerleşmesine neden olmuş-
tur” uyarısını yaptı. 

NEDENLERI:

Sani Konukoğlu Hastanesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Uzmanı da 
olan Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, vari-
sin nedenlerini şöyle sıraladı:

“Yaş: Yaş ilerledikçe görülme 
sıklığı artar.
Cinsiyet: Kadınlarda varis oranı 
yüzde 1 – 71, erkeklerde yüzde 
2-56.
Doğum sayısı fazla olan ba-
yanlarda görülme sıklığı daha 
yüksek.
Meslek: Doktor, hemşire, berber, 
öğretmen gibi ayakta uzun süre 
sabit kalan kişilerde daha sık 
izlenir.
Genetik: Aile hikayesi olanlarda 
yüzde 70 oranında çocuklarda da 
izlenir.
Vücut kitle indeksi: Kilo artışı ile 
görülme sıklığı artar.
Sedanter yaşam: Hareketsiz 
yaşam şekli, gelişmesini kolay-
laştırır.”

Varisin bulgularını “Ağırlık his-
si, ağrı, şişlik, uyuşukluk, gece 
krampları, yorgunluk, kaşıntı ve 
huzursuz bacak” olarak özetleyen 
Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, varis tiple-
rini şu alt başlıklarda açıkladı:  

“Telenjiektazi (damar çatlama-
sı): 0,1-1 mm genişliğinde, parlak 
kırmızı, cilde yakın yerleşimli, ele 
gelmeyen damarlardır.

Kılcal varisler (spider venler): 
Ciltten çıkıntı yapmayan, çapları 
1-3 mm olan kırmızı-mor renkli va-
rislerdir. Çok sayıdaki bu varisler, 
genellikle küçük çaplı bir ya da 
birkaç yüzeyel toplardamardaki 
kapak yetmezliği sonucu oluşur-
lar.

Orta boy varisler (retiküler ven-
ler): Ciltten hafif çıkıntı yapan, ye-
şil renkli, çapları 3-4 mm arasında 
değişen varislerdir. Genellikle 
daha küçük bir yüzeyel toplarda-
mardaki kapak yetmezliği sonucu 
oluşurlar.

Büyük varisler (variköz venler): 
Ciltten bariz çıkıntı yapan, çapla-
rı 4-15 mm arasında değişen  va-
rislerdir. Olayın nedeni genellikle 
büyük bir ana yüzeyel toplarda-
marlardaki kapak yetmezliğidir.

TEDAVI

Varis tanısı konmasında doppler 
ultrasonografinin kolay, ağrısız 
ve güvenilirliği yüksek bir test ol-
duğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. 
Yardımcı, şöyle devam etti:

 “Venöz yetmezlikte tedavi prensi-
bi, hastalarda olayın nedeni olan 
venöz yetmezliğin (reflü) gide-
rilmesi, sonra da olayın sonucu 
olan varislerin tedavi edilmesidir. 
Venöz yetmezlik tedavi edilmeden 
direkt olarak varislerin tedavi edil-

mesi, hastalığın kendisinin değil 
sonucunun ya da belirtisinin teda-
vi edilmesi demektir. 

Bu durumda, varisler ya yeterin-
ce tedavi edilemeyecek ya da te-
davi edilse bile kısa sürede nüks 
edecektir. Tedavi seçimi hastaya, 
damar durumuna göre planla-
nır. Cerrahi, lazer, radyo frekans, 
skleroterapi, köpük tedavisi kli-
niğimizde uygulanan tedavi yön-
temleridir.”

NELER YAPILMALI,
NELER YAPILMAMALI

Varise karşı yapılması ve yapılma-
ması gerekenlere değinen Yrd. 
Doç. Dr. Yardımcı, şu önerilerde 
bulundu: 

“Uzun süre ayakta durmayı ya da 
oturmayı gerektiren işlerde çalı-
şan kişilerin (özellikle kadınların), 
fırsat buldukları her an ayakla-
rını yukarı kaldırarak dolaşımla-
rını rahatlatmaları önerilir. Bunu 
yapamadıkları zamanlarda ise 
ayaklarını ileri-geri hareket ettire-
rek baldır kaslarını çalıştırmaları 
gerekir.

Varisten korunmak için uzun süre 
hareketsiz oturmaktan ve ayakta 
kalmaktan kaçınılması, düzenli 
olarak egzersiz yapılması, kilo al-
mamaya dikkat edilmesi, sigara 
ve alkol tüketiminden kaçınılması 
ya da azaltılması varisi önlemede 
büyük rol oynar. Çok sıcak suyla 
banyo yapmak da varislerin iler-
lemesini hızlandırır. Bu nedenle 
kaplıca, sauna gibi sıcak ortam-
lardan uzak durmak büyük önem 
taşır.”

Yrd. Doç. Dr. Yardımcı, sunumu-
nun ardından, SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyeleri, Sani Konukoğlu Hasta-
nesi Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanları olan Doç. Dr. Gökhan 
Gökaslan ve Doç. Dr. Erkan Kaya 
ile birlikte katılımcıların sorularını 
yanıtladı. 

Yrd. Doç. Dr. Murat Yardımcı



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

PR. DR. GÜRER, Organ 
Bağışı Haftası etkinlik-
leri kapsamında has-
tanemizde düzenlenen 

“Organ Bağışı” konulu halka açık 
konferansta, organ bağışının ta-
rihçesi ve önemine dikkat çekti.

“Ülkemizde kadavra nakillerle il-
gili ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. 
Bağışların yetersiz olması, nakil 
bekleyen hastalar açısından ha-
yati önem taşımaktadır” diyen 
Opr. Dr. Gürer, kadavra nakille-
rin, akciğer, ince bağırsak, kalp 
ve son dönem organ yetmezliği 
olan hastaların hayatta kalmaları 
için son çare olduğunu söyledi.

Opr. Dr. Gürer, yılda yaklaşık 10 
bin yeni diyaliz hastası nakil bek-
leyenlerin arasına katılırken, bir o 
kadar hastanın ise hayatını kay-
bettiğine vurgu yaparak, “Bunun 
tek çözümü öncelikle kadavra, ar-
dından canlı bağış sayısını artıra-
rak, organ naklidir” diye konuştu. 

Türkiye’nin kullanılan teknoloji 
açısından diğer ülkelerden geri 
olmadığını ve Sani Konukoğlu 
Hastanesinde çok başarılı nakiller 
gerçekleştirmenin gururunu yaşa-
dıklarını anlatan Opr. Dr. Gürer, 
“Ülkemizde gerçekleşen böbrek 
ve karaciğer nakilleri sonucu, ya-
şam süresi ve sağkalım açısından 
AB ve ABD ortalamalarının üstün-
de bir başarı sağlamış durumda-
yız” ifadelerine yer verdi.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de her yıl organ nakline ihtiyacı 
olan hastaların sayısında belir-
gin bir artış olduğuna vurgulayan 

Opr. Dr. Gürer, şöyle devam etti:

“Kalp, akciğer, ince bağırsak, 
pankreas böbrek, karaciğer or-
ganları ile kornea, kalp kapağı, 
kemik, kemik iliği ve deri ülke-
mizde nakledilebilen dokulardır. 
Ölümden sonra toprakta çürü-
meye terk edilen organlarımız, 

aslında yepyeni yaşamlara birer 
umut. Her kadavra yaklaşık 6-7 
kişiye hayata yeniden ‘merhaba’ 
deme şansı veriyor. Organ bağı-
şı konusunda duyarlı olmalıyız. 
Halkımızın organ bağış ve nakli 
konusunda daha bilinçli ve daha 
duyarlı olması için elimizden gele-
ni yapmalıyız. 

Bir gün hepimizin organ nakline 
ihtiyacı olabilir. Bu konuda em-
pati çok önemli. Sani Konukoğlu 
Hastanesi Organ Nakli Merkezi 
olarak bugüne kadar pek çok has-
tanın sağlığına kavuşmasına katkı 
sağladık. Gerçekleştirdiğimiz na-
killer bizim için birer gurur kayna-
ğıdır. Akli dengesi yerinde olan, 18 
yaşını aşmış herkese organ bağı-
şında bulunmaya davet ediyorum. 
Organ bağışında bulunarak, ya-
şama katkıyı birlikte sağlayalım.” 

Konferans Opr. Dr. Ahmet Orhan 
Gürer’in katılımcıların sorularını 
yanıtlamasının ardından, isteklile-
rin organ bağışında bulunmasıyla 
sona erdi. 

“Organ bağışında bulunarak, 
yaşama katkıyı birlikte sağlayalım”

Hastanemiz Organ Nakil Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı 
Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer, “Organ bağışında bulunarak yaşama 

katkıyı birlikte sağlayalım” dedi. 

O

Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer
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ANI KONUKOĞLU Has-
tanesi Patoloji ve Sitolo-
ji Laboratuvarı’nda Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Sökücü-

de görev yapıyor. 

PROF. DR. KEMAL BAKIR

Nisan 1960’da Antakya’da doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini aynı 
şehirde tamamladı. Tıp eğitimine 
1977 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesine başladı. 1985 yı-
lında mecburi hizmeti için Kasta-
monu-Araç ilçesinde görev yaptı. 
Patoloji ihtisası için 1987 yılında 
Ankara Numune Hastanesi Pato-
loji Bölümü’ne başladı.

Uzman olduktan sonra Ankara 
Onkoloji Hastanesi Patoloji bölü-
münde 6.5 yıl boyunca başasistan 
olarak çalıştı. Daha sonra 1996 
yılında Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim 
Dalı’nda öğretim üyesi olarak gö-
reve başladı ve bu görevi emekli 
olduğu Mart 2017 tarihine kadar 
sürdürdü.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’ndeki görevi sırasında 2003 
yılında MD Andersen Cancer 
Center’da 5 ay Prof. Dr. Victor Pri-
eto ile dermatopatoloji alanında 
“observer”  olarak çalıştı.   

Ağustos 2017’de SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim 
Dalı’na göreve başlayan Prof. Dr. 
Kemal Bakır, mecburi hizmet sıra-
sında tanıştığı ve daha sonra der-
matolog olan meslektaşıyla evli 
olup, iki çocuk babası. 

Patoloji Dernekleri Federasyonu 
ve TEPDAD yönetim kurullarında 
üye olarak yer alan Prof. Dr. Ke-
mal Bakır, çiçeklerle uğraşmanın 
yanı sıra yaklaşık 15 yıldır bonzai 
tarzı ağaç yetiştiriciliği yapmak-
tadır. Sosyolojiye olan ilgisi, bu 
konularda kitap okumasını tetikle-
mektedir.

SANI KONUKOĞLU 
HASTANESI PATOLOJI VE 
SITOLOJI LABORATUVARI 

Laboratuvarda  servikovajinal 
smear (Pap Smear), sitolojik (hüc-
resel) incelemeler, organların bi-
opsi ve ameliyat materyallerinin 
incelemeleri yapılmaktadır. Bun-
ların içinde sıklıkla  rahim ağzı 
(serviks)  biopsileri, küretaj spesi-
menleri, rahim, endoskopik mide, 
kolon ve bütün sindirim sistemi, 
deri, prostat, meme, safra kesesi, 

akciğer, baş – boyun, karaciğer, 
santral sinir sistemi ve tiroid gibi 
ameliyat ile alınan organların in-
celemeleri bulunmaktadır.

Laboratuvarda modern  teknikler 
ve cihazlar kullanılmakta, gerekli 
görülen vakalarda tanıya yönelik 
özel boyama (histokimyasal ve 
immünohistokimyasal) yöntemleri 
uygulanmaktadır.

PATOLOJI VE SITOLOJI 
LABORATUVARINDA 
YAPILAN ANALIZLER

SITOLOJIK INCELEMELER:

- Servikovajinal Smear (Pap 
smear) : Klasik Yayma Metodu, 
Sıvı Bazlı Sitoloji
- Vücut Sıvıları, Sekresyonlar : 
Pleura, Batın, Balgam, İdrar, vb.
- Brush ( Fırça ile) : Bronkial, 
BAL, Endoservikal, vb. 
- Ince Iğne Aspirasyon Biopsisi : 
Meme, Tiroid, Lenf nodülü, vb. 

DOKU INCELEMELERI

Genel : Meme, Deri, Ağıziçi, La-
rinks, Akciğer, Lenf nodülü, vb. 
Küretaj : PC, Endometrium, Endo-
servikal
Endoskopik : Özofagus, Mide, 
Duodenum, Jejunum, İleum, Kolon 
Jinekolojik : Over, Endometrium, 
Serviks, Vagina, Vulva, 
Ürogenital : Mesane, Testis, 
Penis, Prostat (Çok kadranlı iğne, 
TUR) 
Batın : Karaciğer, Böbrek, vb 
Kemik : Kitle eksizyonu, küretaj 
Kemik iliği

Prof. Dr. Kemal Bakır,
Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Kemal Bakır, Sani Konukoğlu Hastanesi Patoloji ve Sitoloji 

Laboratuvarı’nda göreve başladı. 

S

Prof. Dr. Kemal Bakır
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ASTANEMIZ güçlü ve 
başarılı hekim kadrosu-
na yeni isimler ekliyor.  
Kalp ve Damar Cerrahi-

si Polikliniği’nde, Doç. Dr. Gökhan 
Gökaslan ve Doç. Dr. Erkan Kaya 
da görev aldı. Kalp ve Damar Cer-
rahisi Polikliniği’nde Doç. Dr. Gö-
kaslan ve Doç. Dr. Kaya’nın yanı 
sıra, Yrd. Doç. Dr. Feragat Uygur ve 
Yrd. Doç. Dr. M. Murat Yardımcı da 
görev yapıyor.

DOÇ. DR.
GÖKHAN GÖKASLAN 

1974 yılında Isparta’ da doğdu. 
Ortaokul ve lise eğitimini Isparta 
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 
1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde eğitime başladı. 1997 
yılında tıp doktoru olarak mezun 
olduktan sonra, 1998-2004 yılları 
arasında Ankara Dışkapı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Kalp Da-
mar Cerrahisi Kliniği’nde Uzman-
lık Eğitimi’ni tamamlayarak, 2008 
yılına kadar aynı merkezde eğitim 
görevlisi ve operatör doktor olarak 
görev yaptı. Bu süreçte Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana-
bilim Dalında Kalp ve Dolaşım Fiz-
yolojisi üzerine Doktora Eğitimi aldı. 

2004 yılında Ankara’da ilk, Türki-
ye genelinde ise ikinci kez ekibi 
ile birlikte “varisli hastalarda lazer 
ile endovenöz ablasyon cerrahisi 
işlemi”ni gerçekleştirdi. 

2005 yılında ilk 50 vakanın sonuç-
larını Ulusal Damar Cerrahisi 
Kongresi’nde sunarak, ülkemizde 
de lazer ile kesi yapılmadan varis 

hastalıklarının tedavisinin yapılabi-
leceğini gösterdi ve bu tedavi yön-
teminin ülkemizde yaygınlaşmasın-
da Opr. Dr. Tolga Soyal ile birlikte 
öncü oldu. 

2008 – 2011 yılları arasında özel 
sağlık kuruluşlarında görev yaptı. 
2011 yılında Gaziantep Üniversite-
si Kalp Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor 
olarak çalışmaya başladı. 2014 yı-
lında Doçent Doktor Unvanı aldı. 
2012-2017 yılları arasında Gazian-
tep Üniversitesi Erişkin ve Çocuk 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim ve 
Bilim Dallarının Başkanlığını yaptı. 
Eylül 2017 itibariyle SANKO Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bi-
limleri Bölümü Kalp ve Damar Cer-
rahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak 
göreve başladı. 

Gaziantep Üniversitesi Kalp Da-
mar Cerrahisi Kliniği’ndeki çalış-
ma sürecinde çok sayıda “erişkin 
ve pediatrik  kalp cerrahisi vakası” 
gerçekleştirdi. Ayrıca Prof. Dr. Ha-
şim Üstünsoy başkanlığında 6 kalp 
nakli, yaklaşık 40 yapay kalp yer-
leştirilmesi operasyonunda yer aldı 
ve ekibi dünyada en iyi yapay kalp  
implantasyonu başlangıcı yapan 
merkez (FAST START AWARD) 
ödülünü aldı. 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası 
kongrede sunulmuş bilimsel bildi-
riler ve SCİ expanded yerli ve ya-
bancı dergilerde basılmış maka-
lelerinin yanı sıra  bir adet erişkin, 
bir adet çocuk kalp cerrahisi kitap 
yazarlığı ve editörlüğü mevcuttur.

İlgi alanları; kalp yetmezliğinde 
kalp nakli ve yapay kalp cihazla-
rının yerleştirilmesi, çalışan kalpte 
kalbi durdurmadan by-pass cer-
rahisi, kalp kapağı hastalıklarında 
hastanın kapağını değiştirmeden 
kapak tamiri, çocuk hastalarda do-
ğumsal kalp hastalıklarının cerrahi 
tedavisi, aort damar hastalıklarının 
(balonlaşma veya yılması)  cerrahi 
ve stent ile tedavisi, arter (atarda-
mar) hastalıklarının stent ile veya 
cerrahi olarak tedavisi, venöz sis-
tem hastalıklarının (varis) kesi ya-
pılmadan yapıştırıcı veya lazer ile 
tedavisi cerrahi ilgi alanlarını oluş-
turmaktadır.

DOÇ. DR. ERKAN KAYA 

1976 yılında İzmir’de doğdu. Orta-
okul eğitimini İzmir’de, lise eğitimi-
ni Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları
Doç. Dr. Gökaslan ve Doç. Dr. Kaya

hasta kabulüne başladı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Gökhan Gökaslan ve Doç. Dr. 
Erkan Kaya, Sani Konukoğlu Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başladı.

H

Doç. Dr. Gökhan Gökaslan
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tamamladı. 1994 yılında Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’ne başladı. 
2000 yılında Tıp Doktoru olarak 
mezun olduktan sonra 2004-2009 
yılları arasında Gülhane Askeri 
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerra-
hisi Kliniği’nde Uzmanlık Eğitimi’ni 
tamamlayarak, 2009 yılına kadar 
aynı merkezde Eğitim Görevlisi ve 
Operatör Doktor olarak çalışmaya 
devam etti. 

2015 yılında Gaziantep Üniversite-
si Kalp Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor 
olarak çalışmaya başladı. 2017 yı-
lında Doçent Doktor Unvanı aldı. 
2015-2017 yılları arasında Gazian-
tep Üniversitesi Erişkin ve Çocuk 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim 
ve Bilim Dalı’nda öğretim üyeliği, 
akademi kurul üyeliği ve eğitim-öğ-
retim sorumlusu görevlerini yaptı. 
Eylül 2017 itibariyle SANKO Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğre-
tim üyesi olarak göreve başladı.

Gaziantep Üniversitesi Kalp Da-
mar Cerrahisi Kliniği’ndeki çalış-
ma sürecinde erişkin, pediatrik  
kalp cerrahisi ve periferik vasküler 
girişim vakası gerçekleştirdi. Çok 
sayıda ulusal ve uluslararası kong-
relerde sunulmuş bilimsel bildiriler 
ve SCİ expanded yerli ve yabancı 
dergilerde basılmış makalelerinin 
yanı sıra 1 adet erişkin, 1 adet ço-
cuk kalp cerrahisi kitap yazarlığı 
mevcuttur. Evli ve 2 çocuk babası 
olup İngilizce ve Almanca bilmek-
tedir.

İlgi alanları; kalp yetmezliğinde 
kalp nakli ve yapay kalp cihazla-
rının yerleştirilmesi, çalışan kalpte 
kalbi durdurmadan by-pass cer-
rahisi, kalp kapağı hastalıklarında 
hastanın kapağını değiştirmeden 
kapak tamiri, çocuk hastalarda 
doğumsal kalp hastalıklarının cer-
rahi tedavisi, aort damar hastalık-
larının (balonlaşma veya yırtılması)  
cerrahi ve stent ile tedavisi, arter 
(atardamar) hastalıklarının stent ile 

veya cerrahi olarak tedavisi, venöz 
sistem hastalıklarının (varis) kesi 
yapılmadan yapıştırıcı veya lazer 
ile tedavisi cerrahi ilgi alanlarını 
oluşturmaktadır.

SANI KONUKOĞLU 
HASTANESI KALP VE
DAMAR CERRAHI KLINIĞI

1996 yılında faaliyete geçen Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde hizmet 
veren Kalp ve Damar Cerrahisi 
Kliniği’nde ilk kalp ameliyatı 18 Ey-
lül 1997 tarihinde gerçekleştirildi. 
Bu tarihten itibaren hedefini has-
ta memnuniyeti olarak belirleyen 
Sani Konukoğlu Hastanesi, sağlık 
alanında Türkiye genelinde saygın 
bir yer edinmiş ve bölgemizde de 
referans hastane konumuna gel-
miştir. 

Sani Konukoğlu Hastanesi, SAN-
KO Üniversitesi ile ortak kullanım 
(afiliasyon) protokolü imzaladık-
tan sonra, 3’üncü basamak has-
tane statüsünde hizmet vermeye 
başlayacaktır. Bu süreçte cerrahi 
ekibe genç, dinamik ve akademik 
cerrahlar da eklenerek, Kalp ve 
Damar Cerrahisi Kliniği daha da 

güçlendirilmiştir. 

İlk günkü heyecanla ve özveri ile 
hastalarına şifa dağıtan klinikte 
dünya standartlarında cihaz ve 
malzemeler kullanılmaktadır.  Kalp 
ameliyatları laminar hava akımı 
olan HEPA Filtreli ameliyat salonla-
rında gerçekleştirilmektedir. 

Hastalar ameliyat öncesi ve son-
rası tek kişilik ve lüks odalarda 
kalmaktadır. Tamamı tek kişilik 
olan odalar, hasta ve refakatçilerin 
her türlü ihtiyacına cevap verecek 
şekilde donatılmıştır. Hasta ve re-
fakatçilerin tedavi sürecinde ken-
dilerini evlerinde hissedebilmeleri 
için tüm odalarda her yöne hareket 
edebilen elektrik kontrollü hasta 
yatakları, direkt telefon, özel banyo 
tuvalet, kablolu TV yayını ve merke-
zi klima sistemi bulunmaktadır.

KLINIKTE YAPILAN 
AMELIYATLAR:

Re-DO cerrahisi: Daha önceden 
kalp ameliyatı geçiren ancak yeni 
ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle 
tekrar kalp ameliyatı gereken has-
taların cerrahisi.
Koroner arter bypass cerrahisi: 
Kalbi durdurmadan çalışan kalpte 
bypass.
Kalp kapak hastalıkları cerrahisi: 
Kapak değişim veya tamirinin yanı 
sıra küçük kesi ile kapak ameliyat-
ları.
Doğumsal kalp hastalıkları cer-
rahisi: Çocuk ve erişkin hastalar-
da doğuştan gelen kalp hastalıkla-
rının cerrahisi.
Aort damar cerrahisi: Aort dama-
rının genişlemesi veya yırtılması 
durumunda gereken damar deği-
şim ameliyatları. 
Atar damar tıkanıklarının cerra-
hi tedavisi: Vücuttaki atar damar 
tıkanıklarının bypass veya stent ile 
tedavisi.
Varis ameliyatları: Her boyuttaki 
varisli damarların, ağrısız, ameli-
yatsız yapıştırıcı veya lazer ile teda-
visi Varis Tedavi Merkezinde yapıl-
maktadır.

Doç. Dr. Erkan Kaya
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OÇ. DR. MERAL UYAR, 
1975 yılında doğdu. 1992 
yılında Beyoğlu Anado-
lu Lisesi’ni bitirdi. Aynı 

yıl başladığı Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden 1998 yılında mezun 
oldu. 1999 yılında Gaziantep Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Göğüs Has-
talıkları Bölümü’nde asistan olarak 
başlayan meslek hayatına 2004’te 
uzman, 2007’de yardımcı doçent ve 
2012’de doçent olarak devam etti. 

2017 yılında SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. 
Dr. Uyar, Sani Konukoğlu Hastane-
si Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde 
hasta kabul etmeye başladı. 

11 yıllık uyku laboratuvarı deneyimi 
olan Doç. Dr. Uyar’ın, 50’nin üzerin-
de ulusal ve uluslararası bilimsel 
yayını bulunmaktadır.

Doç. Dr. Uyar, birçok koroda yer 
almış olup, Ege Üniversitesi Klasik 
Türk Müziği korosunun ilk koristle-
rindendir. Müzik dinlemek dışında 
kitap okumayı, araştırma yapmayı 
ve çiçeklerle ilgilenmeyi sever.

SANI KONUKOĞLU 
HASTANESI GÖĞÜS 
HASTALIKLARI POLIKLINIĞI

Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Polikliniği’nde, akciğer 
hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi-
ne yönelik poliklinik ve yataklı teda-
vi hizmeti verilmektedir. 

Solunum sisteminden kaynakla-
nan nefes darlığının teşhisi, tedavi-

si ve takibinde önemli rol oynayan 
solunum fonksiyon testleri ile ilaçlı 
solunum fonksiyon testleri (reversi-
bilite) yapılmaktadır.

Sani Konukoğlu Hastanesi Bron-
koskopi Ünitesi’nde, başta akciğer 
kanseri olmak üzere, bazı akciğer 
hastalıklarının erken ve kesin tanı-
sına yönelik bronkoskopi işlemi de 
(solunum yollarının erken endosko-
pik incelemesi) gerçekleştirilmek-
tedir.

Akciğer zarları arasında sıvı top-
landığında, nedenini araştırmak 
için, bu sıvıdan örnekler alınarak 

tanıya gidilebilmektedir. Sıvı fazla 
miktarda ise; tedavi amacıyla bu 
sıvının boşaltılması işlemi de yine 
hastanede yapılmaktadır.

Günümüz teknolojisini yakından 
takip ederek, halkımıza sunan Sani 
Konukoğlu Hastanesi’nde göğüs 
hastalıkları uzmanları yönetiminde 
uyku laboratuvarı hizmet vermekte-
dir. Uykuda solunum bozuklukları 
kardiyovasküler (hipertansiyon, 
aritmi, kalp yetmezliği, ani ölüm) ve 
serebrovasküler (inme) uyku hasta-
lıkları içinde en önemli hastalıklar-
dan biridir. 

Obstrüktif uyku apne sendromu 
(uykuda solunum durması hastalı-
ğı) bu hastalık yelpazesi içinde en 
sık görülenidir. Horlama, uykuda 
nefes durması, gündüz uyku hali, 
sabah baş ağrısı, uykudan yorgun 
uyanma, dikkat bozukluğu en sık 
görülen belirtilerdir. Bölümümüz-
de uykuda solunum bozukluklarını 
araştırmak üzere uyku laboratu-
varda polisomnografi (uyku testi) 
yapılmaktadır. Uyku Laboratuvarı 4 
yatak kapasitelidir.

Bunların yanı sıra,  Sani Konukoğ-
lu Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Polikliniği’nde insan sağlığını ciddi 
şekilde tehdit eden ve akciğer has-
talıklarının temel sebeplerinden 
birisi olan sigarayı bıraktırmaya 
yönelik hizmetler de verilmektedir.

Sani Konukoğlu Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Polikliniği’nde, Doç. Dr. 
Meral Uyar’ın yanı sıra, Yrd. Doç. 
Dr. Nevhiz Gündoğdu da görev 
yapmaktadır.

Doç. Dr. Meral Uyar
hastanemizde göreve başladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meral Uyar, hastanemizde göreve başladı.

D

Doç. Dr. Meral Uyar
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ANKO Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
1’inci sınıf öğrencisi Emre 

İsabeşe’nin sunuculuğunu yaptığı 
tören, Büyük Önder Atatürk, silah 
arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin 
Bayram, törende yaptığı konuş-
mada, “Atamızın 10 Kasım 1938’de 
genç yaşta aramızdan ayrılışı sa-
dece Türk halkında değil, dünyada 
da büyük bir üzüntüye sebep ol-
muştur” dedi.

“Büyük Önderin vefatı sonrası dün-
ya liderlerinin açıklamalarında te-
mel nokta, O’nun devlet adamlığı 
ve örnek çalışmalarıyla, dünyaya 
gelen nadir dahilerden biri olduğu 
yönündedir” diyen Prof. Dr. Bay-
ram, şöyle devam etti: 

“Gazi Mustafa Kemal, bağımsızlık 
savaşı sonrasında kazanılan ba-
şarının tek başına yetmeyeceğine 
olan inancı ve kararlılığıyla birçok 
devrim gerçekleştirmiştir. Büyük 
Atamızın bizlere en büyük arma-
ğanı ise korumasını Türk gençliği-
ne emanet ettiği Cumhuriyettir. O 
zor günlerde Cumhuriyet’in nasıl 
kurulduğunu, hangi temel ilkelere 
dayandığını bir an bile unutmama-
lıyız.

‘Benim, Türk milleti için yapmak is-
tediklerim ve başarmaya çalıştıkla-
rım ortadadır. Benden sonra, beni 
benimsemek isteyenler, bu temel 
mihver üzerinde akıl ve ilmin reh-

berliğini kabul ederlerse, manevî 
mirasçılarım olurlar’ diyen Büyük 
Atatürk, Cumhuriyet’e ancak akıl, 
bilim ve çalışmakla sahip çıkılabi-
leceğine işaret etmiştir.

İçimizdeki hüzne rağmen, 10 Ka-
sımlar Atamızın fikirlerinin en doğ-
ru biçimde anlaşıldığı ve uygulan-
dığı, ülkemiz için daha iyi neler 
yapabilirizin yanıtlarının arandığı 
günler olmalıdır. SANKO Üniversi-
tesi olarak, emaneti olan Cumhuri-
yetimize her zaman sahip çıkmayı 
en büyük ve en kutsal görev olarak 
kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşün-
celerle büyük önder Atatürk’e, silah 

arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhun 
şad olsun Büyük Önder.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi 1’inci sınıf öğrencisi Oğuz 
Terziakın’ın ise “Fazıl Hüsnü 
Dağlarca”nın, “Mustafa Kemal’in 
Gök Yazıları” isimli şiirini seslen-
dirdi. 

SANKO Üniversitesi ve Sani Konu-
koğlu Hastanesi’nden çok sayıda 
akademisyen, doktor, yönetici ve 
öğrencinin katıldığı tören , “Ata-
türk” konulu kısa filmin izlenmesiy-
le sona erdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü andık

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete 
intikalinin 79’uncu yılında SANKO Üniversitesi ve hastanemiz tarafından 

düzenlenen ortak törenle anıldı.

S

Prof. Dr. Metin BayramOğuz Terziakın
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ANKO Üniversitesi’nin 
2017-2018 Akademik Yılı 
açılışı nedeniyle Abdul-
kadir Konukoğlu Spor ve 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
törende konuşan Vali Yerlikaya, 
değişen dünyayla birlikte şehirlerin 
rekabetinin ön plana çıktığını, bu 
rekabetin ön plana çıkmasında de 
üniversitelerin yerinin çok önemli 
olduğunu söyledi.

Gaziantep’in dünyadaki en re-

kabetçi 7 şehirden biri olduğuna 
vurgu yapan Yerlikaya, “8 Şubat 
1921 tarihinde Gaziantep’in Gazi-
lik unvanına vasıl olduğu 11 aylık 
mücadele ruhuyla o günlerden bu-
günlere geldiği noktayı göz önüne 
getirirseniz, her alanda başarı hi-
kayeleri vardır” dedi. 

SANKO Ailesinde dördüncü be-
şinci kuşağın işbaşında olduğunu 
kaydeden Yerlikaya, öğrencilere 
seslenerek, “Sizler değişik ortam-

larda başarı hikayelerini dinlediniz. 
1000’in üzerinde sanayiciyle Türki-
ye’deki 5’inci ihracatçı olduk, bu yıl 
da aynı başarıyı yakaladık. Ticaret 
cesaret, maharet ve sırdan ibaret-
tir” şeklinde konuştu. 

AZMINI
KAYBETMEYEN ŞEHIR

“Türkiye’nin diğer kentlerinde par-
makla gösterilen Gaziantep, en 
olumsuz süreçte DEAŞ’la müca-

SANKO Üniversitesi
2017–2018

akademik yılı açılış töreni
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, üniversitelerin kuruluş amacını, “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin güçlü ve gururlu duruşunu destekleyecek altyapı ve işgücünü 
üretmek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin merkezi olmak” olarak tanımladı.

S
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delede, coğrafya olarak hemen 
yanı başımızda 7 yıldan bu yana 
süren Suriye’deki büyük insanlık 
dramında, 500 bine yakın muhacir 
güçle birlikte yaşarken kişisel, top-
lumsal mutluluğunu, çalışma az-
mini kaybetmeyen bir şehir oldu” 
diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Sizler bu atmosfer içerisinde eği-
tim ve öğretiminizi görüyorsunuz. 
Her olumsuzluktan bir başarı hi-
kayesi çıkarabilmektir Gaziantepli 
olmak. Allah’ın verdiği zenginliği, 
toplumu için milleti için, Allah tak-
dir etsin diye kullanan bir vakfın 
öğrencileri olmak başlı başına bir 
şükürdür, şanslısınız ve bunu en iyi 
şekilde bu şehirde değerlendirmek 
inşallah sizlere nasip olur. İlim ve 
teknolojide dünyada başarılı dev-
letlerden biri olmanın yolu bu sıra-
lardan geçiyor. Öğretim üyelerini-
ze de hürmetten geçiyor.

Üzerinizde Cumhuriyet’in kuruluş 
iradesinin, şehitlerimizin, gazile-
rimizin emaneti var. Burası sizin 
başarılı olmanız için kar zarar fik-
riyatını ayakları altına alarak, hayır 
hesabıyla sizlere yatırım yapıyor. 
Bu fırsatı, vücut ikliminizde huzuru, 
mutluluğu kazanarak, sadece çok 
para kazanmak mutluluktur anlayı-
şıyla hareket etmeyerek, insanlığa 
faydalı olmak, onların yüzlerinden 
minnettarlık, şükran, teşekkür ifa-
deleriyle mest olmak ve bizden 
daha başarılı şekilde evlatlarımızı, 
milletimizi en güzel yetiştirmek düs-

turumuz olmalı. Başarı ve mutluluk 
hep sizinle beraber olsun. SANKO 
Üniversitemizin ilk mezunlarıyla 
buluşacağımız 2017- 2018 akade-
mik yılı, hayırlı ve uğurlu olsun.”

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE 
BAŞKANI FATMA ŞAHIN

Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin de törende yaptığı ko-
nuşmada, ekonomi ve sanayi şehri 
olan Gaziantep’in kültür, turizm 
ve eğitim şehri  olma yolunda da 
önemli mesafe kat ettiğine dikkat 
çekti.

Gaziantep’in üniversiteler şehri 
olmak konusunda da iddiası oldu-
ğunu anlatan Şahin, “Üniversiteler 
şehri olma noktasında bugün özel-
likle SANKO Holding’in bu alanda 
yatırımını, yani insana yatırım yap-
masını bu hedefimiz ve şehrimizin 
rekabet gücü acısından çok önemli 
buluyorum. Çünkü, beşeri serma-
yemizi güçlendirmediğimiz sürece 
hiçbir hedefimize ulaşamayız” ifa-
delerine yer verdi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın an-
layışında en önemli noktanın yetiş-
miş bireyler olduğunu vurgulayan 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öncelikli olan eğitimdir. Ardından 
insanın insanca yaşayabilmesi için 
sağlıklı ortam, sağlıklı vücut, sağ-
lıklı kafa gerekir. Yani ruhen ve be-
denen sağlıklı bir birey olarak ge-
leceğe hazırlanması gerekiyor. İşte 

tam burada bu üniversiteye ve siz-
lere çok iş düşüyor. Bugün burada 
olmanız asla bir tesadüf değil. Bu 
sizin bireysel emeğiniz ve ailenizin 
bireysel fedakarlığıyla oldu. 

Bu başarının diğer sırrı da teorik 
yapıyor olmanız. Bunu başardığınız 
için kendinizi alkışlayın ve bunu hak 
ettiğinizi düşünün. Sizinle övünü-
yor,  onur duyuyoruz. Gaziantep’te 
okuyan bir üniversite öğrencisinin 
İstanbul’da, Ankara’da okuyan bir 
üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan 
neyse, kültürel ve sosyal alanda 
bunun projeleri için yoğun bir şekil-
de çalışıyoruz.”

İyi doktor olmanın çok önemli oldu-
ğunu, çünkü insani bakış gerektir-
diğini anımsatan Şahin, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Doktorluk, çok kutsal bir meslektir. 
Ama yanına iyi bir insan olmak ve 
özellikle sosyal sorumluluk anlayı-
şını benimsediğiniz zaman birçok 
noktada zevk aldığınızı görüyoruz. 
Sosyal sorumluluk dediğimiz as-
lında bizim medeniyetimizin bize 
emri. Ama bugün bütün dünya 
bunlara sosyal sorumluluk, sosyal 
proje diyor.” 

REKTÖR PROF. DR.
GÜNER DAĞLI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı ise her üniversite-
nin akademik takviminde, akade-

Gaziantep Valisi
Ali Yerlikaya

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin

SANKO Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Güner Dağlı
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mik açılış ve mezuniyet olmak üze-
re iki özel gün olduğunu söyledi.

İlk mezuniyet törenini bu akademik 
dönemde, 2018 yılı Haziran ayında 
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci-
lerinin mezuniyetiyle gerçekleştire-
ceklerini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, 
“Üniversitemiz ilk öğrencilerini 
2014 yılında almaya başladı. Bu-
gün 1156 lisans, 35’i lisansüstü ol-
mak üzere toplamda 1191 öğrenci-
miz ile eğitime başladık” dedi.

SANKO Üniversitesi olarak, son bir 
yılda gerçekleştirdikleri faaliyetlere 
değinen Prof. Dr. Dağlı, şu bilgileri 
paylaştı:

“Üzerinde en çok durduğumuz ve 
bir bütünün iki parçasını bir araya 
getiren afiliasyon (Sağlık Bakanlığı 
ve Üniversite hastanelerinin ortak 
kullanımı) işlemini gerçekleştirdik. 
YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı, 
Sağlık Bakanlığı’na uygulamanın 
başlaması için gittiğini öğrendik. 
Bu şekilde artık üniversitemiz ve 
Sani Konukoğlu Hastanemiz bir-
likte çalışmaya başlayacaklar. Ve 
hastanemiz üniversite hastanesi 
özelliği kazanacak. Yine bir ilki 
gerçekleştirdik. YÖK’ten gerekli 
izinleri alarak, Biyolojik ve Biomedi-
kal Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 
kurduk, yönergelerini tamamladık. 
İnşallah şubat ayı gibi ilk öğrenci-
lerimizi alacağımızı tahmin ediyo-
rum. 

Öğrencilerin hastanede staj yap-
tıklarında, onların eğitimini daha 

pekiştirebilmek ve hastalara daha 
iyi, daha kaliteli üst düzeyde hiz-
met vermek için 23 akademisyeni 
daha kadromuza dahil ettik. Bunun 
yanında 7 araştırma ve öğretim 
görevlisi arkadaşımız göreve baş-
ladı. İlk kez bu yıl kendi üniversite-
mizden ve kendi hastanemizden 3 
öğretim üyemiz, 2017 Ekim – Kasım 
Döneminde YÖK sınavını vererek 
doçentlik unvanı aldı. 

18 yeni öğretim üyesi ile görüşme-
lerimiz sürüyor. Bu sayı daha da 
yukarıya çıkabilir. Şuan için 18 ola-
rak değerlendiriyorum. Uluslarara-
sı akreditasyona kavuşabilmemiz 
için ilk mezunlarımızı vermemiz 
gerek. Mezunumuz olmadığı için 
akredite olamıyoruz. Akreditasyo-
na müracaat edemiyoruz.” 

KAMPÜS TEMELI ATILACAK

Tıpta eğitim dilinin dünyada İngi-
lizce olduğunu hatırlatan Prof. Dr. 
Dağlı, “Fakat biz İngilizce hazırlık 
sınıfı koyarak eğitim süremizi daha 
fazla uzatmak istemedik. Bunun ye-
rine Tıp Fakültesi’ne ağırlaştırılmış 
bir İngilizce programı koyduk. Öğ-
rencilerimiz TOEFL’a girdiklerinde 
80 – 85 almalarını istiyoruz. Çünkü 
biz bilgi üreten ve bilgiyi kullanan 
üniversite olmak, öğrencilerimizi 
bu yönde eğitmek istiyoruz” diye 
konuştu.

SANKO Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu’nun bilgi, deneyim ve 
teşvikleriyle yeni kampus alanının 

hazırlıklarına başladıkları bilgisini 
veren Prof. Dr. Dağlı, “İnşallah bu 
sene içerisinde kampüsümüzün te-
melini atıp hızla inşaatına başlaya-
cağız” müjdesini verdi.

ILK DERS

Konuşmaların ardından İstanbul 
Amerikan Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Mahmut Atıf Berkman, SANKO 
Üniversitesi’nde akademik yıl açılış 
dersini, verdi.

“Başarı değil, başarısızlıklar in-
sanı olgunlaştırır” diyen Prof. Dr. 
Berkman, 40 yıla yaklaşan meslek 
hayatını ve çıkardığı sonuçları pay-
laştı.

Doktor bir ailenin çocuğu olan ve 8 
yaşından doktor olmaya karar ver-
diğini belirten Prof. Dr. Berkman, 
“Ancak mentorum yoktu, bu benim 
için çok büyük bir kayıptı. Tıp fakül-
tesini üçüncü yıl kazandım. Sonra-
sında ise hayatımda bir gün bile 
kaybetmedim” dedi.

Prof. Dr. Berkman, “İdeallerinizin 
ve isteklerinizin peşinden gidin, bu 
üç yıl belki kayıptı ama bana elim-
dekinin kıymetini bilmemi sağladı. 
Hiçbir zaman bundan sonraki ba-
şarılarımda şımarmadım. Yenilgi 
başkadır, başarısızlık başkadır. Bir 
başarısızlıkta, eğer vazgeçerseniz 
işte o zaman yenilmiş olursunuz”    
şeklinde konuştu.

Tıp fakültesini bitince yol ayrımı-
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nın başladığını ifade eden Prof. Dr. 
Berkman, şunları kaydetti:

“Çünkü tıp fakültesini bitirdiğiniz-
de ya doktor ya araştırmacı ola-
caksınız. İkisi de saygın ve değer-
lidir. İnsanlar sevdikleri işte daha 
başarılı olurlar. Sevdiğiniz branşı 
bulmalısınız. Bütün kararları verir-
ken dostlarınızdan tavsiyeler alın, 
ancak bunları akıl süzgecinizden 
geçirin ve iç sesinizi dinleyin. Mes-
lek seçimi kadar, ihtisas seçimi de 
çok önemli. Yeniden dünyaya gel-
sem, yine doktor ve yine ortopedist 
olurdum. Bu insanın hayatında ger-
çekten büyük bir mutluluktur. Bu 
meslekte daha çok para veya ışık 
olması sizleri aldatmasın. Önemli 
olan sizlerin yapacağı en iyi branşı 
bulmanızdır. 

Doktorluk insan ilişkilerine dayanır. 
Klinisyenlikte bu ilişkileri iyi tutmak 
gerekir. Kamu veya özel muaye-

nehanede çalışabilir ya da ikisini 
birden yapabilirsiniz. Kamuda ça-
lışıyorsanız o insanlara daha fazla 
zaman ayırıp, daha fazla ilgi gös-
termeniz lazım. Bilin ki onlar maddi 
imkanları az olduğu için kamu has-
tanelerine geliyorlar. Biz insan ola-
rak, imkanı olmayanlara daha iyi, 
daha yumuşak davranmalı, onların 
sorularına daha fazla zaman ayı-
rarak cevaplamalıyız. Hasta gel-
diğinde, annenize, babanıza, eşi-
nize, çocuğuna davrandığınız gibi 
davranın. Onlara ne yapacaksanız 
hastanıza da onu önerin. Ticari en-
dikasyon koyan sadece vicdanını 
değil, yarın bütün geleceğini kay-
beder. Etik ve hukuki olaylarla çok 
çabuk yüz yüze gelir.”

Öğrencilerden tıp dışında felsefe, 
edebiyat, tarih gibi farklı alanlarla 
ilgili bir şeyler okumalarını isteyen 
Prof. Dr. Berkman, “Bu sizin dünya-
ya bakış açınızı değiştirir, doktorlu-
ğunuzu geliştirir. Hobileriniz olsun, 
sizleri sakatlamayan ve ömür boyu 
yapabileceğiniz sporlar yapın” 
önerisinde bulundu.

AKADEMIK YÜKSELTME VE 
CÜBBE GIYME TÖRENI

Konuşmaların ardından akademik 
yükseltme ve cübbe giyme töreni-
ne geçildi. SANKO Üniversitesi’nin 
akademik kadrosuna bu eğitim yı-
lında katılan ve Rektör Yardımcılığı 
görevini de üstlenen Prof. Dr. Meh-
met Metin Bayram’ın yanı sıra, Prof. 
Dr. Şahin Sırmalı, Prof. Dr. Sayın 
Nevin Ergun, Prof. Dr. A. Münife Ne-

yal, Prof. Dr. Kemal Bakır, Prof. Dr. 
Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Göktürk 
Maralcan ile bu akademik yıl içe-
risinde profesörlüğe yükselen öğ-
retim üyeleri Prof. Dr. Arzu Tuna ile 
Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, akade-
mik kadroya yine bu eğitim yılında 
katılan Doç. Dr. Meral Uyar, Doç. 
Dr. Gökhan Gökaslan ile Doç. Dr. 
Erkan Kaya, SANKO Üniversitesi 
bünyesinde görev yaparken, Yük-
sek Öğretim Kurumu tarafından 
gerçekleştirilen 2017 Ekim – Kasım 
Dönemi doçentlik sınavında başa-
rı göstererek üniversite bünyesin-
de ilk kez bu unvanı almaya hak 
kazanan öğretim üyeleri; Doç. Dr. 
Ayşegül Çört, Doç. Dr. Yusuf Ünal 
Sarıkabadayı ve Doç. Dr. Medet 
Korkmaz ile Yardımcı Doçent Dok-
tor kadrosuna atanan Yrd. Doç. Dr. 
Feragat Uygur, Yrd. Doç. Dr. Ali 
Tahtacı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge 
Uslu, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer, 
Yrd. Doç. Dr. Aykut Akyılmaz, Yrd. 
Doç. Dr. Nimet Yılmaz, Yrd. Doç. 
Dr. Hadiye Demirbakan, Yrd. Doç. 
Dr. Türkan Turgay, Yrd. Doç. Dr. Pı-
nar Günel Karadeniz, Yrd. Doç. Dr. 
Ali Haydar Küçüktüfekçi, Yrd. Doç. 
Dr. Burçin Altınbaş cübbelerini giy-
di. 

Sahnede öğretim üyelerine SAN-
KO Üniversitesi kadrosuna bu yıl 
katılan Öğretim Görevlileri Funda 
Esin Fakılı, Meryem Kılıç, Hatice 
Adıgüzel, Emine Baş, Nezihe Otay 
Lüle ve Araştırma Görevlileri Eda 
Sevim Öğüt ile Merve Durmuş da 
katıldı. 

SANKO Üniversitesi yönetimi ta-
rafından bu yıl katıldıkları kongre-
lerden başarılarla dönen Uzman 
Hemşire Hatice Güzel, Doç. Dr. 
Medet Korkmaz, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri Ebru Karaas-
lan ve Esra Akkaya, Prof. Dr. Arzu 
Tuna, Yrd. Doç. Dr. Betül Aktaş, 
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu,  hem-
şirelik bölümü yüksek lisans öğ-
rencisi Nihan Demirdüzen’i ve Yrd. 
Doç. Dr. Tuba Denkçeken’e ise 
ödülleri takdim edildi.
Tören, toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman
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014 – 2015 akademik yılın-
da SANKO Üniversitesi’nde 
Rektör Yardımcısı olarak 
göreve başlayan Prof. Dr. 

Dağlı, 2017 yılı Şubat Ayı’ndan bu 
yana Rektör Vekili olarak görevine 
devam ediyordu.

Prof. Dr. Dağlı, “Mütevelli Heyetimi-
zin teklifi, YÖK’ün olumlu görüşü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın olur-
larıyla bu büyük göreve layık gö-
rülmek benim için büyük onurdur” 
dedi.

“Bilim, Eğitim ve Sağlık Hizmetinde 
SANKO Farkı” sloganıyla yola çık-
tıklarını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, 
şunları söyledi:

“Bu farkı sadece Gaziantep’te de-
ğil, bölgemizde de hissettiriyoruz. 
İlerleyen dönemlerde akademik 
ve idari personelimizin desteği ve 
öğrencilerimizin gayretiyle ülkemiz 

adına da büyük başarılar kazan-
mayı hedefliyoruz.  

Bu yıl ilk mezunlarımızı verecek ol-
manın heyecanını yaşıyoruz. Sağlık 
alanında referans bir üniversite ko-
numuna gelebilmek için her türlü 
teknik, akademik ve fiziki altyapıya 
sahibiz ve çalışmalarımız da bunun 
destekliyor.”

PROF. DR. GÜNER DAĞLI

Ayvalık-Altınova’da 1961 yılında 
doğan Prof. Dr. Güner Dağlı, il-
köğrenimini 14 Eylül İlkokulu’nda, 
orta öğrenimini Bandırma Şehit 
Süleyman Bey Devlet Parasız Yatılı 
Okulu’nda, lise eğitimini Kuleli As-
keri Lisesi’nde tamamladı.
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi’nde başladığı 
tıp eğitimini, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde (GATA) tamamladı. 

Bir yıl Sarıkamış’ta görev yaptıktan 
sonra 1987’de GATA Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda 
uzmanlık eğitimine başladı. Bir yıl 
Gümüşsuyu Asker Hastanesi’nde 
uzman olarak çalıştıktan sonra 
1992 de GATA Anesteziyoloji ve Re-
animasyon Anabilim Dalı’nda yar-
dımcı doçent oldu.

1997 de doçent, 2003 yılında da 
profesör unvanını alan Dağlı, 2004 
yılında GATA Haydarpaşa Eğitim 
Hastanesi Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Servis Şefliği’ne atandı. 
2012’de Yüksek Bilim Konseyi üye-
liği görevini bir buçuk yıl sürdürdü. 

Halen SANKO Üniversitesi Aneste-
ziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı Başkanlığı görevini sürdüren 
Prof. Dr. Güner Dağlı, Algoloji (Ağrı) 
ve Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlığı 
diplomalarına sahiptir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Güner Dağlı,
SANKO Üniversitesi’nin yeni rektörü 

SANKO Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Güner Dağlı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Rektör olarak atandı.
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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 bunundışında Kamu 
Hastanelerinde yer olmaması durumunda
112 sevk belgesi ile gelebilirler.)

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI

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

TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTALARI
• Axa Sigorta A.Ş.
• CGM
• Doğa Sigorta
• Ethica Sigorta
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Groupama Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta
• Halk Sigorta
• Mapfre Genel Sigorta
• Ray Sigorta
• Türk Nippon Sigorta
• Unıco Sigorta

ÖZEL SAĞLIK SIGORTALARI  
• Acıbadem Sigorta A.Ş.
• Allianz Sigorta A.Ş.
• Anadolu Sigorta A.Ş.
• Ankara Anonim Türk Sigorta
• Axa Sigorta A.Ş.
• 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
• Assist Line
• Türk Nippon Sigorta
• Ziraat Sigorta 
• Ziraat Hayat ve Emeklilik 
• Zurich Sigorta

YABANCI SIGORTA ŞIRKETLERI
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center Yerel Yardım Hizmetleri 
• Marm Asistance 
• Remed Asistance

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

ANLAŞMALI ODALAR VE DIĞER KURUMLAR
• Gaziantep Basın Yayın Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Çağdaş Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri 
Sosyal Yardım Derneği Gaziantep Şubesi
• 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)
   *TIBBİ / KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
   *NÜKLEER TIP

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

ACIL SERVIS
Yrd. Doç. Dr. Demet ARI YILMAZ
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN
Uzm. Dr. Mecit UYGUN
Dr. M. Fatih KORKMAZ
Dr. İhsan DENGİZ
Dr. Shirinkhanım ALİYEVA 

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI 
Yrd. Doç. Dr. Betül KOCAMER
Yrd. Doç. Dr. Soner Karadaş 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aykut AKYILMAZ 
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI
Uzm. Dr. Yunus BAYDİLEK
Uzm. Dr. Damla SARIGÜNEY

BEYIN VE SINIR CERRAHISI
(NÖROŞIRURJI)
Yrd. Doç. Dr. Murat ULUTAŞ
Opr. Dr. Kadir ÇINAR

ÇOCUK CERRAHISI
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PEDIATRI)
Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI 
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
Uzm. Dr. Beyhan Levent ERDOĞAN 
Uzm. Dr. Mehmet ALMACIOĞLU
Uzm. Dr. Ayşe DEMİRÇUBUK

DERMATOLOJI (CILDIYE)
Yrd. Doç. Dr. Almıla TUNCEL CESUR
Yrd. Doç. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

ENDOKRINOLOJI VE METABOLIZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

ENFEKSIYON HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Rezan HARMAN GÜNERKAN

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON
Yrd. Doç. Dr. Türkan TURGAY

GASTROENTEROLOJI
Yrd. Doç. Dr. Nimet YILMAZ

GENEL CERRAHI
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR
Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

GIRIŞIMSEL RADYOLOJI

GÖĞÜS CERRAHISI
Opr. Dr. İbrahim NACAK

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Doç. Dr. Meral UYAR
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU

GÖZ HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper EVİŞEN

IÇ HASTALIKLARI
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU

LABORATUVAR
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
* Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Hadiye DEMİRBAKAN
Uzm. Dr. Rezan HARMAN GÜNERKAN 
*Patoloji
Prof. Dr. Kemal BAKIR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÖKÜCÜ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
(JINEKOLOJI)
Yrd. Doç. Dr. Abdullah GÖYMEN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZDURAK
Yrd. Doç. Dr. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali TAHTACI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR

KARDIYOLOJI
Prof. Dr. Zarema KARBEN
Yrd. Doç. Dr. Alper SERÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Fikret BESNİLİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
Uzm. Dr. İlyas GÖKŞEN

KARDIYOVASKÜLER CERRAHI
Doç. Dr. Gökhan GÖKASLAN
Doç. Dr. Erkan KAYA 
Yrd. Doç. Dr. Murat YARDIMCI
Yrd. Doç. Dr. Feragat UYGUR

KULAK BURUN BOĞAZ
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
Opr. Dr. Seyit Mehmet CEYLAN

NEFROLOJI
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ

NÖROLOJI
Prof. Dr. A. Münife NEYAL
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK

NÜKLEER TIP
Yrd. Doç. Dr. Şinasi ÖZKILIÇ

ORGAN NAKIL MERKEZI
Opr. Dr. Ahmet Orhan GÜRER

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI
Yrd. Doç. Dr. Cenk CANKUŞ
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Faruk AYKANAT
Opr. Dr. Gökhan SEVER

PSIKIYATRI
Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar KÜÇÜKTÜFEKÇİ
Psikolog Melis SÜYÜR
Psikolog Melisa ÖZTURAN

PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF
CERRAHI
Yrd. Doç. Dr. Recep ANLATICI

RADYOLOJI
Prof. Dr. M. Metin BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE

ÜROLOJI
Yrd. Doç. Dr. Hatem KAZIMOĞLU
Uzm. Dr. Gökhan ÇİL
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