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Değerli Nabız Dergisi Okurları,
Sağlık, huzur ve mutluluk… İşte yaşam
maratonunda yanımızdan ayrılmaması
gereken üç yol arkadaşımız.
Yaşamın genel döngüsü içinde günlük
planlarımız arasında en çok ihmal ettiğimiz sağlığımız, bizim aynı zamanda en
önemli hazinemizdir. Doğumdan, ölüme
en büyük zenginliğimiz olan, sevdiklerimiz
ve sevenlerimizle, ailemiz ve arkadaşlarımızla geçireceğimiz zamanı daha kaliteli
ve daha güzel yaşamamızı sağlayan sağlığımızı lütfen ihmal etmeyelim.
Bizler gerek web sayfamız, gerek sosyal
medya hesaplarımız, gerekse, yazılı ve
görsel basın yayın organlarıyla sizlere
ulaşmaya çalışıyoruz. Sizler de her türü
destek ve yardım için bizlere ulaşmaktan
çekinmeyin. Çünkü sağlık asla ihmale gelmez.
Bizler bu düşünceyle Nabız dergimizin her
sayısında farklı branşlardan uzmanlarımızın bilgilerini sizlerle paylaşmasını sağlıyoruz. Çok geniş bir yelpaze olan sağlığın
pek çok alanında hizmet veren hastanemiz, SANKO Üniversitesi’nde görev alan
uzmanlarımızın da desteğiyle, verdiği hizmetlere yenilerini de ekliyor.

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM
Genel Müdür

Dergimizin 69. sayısını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanlarımızın yazılarına
ayırdık. Bu sayımızın da diğer sayılarımız
gibi, sağlığınıza katkıları olacağına inancımız tam.
En büyük hazinemiz olan sağlığımız için
buradayız. Sizler de sağlığınız için bizi takip etmeye devam edin.
Özlemle beklediğimiz güneşli günlerin en
sıcak dönemini yaşadığımız yaz mevsiminde cilt sağlığımız ayrı bir dikkat istiyor.
Azı karar, çoğu zarar olan güneşin hayatınızdan eksik olmaması dileğiyle.
Sağlıkla kalın.
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İÇİNDEKİLER
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Çağımızın
Hastalığı Obezite
Hayat kalitesini önemli ölçüde
düşüren ve yaşam süresini
kısaltan, halk arasında aşırı
şişmanlık olarak bilinen obezite,
çağımızın giderek büyüyen
ve yaygınlaşan çok önemli bir
sağlık sorunudur.

10

KOAH tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sigara
tüketimine paralel olarak artan ve ciddi sağlık problemlerine yol
açabilen önemli bir akciğer hastalığıdır.

14

Ampütasyon kısaca uzuv kaybı olarak tanımlanır. Rehabilitasyon,
ampütasyon geçiren kişilerin tekrar fonksiyonel hayata dönmeleri
için çok önemlidir.

“Hastane kapısında
beklemeyen, hastanenin
kıymetini bilemez”
Sani KONUKOĞLU
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Halk arasında “felç” olarak bilinen inme sonrasında hastaya uygulanacak rehabilitasyon kompleks bir süreçtir ve multidisipliner
yaklaşımı gerektirir.
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Kadınların gebelik dönemini rahat ve mutlu olarak tamamlanmasında egzersiz önemli ve etkin bir rol oynar.

28

İnme rehabilitasyonunda teknoloji temelli uygulamalar, iyileşmeyi
en üst seviyede gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş en son tedavi
yaklaşımlarıdır.
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Gelişme geriliği riski olan bebeklerin fiziksel, bilişsel ve duyusal kısıtlılıklarını önlemek ya da en aza indirmek için erken müdahale desteği verilmektedir.

38

Periferik sinir yaralanması, alt ve üst ekstremitede çeşitli nedenlerle meydana gelebilmektedir.

44

‘Omurganın bel ve sırt bölgesinde oluşan yana doğru eğriliği’ olarak tanımlanan skolyoz, tek başına bir hastalık olmakla birlikte bir
başka hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Erken
tanı skolyozun tedavisinde büyük önem taşımaktadır.

50

04

Solunum darlığı olarak da bilinen nefes darlığı (Dispne), solunum
rahatsızlığı veya nefes almada zorluk hissini tanımlayan bir belirti
durumudur.
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ÇAĞIMIZIN
HASTALIĞI OBEZİTE
Teslim mi olmalıyız? Savaşmalı mıyız?
Obezite, vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Hayat kalitesini
önemli ölçüde düşüren ve yaşam süresini kısaltan, halk arasında
aşırı şişmanlık olarak bilinen obezite, çağımızın giderek büyüyen ve
yaygınlaşan çok önemli bir sağlık sorunudur.

S

ANKO Üniversitesi Sağ-

lık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Nevin Ergun, obezitenin, Dünya Sağlık Örgütü’nün
(WHO) yaptığı tanımlamaya göre
vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu görülen, her geçen gün
sıklığı artan ve mutlaka tedavi edilmesi gerekli bir hastalık olduğunu
söyledi.

Prof. Dr. Nevin ERGUN
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölüm
Başkanı
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“Hormonal (Hipotalamik, endokrin kökenli) ve genetik bozukluklar obezite sebebi olmakla birlikte
obezitenin en sık sebebi aşırı beslenme ve hareketsizliktir” diyen
Prof. Dr. Ergun, ülkemizde yetiş-

kinlerde obezite sıklığını araştıran
dört büyük çalışma bulunduğunu
kaydetti.
Prof. Dr. Ergun, bu çalışmaları şöyle sıraladı:
“1. Türkiye’de Erişkinlerde Kalp
Hastalığı ve Risk Faktörleri
Çalışması (TEKHARF),
2. Türkiye Obezite ve
Hipertansiyon Araştırması
(TOHTA),
3. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,
Obezite ve Endokrinolojik
Hastalıklar Prevalans Çalışması-II
(TURDEP-II )
4. TOAD-Türkiye Obezite Profili
Çalışmasıdır.”

Obezite tedavisinde öncelikli hedef fazla kalori
harcaması olup bunun hangi şekilde sağlanacağı
önemlidir. Egzersiz reçetesi enerji tüketimini artıran,
yaralanma riskini de en düşük düzeyde tutacak şekilde
olmalıdır. Obezitenin tedavisi sadece tıbbi ve geleceğe
ait komplikasyonların giderilmesi değil kişinin yaşam
kalitesinin korunması olmalıdır.
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Prof. Dr. Ergun, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) tarafından yapılan ve 3,681
kişiyi kapsayan TEKHARF çalışmasında Türk erkeklerinin dörtte birinde kadınların ise yaklaşık yarısında obezite
tespit edildiğine vurgu yaptı.
				

Obezitenin temel nedenleri:

* Stres			
* İnaktif yaşam
* Zayıf kişilik		
* Kalıtımsal faktörler
* Sosyal baskılar
* Yanlış yeme alışkanlıkları
* Yanlış bilgilenme
* Yaşla azalan metabolizma olarak sayılmaktadır.

Obezite tedavisine en kolay yanıt
verecek grupta yer alan bireyler:
1. Hafif veya orta dereceli kilolu
olanlar
2. Üst vücut bölgesinde yağ fazlası
olanlar
3. Kilo alıp-verme öyküsü olmayanlar
4. Gerçekten kilo verme isteği olanlar

5. Erişkin dönemde şişmanlamış
olanlar

OBEZ KİŞİLERDE EGZERSİZ
PERFORMANSININ
AZALMASININ NEDENLERİ
Egzersiz performansının azalmasında
birçok faktörün etken olabildiğini anlatan Prof. Dr. Ergun, bu etkenleri şöyle
özetledi:

1.Doku seviyesinde: Obez kişilerden alınan doku biyopsilerinde tip 2
anaerobik kas liflerinde artma, tip 1
oksidatif liflerde azalma ve lif kapiller
oranında azalma gösterilmiştir.
2. Kardiovasküler seviyede: Ekokardiyografik çalışmalar sonucu obez
kişilerde obez olmayanlara göre farklılıklar tespit edilmiştir. Sol ventrikül çapı
kardiyak volüm yüküne bağlıdır. Obez
kişilerde bu çapın çok artmış olduğu
bulunmuştur. Obezitenin ciddi olduğu kişilerde egzersiz ve istirahatte sol
ventrikül kasılabilirliğinin azaldığı tes-

Kilo kaybının devamı
konusunda fiziksel
aktivite en önemli
faktördür. Bu kalori
harcamasındaki
artışa bağlı
olabileceği gibi
fiziksel aktivitenin
getirdiği olumlu
beslenme
alışkanlıkları ile
de ilişkili olabilir.
Egzersiz eğitiminin
metabolizma
üzerine olan etkileri
tam olarak ortaya
konulmamış olmakla
birlikte kalori
kısıtlaması ile yapılan
programlarda
metabolik
hızın düştüğü
bilinmektedir.
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Obezitenin tedavisinde fiziksel aktivitenin
rolünün belirlenmesinde, vücudun sahip
olduğu alışkanlıklar ve enerji parametrelerinin
ölçümünde birçok yöntem geliştirilmesine
rağmen önemli kısıtlılıklar mevcuttur.
pit edilmiştir. Bu durum egzersiz
boyunca kardiyak adaptasyona
ciddi bir kısıtlama getirmektedir.

3. Pulmoner seviyede: Göğüs
duvarının genişleyebilme özelliği
azalmıştır.”
Prof. Dr. Ergun, kısıtlı
fiziksel aktivitede aşağıdaki
durumların görülebileceğini
bildirdi:
“ * Obez çocuk ve adolesanlar
gözlendiğinde fiziksel kondisyonun yetersizliği görülmektedir.
* Azalmış fiziksel aktivite ve
hareketsiz yaşam şekli çocukluk
çağı obezitesinin oluşmasını belirleyici faktörlerdir.
* Aerobik egzersizler obezite
probleminin ortadan kaldırılmasında yaygın olarak kullanılan bir
yöntemdir. Kardiorespiratuar uygunluk, fazla kilolu çocuk ve adolesanlarda düşük değildir.
* Fazla yağ dokusunun neden
olduğu yüklenmeye ve buna bağlı
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olarak oksijen harcamasının artışı
nedeni ile çocukların performansları düşmektedir. Kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında benzer şiddetteki fiziksel egzersiz daha fazla
enerji harcamasına ve kardiyovasküler strese neden olmaktadır.

gözlenmiştir. Bu nedenle fiziksel
eğitime verilen uygun cevaplar
değişkenlik göstermektedir.
* Fiziksel egzersiz vücut enerjisinin harcanmasındaki artışı ve fiziksel uygunluğu geliştiren tek yol
olarak gösterilmektedir.”

* Bu nedenle eşit düzeydeki fiziksel aktivite obez çocuklarda aynı
yaş grubu çocuklara göre daha
zor algılanmakta ve aktiviteler
daha isteksiz yapılmaktadır.”

OBEZİTE TEDAVİSİNDE
KULLANILAN
YÖNTEMLERE BAKIŞ

Aşırı kilo ve aşırı yağlanma
ile birlikte olan risk
faktörleri:
Prof. Dr. Ergun, aşırı yağlanma ve
kilo ile birlikte ortaya çıkabilecek
sağlık sorunlarını şöyle sıraladı:
“ * Kalp hastalıkları,
* Yüksek kan basıncı,
* Şeker hastalığı,
* Kanser,
* Serebrovasküler olaylar,
* Artrit,
* Kilolu ve obez kişilerde kilo verirken koroner arter hastalığı ve
şeker hastalığı riskinin çok arttığı
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Obezite tedavisinde öncelikli hedefin fazla kalori harcaması olup
bunun hangi şekilde sağlanacağının önemli olduğunu belirten
Prof. Dr. Ergun, “Egzersiz reçetesi
enerji tüketimini artıran, yaralanma riskini de en düşük düzeyde
tutacak şekilde olmalıdır.
Obezitenin tedavisi sadece tıbbi
ve geleceğe ait komplikasyonların giderilmesi değil kişinin yaşam
kalitesinin korunması olmalıdır”
diye konuştu.

Fiziksel aktivite ve egzersiz:

Prof. Dr. Ergun, düzenli fiziksel
aktivitenin yalnızca enerji dengesinin sağlanmasında değil
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Obezite, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı tanımlamaya göre vücutta fazla
miktarda yağ birikmesi sonucu görülen, her geçen gün sıklığı artan ve mutlaka
tedavi edilmesi gerekli bir hastalıktır. Hormonal (Hipotalamik, endokrin kökenli) ve
genetik bozukluklar obezite sebebi olmakla birlikte obezitenin en sık sebebi aşırı
beslenme ve hareketsizliktir.
obezite ile gelişen riskleri ve tüm
nedenlere bağlı ölüm oranlarını
azaltmada da önemli role sahip
olduğunu bildirdi.

Obeziteye egzersiz
eğitiminin etkileri:
Egzersizin orta dereceli obezitede
çok iyi bir tedavi yöntemi olmakla
birlikte aşırı şişmanlardaki etkilerinin farklılık gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ergun, obezitede uygulanan egzersizin etkilerini şöyle
anlattı:
“ * Düzenli aerobik egzersiz vücut
ağırlığını düşürür.
* Vücut yağ kitlesi düşerken yağsız vücut ağırlığı değişmez veya
artar.
* Dirençli egzersizler yağsız vücut ağırlığı artışına yol açar.
* Karın bölgesindeki yağ dokusu-

nu harekete geçirerek vücut yağ
dokusunun dağılımını etkiler. Üst
vücut yağ oranı yüksek olan bireylerde egzersizle yağ dokusu kaybı
daha kolaydır.
* Obez olmayan bireylerde egzersiz eğitimi gıda alımını artırırken obezlerde artırmayabilir.
* Kilo kaybının devamı konusunda fiziksel aktivite en önemli
faktördür. Bu kalori harcamasındaki artışa bağlı olabileceği gibi
fiziksel aktivitenin getirdiği olumlu beslenme alışkanlıkları ile de
ilişkili olabilir. Egzersiz eğitiminin
metabolizma üzerine olan etkileri
tam olarak ortaya konulmamış olmakla birlikte kalori kısıtlaması ile
yapılan programlarda metabolik
hızın düştüğü bilinmektedir.
* Egzersiz eğitiminin orta ve ileri
obezlerde glikoz metabolizması
üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir.”

EGZERSİZ REÇETESİ
Egzersizin tipi:

* Yürüyüş
* Günlük aktivitelerde artış
* Dirençli egzersizler

Egzersiz sıklığı:

* Her gün veya en az 5 gün/hafta

Egzersizin süresi

* 40-60 dakika/gün veya 20-30
dakika/ günde 2 kez
Egzersizin şiddeti:
* Maksimum oksijen tüketiminin
yüzde 50 - 70 aralığında olmalıdır.

Dikkat edilmesi
gereken konular:
1. Yaralanmanın önlenmesi:
* Yaralanma öyküsü
* Yeterli ısınma-soğuma egzersizleri
* Şiddet ve sürenin yavaş yavaş
artırılması

w w w . s a n k o t i p . c o m
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Fazla yağ dokusunun neden
olduğu yüklenmeye ve
buna bağlı olarak oksijen
harcamasının artışı nedeni
ile çocukların performansları
düşmektedir. Kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında benzer
şiddetteki fiziksel egzersiz
daha fazla enerji harcamasına
ve kardiyovasküler strese
neden olmaktadır.

2. Isı regülasyonu:

* Doğal ortamlarda egzersiz yapılması önerilir
* Egzersizin günün serin saatlerinde yapılması tercih edilmelidir.
* Bol sıvı alınmalıdır,
* Isıya uyumlu kıyafet seçilmeli,
* Kilo verirken bunun yavaş olacağı konusunda kişiler uyarılmalı
ve bilinçlendirilmelidir.
* Eğer kilo verilemiyorsa yeni
egzersiz programı ve yeme alışkanlığındaki
değişiklikler birlikte yapılmalıdır.

EKİP ÇALIŞMASI:
Obezitenin birçok faktöre bağlı görülebilen bir hastalık olarak
multidisipliner ekiple tedavisi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergun,
bu ekipte doktor, fizyoterapist,
diyetisyen ve psikiyatrist-psikolog
yer aldığını söyledi.
Hastanın ilk olarak doktor, diyetisyen ve psikiyatrist/psikoloğu aynı
zamanda ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergun,
devamla şu görüşlere yer verdi:
“Daha sonra fizyoterapist kişiye
özel olarak ekip tarafından be-
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lirlenmiş programa ilave olarak
fiziksel rehabilitasyon programını
belirler. Özel olan bu program kişiye hastanede veya dış hasta olarak uygulanır. Hasta için uygunsa
tıbbi ve/veya cerrahi yaklaşımlar
da tercih edilebilir. Kişinin başka tıbbi problemleri varsa bunlar
belirlenerek diğer uzmanlardan
yardım alınmalı ve tedavinin güvenliği ve etkinliği sağlanmalıdır.”

Fizyoterapistin ekipteki rolü:
Fizyoterapistin bu süreçte önemli
bir rolü olduğunu belirten Prof. Dr.
Ergun, şu bilgileri paylaştı:
“ *Kilo vermede en başarılı yöntem olarak kabul edilen egzersiz
reçetesini belirleyerek hasta tarafından bu programın uygulanmasını sağlar.
*Kısa ve uzun süreli programlarda haftada 1 veya 2 kez hastayla
görüşerek programın işleyişini takip ve kontrol eder.
*Aşırı kilo ve obeziteye bağlı günlük yaşam aktivitelerde ortaya
çıkan engellerin ortadan kaldırılması için kişiye önerilerde bulunur ve problemlere çözüm üretir.
*Aşırı kilo ve obeziteye bağlı oluşabilecek yaralanmaların engel-
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lenmesi ve oluşan yaralanmaların
fizyoterapi-rehabilitasyonunu gerçekleştirir.
*Kilo verme programındaki kişilerin davranışlarının kontrolünde
ve kişilere yardım etmede diğer
ekip elemanları ile birlikte hareket eder.”

Obez hastaya yaklaşım:
Obez hastaya yaklaşımın tedavi
sürecinde büyük önem taşıdığını
vurgulayan Prof. Dr. Ergun, şunları söyledi:
“ * Fiziksel aktivite değişikliği,
* Yeme davranışının modifikasyonu,
* Kilo verme süresince enerji
alınımının ayarlanması önemli
(Özellikle kadınlarda uzun süreli
kilo kaybının sağlanmasında başarılıdır).
Obez kişiler kilo vermektedirler.
Problem bunu koruyabilmek ve
yeniden kilo almamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek çok zor hatta
bazen imkansız olmaktadır.”

Ne yapmalı?
“Bu konuda HAS (Health at Any
Size) yani “hangi ölçüde olursan
ol sağlıklı olmak hareketi” önerilmektedir. Kilolu kişiler gerçekten
kilo kaybetmeyi istiyorlarsa kendi
düşüncelerinde bu fikri yerleştirmelidirler” diyen Prof. Dr. Ergun,
şu öneride bulundu:
“

* Obez bir kişinin kilo verme-
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sinin kolay olmadığı açıktır. O
zaman kilo vermenin üzerinde
durmadan bu kişinin sağlığını
destekleyecek diğer davranışlarını geliştirmeye ve kazanmaya
çalışmalıdır.
* Böylece verilen süre içinde
sağlığını koruyarak aşırı kilonun
negatif etkilerinden de korunmuş
olacaktır.”

Karşılaşılan zorluklar:

Prof. Dr. Ergun, bu süreçte karşılaşılan zorlukları şöyle sıraladı:
“ * Enerji alımı enerji harcamasından daha fazla olmalıdır fakat
bu dengeler sanıldığı kadar açık
değildir.
* Beslenme ve fiziksel aktivitenin
her ikisini de ölçmek son derece
zordur. Her ikisine olan eğilime ait
faktörleri değerlendirmek kolay
değildir.
* Obezitenin tedavisinde fiziksel aktivitenin rolünün belirlenmesinde, vücudun sahip olduğu
alışkanlıklar ve enerji parametrelerinin ölçümünde birçok yöntem
geliştirilmesine rağmen önemli
kısıtlılıklar mevcuttur.”

Çözüme yönelik öneriler/
uygulama örnekleri:

* Kilo vermek çok zor olduğundan
obeziteyi önlemek üzerinde odaklanın.
* Günlük fiziksel aktivitenizi artırın mesela çocukların aktif oyunlarına katılın.
* Günlük aktivitelerinize hızlı yürüme gibi aerobik aktiviteyi mutlaka ilave edin.
* Kilo vermeyi amaçlamadan ve
düşünmeden egzersizleri yapın,
stresle nasıl baş edeceğinizi öğrenin, fiziksel uygunluk konusunda profesyonellere danışılması
gerektiğini bilin.
* Sayılan özellikleri nasıl dengeleyebileceği konusunda bilinçlenip asla kilo üzerinde odaklanmayın.
* Egzersiz programına en düşük
düzeyde başlayıp yavaşça arttırın.
* Zevk aldığınız, kişiliğinize ve
yaşam tarzınıza uygun aktiviteler

(Grup/bireysel aktivite, sabah/akşam) seçin.
* Egzersizi düzenli yapın.
* Rahat yapılan egzersizleri seçerek zorlayıcı, yorucu, rahatsız
edici egzersizden kaçının.
* Sıkılmaya neden olmayacak şekilde aktivite değişikliği yapın.
* Kısa ve uzun dönem hedefleri
belirleyin. Başarı küçük de olsa
mutlaka kutlayın.
* Ailenizi ve arkadaşlarınızı sizi
desteklemesi ve aktiviteye katılması için cesaretlendirin.

Sonuç olarak;
“Obezitenin egzersiz, diyet ve
farmakolojik tedavisindeki hedef sadece kişinin kilo vermesini
sağlamak değil esas olarak kilo
almasını önlemektir. Buradaki en
önemli konu hedefin gerçekçi ve
ulaşılabilir olmasıdır” diyen Prof.
Dr. Ergun, sözlerini şöyle tamamladı:
“ *Herkesin merakla beklediği
‘sihirli’ olacak bir hapı veya diyet

planını beklemek yerine, kişisel
seviyede oluşturulacak bir programla;
* Yaşam şekli değişikliği,
* Eğitim,
* Yağın azaltılması,
* Düzenli fiziksel aktivite,
* Bu konuda çalışan profesyonellerden düzenli danışmanlık
hizmeti almak seçilecek en doğru
yaklaşım olacaktır.”

Hastanın ilk olarak
doktor, diyetisyen ve
psikiyatrist/psikoloğu
aynı zamanda ziyaret
etmesi gerekir. Daha
sonra fizyoterapist
kişiye özel olarak ekip
tarafından belirlenmiş
programa ilave olarak
fiziksel rehabilitasyon
programını belirler. Özel
olan bu program kişiye
hastanede veya dış
hasta olarak uygulanır.
Hasta için uygunsa
tıbbi ve/veya cerrahi
yaklaşımlar da tercih
edilebilir.

w w w . s a n k o t i p . c o m
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Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığı (KOAH) ile yaşam
KOAH tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan
ülkelerde sigara tüketimine paralel olarak artan
ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilen önemli
bir akciğer hastalığıdır.

S

ANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Arzu Daşkapan,
KOAH’ın ısrarlı solunum şikayetleri
ve hava yolu tıkanıklığı (obstrüksiyon) ile karakterize bir hastalık olduğunu söyledi.

Prof. Dr.
Arzu DAŞKAPAN
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Öğretim Üyesi
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Prof. Dr. Daşkapan, “Zararlı partiküller veya gazlara maruz kalmak, solunum tüpleri (bronşlar ve
bronşiyollerde) ve/veya akciğerlerin hava keselerinde (alveollerde)

anormalliklere sebep olarak hava
yollarında tıkanma meydana getirmektedir” dedi.

SIGARA EN ÖNEMLI
RISK FAKTÖRÜ
KOAH için en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu
belirten Prof. Dr. Daşkapan, “Aynı
zamanda mesleksel maruziyetler, iç veya dış ortam hava kirliliği
gibi çevresel koşullar da hastalık
gelişimine katkıda bulunmaktadır.
İç ortamda hava kirliliği özellikle

Anksiyete, depresyon, kendine güvenin azalması,
sorunlarla başa çıkamama gibi problemlerin KOAH
hastasını olumsuz yönde etkilediği unutulmamalıdır.
Stres yönetiminin öğrenilmesi ile aile üyeleri ve
arkadaşların rehabilitasyon süreçlerine katılım desteği
hastalığın kontrolünü kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak
KOAH’lı hastalarda var olan akciğer kapasitesinin daha
etkin kullanılması ve yaşam kalitesinin arttırılması için
gerek hastaya gerekse de sağlık çalışanlarına birçok
görev düşmektedir.

w w w . s a n k o t i p . c o m
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Sağlık profesyonelleri
tarafından verilen eğitim
kapsamında; kronik
solunum hastalıklarının
tedavisinde ilaç
uygulamaları, egzersiz
programı ve fiziksel
aktivite, solunum eğitimi,
gevşeme eğitimi, günlük
yaşam aktiviteleri ve
enerji koruma teknikleri,
hava yolu temizleme
teknikleri, beslenme
desteği ve psikososyal
destek konularında teorik
ve uygulamalı eğitim
verilmektedir.
gelişmekte olan ülkelerde, kötü
havalandırılmış evlerde yemek
pişirmek ve ısıtmak için kullanılan
biyoyakıtlardan kaynaklanmaktadır. Genetik bazı eksiklikler de
KOAH gelişim riskini artırmaktadır” diye konuştu.
KOAH’ta öksürük, balgam ve nefes darlığının en belirgin şikâyetler
olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Daşkapan, KOAH hastalarında
solunum dışındaki sistemlerin etkilenmesi ile egzersiz toleransında azalma, iskelet kas kütle ve
işlevlerinde kayıp, kemik erimesi,
kalp-damar hastalığı, diyabet ve
depresyon gibi sorunların ortaya
çıkabildiğini kaydetti.

EN ÖNEMLI ADIM
SIGARANIN BIRAKILMASI
KOAH tedavisinde hastalığın
kontrol altına alınması ve hastalığa eşlik eden şikayetlerin hafifletilmesinin amaçlandığını bildiren
Prof. Dr. Daşkapan, “Hastaların
akciğerdeki hasarlarının azaltılması için en önemli adım sigaranın bırakılmasıdır. KOAH tedavisinin esasını hastalığın ağırlığına
göre başlanan ilaçlar yanında
solunum yetmezliği varlığında ok-

sijen tedavisi yer almaktadır. Grip
ve zatürreye karşı aşılanma hastalarda alt solunum yolu enfeksiyonları görülme oranını azaltmaktadır” dedi.

SOLUNUMSAL
REHABILITASYONA
IHTIYAÇ VAR
Solunumsal kasların daha aktif
ve doğru kullanımı için pulmoner
(solunumsal) rehabilitasyon programına katılmanın önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Daşkapan,
“Hastanın sağlıklı yaşam biçimini
kazanması ve sürdürmesi için solunum eğitimi, göğüs fizyoterapisi,

egzersiz eğitimi, diyet desteği gibi
yaklaşımları içeren çok disiplinli bir pulmoner rehabilitasyona
ihtiyaç vardır. Pulmoner rehabilitasyonun amacı KOAH hastasını
solunumsal problemlerinin izin
verdiği ölçüde en yüksek fonksiyonel düzeye ulaştırmaktır” diye
konuştu.

BU SÜREÇTE EGZERSIZ
ÇOK FAYDALI
KOAH’ta, pulmoner rehabilitasyon yaklaşımlarının temel yapı taşının egzersiz olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Daşkapan, egzersizin
faydalarını şöyle anlattı:

w w w . s a n k o t i p . c o m
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“Egzersiz yapan bir KOAH hastasında hastaneye yatış sıklığı azalmakta, kol, bacak ve gövde kas
kuvvetleri artmakta, solunum kapasitesi artmakta, günlük aktiviteler esnasında daha az nefes darlığı yaşanmakta, akciğerlerden
balgam daha kolay temizlenmekte, kendini daha iyi hissetmekte,
kilo kontrolü sağlanmakta ve kemik sağlığı da korunmaktadır.”
KOAH tanısı olan kişide egzersiz
programının endurans (aerobik),
kuvvetlendirme ve germe egzersizlerini içermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Daşkapan, “Aerobik egzersizleri yürüme, jogging,
bisiklete binme gibi dinamik, büyük kas gruplarını içeren ve ritmik
olarak belirli bir tempoda yapılan
egzersizlerdir. KOAH’lı hastalarda haftada 3 gün en az 30 dakika,
kontrollü endurans egzersizi yapmak istenen fizyolojik yararları
beraberinde getirmektedir” dedi.
Egzersizin yararlı olabilmesi için
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belirli bir şiddette yapılmasının önemli olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Daşkapan, “Hastanın
şikâyetlerini gidermede, yaşam
kalitesini artırmada ve bazı günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmede düşük şiddetli egzersizler
yeterli olabilmektedir. Yüksek şiddetli egzersizler daha fazla fizyolojik etkilerle sonuçlanmaktadır.
Kuvvetlendirme egzersizleri kol,
bacak ve gövdedeki büyük kas
gruplarına yönelik olmalıdır. Kuvvetlendirme eğitimi haftada 2 kez,
seçilen kaslara yönelik, 2-4 set
6-12 tekrarlı olarak uygulanmalıdır. Germe egzersizleri esnekliği
korumayı amaçlamaktadır” diye
konuştu.

EGZERSIZ PROGRAMI
ÖMÜR BOYU SÜRMELI
“KOAH hastalarında tek bir egzersiz reçetesi olmayıp hastalık
ağırlığı, bulgular, hastanın istekleri ve motivasyonu gibi tüm faktörler göz önünde bulundurularak

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

belirlenmektedir” diyen Prof. Dr.
Daşkapan, egzersiz programına
ömür boyu devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
KOAH hastasının egzersiz eğitim
programlarına devam etmesinin
yanı sıra aktif bir yaşam sürme-

Hastaların akciğerdeki
hasarlarının
azaltılması için en
önemli adım sigaranın
bırakılmasıdır. KOAH
tedavisinin esasını
hastalığın ağırlığına
göre başlanan ilaçlar
yanında solunum
yetmezliği varlığında
oksijen tedavisi yer
almaktadır. Grip
ve zatürreye karşı
aşılanma hastalarda
alt solunum yolu
enfeksiyonları görülme
oranını azaltmaktadır.
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sinin de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Daşkapan, “Bazı
hastalar nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleri nedeniyle gün boyunca hareketsiz kaldıkları süreyi
artırmaya meyillidir. Hareketsiz
yaşam kondisyonsuzluğa yol açarak, nefes darlığı ve yorgunluk şikayetlerini daha fazla artırmaktadır. Hareketsiz yaşam hastalarda
akciğerlerin işleyişlerini bozmakta, kasların kuvvetini azaltmakta,
hastaneye yatış oranlarını, ölüm
riskini arttırmaktadır. Alevlenme
dönemlerinde de hastalara fizyoterapistler tarafından uygulanan
solunum kontrolü, büzük dudak
solunumu ve gevşeme teknikleri
gibi özel yaklaşımlar ile nefes darlığının giderilmesinde yardımcı
olunmaktadır” dedi.

KOAH HASTALARININ
EĞITIMI DE ÖNEMLI
KOAH hastasının tedavisinde
sorumluluk almasının sağlık durumunun korunmasında önemli
olduğunu belirten Prof. Dr. Daşkapan, bu nedenle KOAH’ta hasta eğitiminin, davranış değişikliği
ve kişinin hastalığı ile başa çıkma becerilerinin geliştirilmesini
amaçlayan önemli konulardan
biri olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Daşkapan, KOAH hastalarına verilen eğitim hakkında
şunları söyledi: “Sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitim kapsamında; kronik solunum
hastalıklarının tedavisinde ilaç
uygulamaları, egzersiz programı
ve fiziksel aktivite, solunum eğitimi, gevşeme eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri ve enerji koruma
teknikleri, hava yolu temizleme
teknikleri, beslenme desteği ve
psikososyal destek konularında
teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Enerji koruma teknikleri
hastanın hastalığı ile başa çıkarak
günlük rutin işlerini rahat yapabilmesinde son derece yararlıdır. Bu
teknikler ile hastanın yaptığı aktivitelerin enerji ihtiyacı azaltılmakta veya değiştirilmektedir”.

HASTAYA VE SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA BIRÇOK
GÖREV DÜŞÜYOR
Anksiyete, depresyon, kendine
güvenin azalması, sorunlarla
başa çıkamama gibi problemlerin
KOAH hastasını olumsuz yönde
etkilediğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Daşkapan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Stres yönetiminin öğrenilmesi
ile aile üyeleri ve arkadaşların
rehabilitasyon süreçlerine katılım desteği hastalığın kontrolünü
kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak KOAH’lı hastalarda var olan
akciğer kapasitesinin daha etkin
kullanılması ve yaşam kalitesinin
arttırılması için gerek hastaya gerekse de sağlık çalışanlarına birçok görev düşmektedir. Ülkemizde KOAH hastalarının tedavisinde
çalışan ekipte önemli bir rol üstlenen solunum fizyoterapistlerine
olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.”

Hastanın şikâyetlerini
gidermede, yaşam
kalitesini artırmada
ve bazı günlük yaşam
aktivitelerini iyileştirmede
düşük şiddetli egzersizler
yeterli olabilmektedir.
Yüksek şiddetli egzersizler
daha fazla fizyolojik
etkilerle sonuçlanmaktadır.
Kuvvetlendirme egzersizleri
kol, bacak ve gövdedeki
büyük kas gruplarına
yönelik olmalıdır.
Kuvvetlendirme eğitimi
haftada 2 kez, seçilen
kaslara yönelik, 2-4
set 6-12 tekrarlı olarak
uygulanmalıdır. Germe
egzersizleri esnekliği
korumayı amaçlamaktadır.
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Ampute
rehabilitasyonu
Ampütasyon kısaca uzuv kaybı olarak tanımlanır. Bu durum
çoğunlukla sonradan oluşmakla birlikte doğuştan da meydana
gelebilmektedir. Rehabilitasyon, ampütasyon geçiren kişilerin tekrar
fonksiyonel hayata dönmeleri için çok önemlidir.

A

MPUTE kişilerin gün-

lük işlerini yerine getirmede zorlanıp çoğu
zaman
başkalarının
yardımına ihtiyaç duyduklarını belirten SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Misafir Öğr. Üyesi Prof. Dr. Suat
Erel, “Bireyin protezi (kaybedilen
uzvun yerine kullanılan yapay uzuv)
ile yapılan rehabilitasyon, onun
günlük yaşamında bağımsız olabilmesi için tek anahtardır” dedi.

Prof. Dr. Suat EREL
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Misafir Öğr. Üyesi
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Prof. Dr. Erel, ampute kişilerde
rehabilitasyonun amacının kişiyi
günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa ulaştırarak evine, işine,
sosyal yaşamına ve çevresine yeniden adaptasyonunu sağlamak ve
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yaşam kalitesini iyileştirmek olduğunu söyledi.
Ampute rehabilitasyonunun cerrahi işlem öncesi, cerrahi işlem sonrası, protez öncesi ve protez eğitimi
gibi 4 evresi bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erel. “Protez ile rehabilitasyon, ampute kişinin hayatı
boyunca takibini gerektiren uzun
bir süreç olup sosyal katılımlarının
desteklenmesi gereklidir” diye konuştu.
“Rehabilitasyondaki başarıyı etkileyen faktörler ampütasyon cerrahisi ve protez uygulamalarıdır” diyen Prof. Dr. Erel, şöyle devam etti:
“Amputeye yapılan protezin biyomekanik prensipler, amputenin

Ampute, paralel bar içerisinde yapılan aktivitelerde
yeterli performans gösterdiğinde, eğitime paralel bar
dışında devam edilir. Paralel bar dışında ilk başlarda
düşmeyi önlemek için baston ya da koltuk değneği
kullanılabilir. Paralel bar dışında da içeride yapılan
aktiviteler tekrarlanabilir.
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Ampute rehabilitasyonundaki genel hedeflerden biri de alt uzuv amputelerinde güvenli
ve fonksiyonel yürümenin sağlanması, üst uzuv amputelerinde ise kendine bakım
ve diğer günlük yaşam aktivitelerinin mümkün olduğu kadar bağımsız bir şekilde
yapılmasını sağlamaktır.

yaşı, cinsiyeti, ampütasyon seviyesi, nedeni ve fiziksel uygunluk
gibi faktörler dikkate alınarak tasarlanması gerekmektedir.
Ampute rehabilitasyonu ampütasyon kararı ile başlayarak amputenin topluma geri döndürülmesine
kadar gerçekleştirilen tüm aktiviteleri kapsayan uzun bir süreçtir.
Ampütasyon kişiyi fonksiyonel,
psikolojik, sosyal ve mesleki açılardan ciddi kayıplarla karşı karşıya getiren başa çıkılması oldukça zor bir durumdur.
Alt ve üst uzuv amputelerinde bu
kayıpların üstesinden gelebilmek
için hasta merkezli; ortopedi heki-

mi, fizyoterapist, protez teknikeri,
ergoterapist, klinik psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı gibi
meslek mensuplarının işbirliği
içerisinde çalışması gerekir.”

GENEL HEDEFLER
Prof. Dr. Erel, ampute rehabilitasyonundaki genel hedefleri aşağıdaki gibi sıraladı:
“- Amputeyi psikolojik, fiziksel ve
fonksiyonel açılardan proteze hazırlamak,
- Alt uzuv amputelerinde güvenli
ve fonksiyonel yürümenin sağlanması, üst uzuv amputelerinde ise
kendine bakım ve diğer günlük

yaşam aktivitelerinin mümkün olduğu kadar bağımsız bir şekilde
yapılmasını sağlamak,
- Ev/işyeri/okul düzenlemeleri ve
boş zaman aktiviteleri ile amputenin normal yaşama katılımını
desteklemek ve yaşam kalitesini
artırmaktır.”

ALT UZUV
KAYIPLARI SONRASI
REHABİLİTASYONUN
EVRELERİ:
CERRAHİ İŞLEM ÖNCESİ
DÖNEM
Ampütasyon işleminin ileri bir
tarihte planlı bir şekilde yapıla-
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Kişi, bu dönemde ampute
cerrahiye bağlı olarak
hissettiği ağrının yanı sıra,
kol ve bacağını kaybetmenin
yarattığı karmaşık duygular
içerisindedir. Psikiyatrik
destek gereklidir. Ampute bu
dönemde bazı problemler ile
de karşılaşabilir. Bunlar; ağrı,
fantom ağrısı ve hissi, ödem,
atrofi, kalan uzuv kısmında
şekil bozuklukları, eklem
hareketlerinde kısıtlanma,
enfeksiyon ve akciğerlerde
sekresyon birikmesidir.
cak olması durumunda hastanın
yatış işlemlerinden sonraki süreçler hakkında bilgilendirildiğini
kaydeden Prof. Dr. Erel, “Cerrahi
sonrası yapılacak egzersizler ve
uygulamalar anlatılır. Hasta yakınlarının da süreç ile ilgili soruları yanıtlanır. Hastanın cerrahi
sonrası kalacak olan kaslarına ve
diğer uzuv kaslarına yönelik kuvvetlendirme egzersizleri verilebilir” ifadelerini kullandı.

CERRAHİ İŞLEM
SONRASI DÖNEM
Bu dönemde kalan uzuv kısmının
durumu, eklem hareket genişlikleri, kas kuvveti, duyu, yatak içi
mobilite, tekerlekli sandalye kullanımı gibi durumların değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof.
Dr. Erel, bu döneme ait hedefleri
şöyle anlattı:

Koltuk değneği kullanımında işe
yarayacak kasların da kuvvetlendirileceğine dikkat çeken Prof.
Dr. Erel, hastanın durumuna göre
postür, gevşeme ve solunum egzersizlerinin de öğretileceğini ve
bu dönemde koltuk değneği ölçüsünün alınıp temin edilmesinin iyi
olacağına vurgu yaptı.
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“- Ödem ve kas kısalıkları gibi
problemlerin önlenmesi
- Kalan uzuv kısmı, diğer uzuvlar
ve vücut kaslarının kuvvetlendirilmesi
- Genel hareketliliğin devam ettirilmesi
- Denge ve transferlerin geliştirilmesi
- Protezsiz yürümenin sağlanmasıdır.”
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Kişinin bu süreçte birtakım sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Prof.
Dr. Erel, “Kişi, bu dönemde ampute cerrahiye bağlı olarak hissettiği
ağrının yanı sıra, kol ve bacağını
kaybetmenin yarattığı karmaşık
duygular içerisindedir. Psikiyatrik
destek gereklidir. Ampute bu dönemde bazı problemler ile de karşılaşabilir. Bunlar; ağrı, fantom ağrısı
ve hissi, ödem, atrofi, kalan uzuv
kısmında şekil bozuklukları, eklem
hareketlerinde kısıtlanma, enfeksiyon ve akciğerlerde sekresyon birikmesidir” uyarısını yaptı.
Amputeye yapılacak olan proteze
olan uyumu artırmak için ödem,
kalan uzuvdaki şekil bozuklukları
ve hareket kısıtlılıkları ile mücadele
edilmesi gerektiğini hatırlatan Prof.
Dr. Erel, şunları kaydetti:
“Bu sorunlar tedavi edilmediği
müddetçe ampute protezini sağlıklı bir şekilde kullanamaz. Ödem ile
mücadele ve kalan uzvun şekillenmesi için sıklıkla elastik bandaj uygulaması yapılır. Bandaj uygulamasına dikişlerin alınmasından sonra
başlanabilir. Eklem hareketlerinde
kısıtlanma meydana gelmemesi
için bu dönemde kalan uzuva pozisyon verilir. Diz altı amputelerde
diz eklemi düz bir şekilde, diz üstü
amputelerde ise kalça eklemi de
düz olarak pozisyonlanır. Hareket
kısıtlılığı riskini ortadan kaldırmak
için egzersizler verilir. Amputenin
genel durumuna bağlı olarak ameliyattan 2 gün sonra yürüteç ya da
koltuk değneği yardımı ile yürüme
egzersizlerine başlanır.”

luğunu artırmak için yüzme ve/veya
diğer sportif aktivitelere yönlendirilebilir. Bu döneminde ampütasyon
nedeni ve seviyesi, cinsiyet, yaş,
mesleki durum, amputenin beklentileri ve aktivite düzeyine göre protezindeki parçalara karar verilir.”

PROTEZ DÖNEMİ
Amputelerin bu döneme ulaşabilmeleri için cerrahi işlemden sonra
yaklaşık 6 ay geçmesi gerektiğine
dikkat çeken Prof. Dr. Erel, bazı
bireylerde bu sürenin ödem, ağrı,
hareket kısıtlılığı gibi ek problemler
nedeniyle artabileceğini bildirdi.
İlk aşamada amputenin gerekli ölçüleri alınarak protezin soket kısmının imal edileceğini anımsatan
Prof. Dr. Erel, uygulama hakkında
şu bilgileri paylaştı:
“Daha sonra protezin diğer kısımları belirli prensipler dahilinde sokete
birleştirilerek protez bir bütün haline getirilir. Protezin soket kısmının
kontrol edilmesi için protez hastaya
giydirildikten sonra üzerine ağır-

Amputelere, eğitimin
ilerleyen aşamalarında
günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsız
olabilmelerini sağlamak
amacı ile çok yönlü
bir eğitim programı
verilir. Kazak giyme/
çıkarma, eldiven giyme/
çıkarma, saç tarama,
fermuar kullanma
gibi kişisel ihtiyaçları
içeren kendine bakım
aktiviteleri; tepsi taşıma,
bardak-çatal-bıçak
kullanma, meyve soyma
gibi yemek aktiviteleri;
telefon-makas kullanma,
paket yapma, kalem
açma, sayfa çevirme,
klavye kullanma gibi
masa başı aktiviteleri
üzerine eğitim yaptırılır.

PROTEZ ÖNCESİ DÖNEM
Bu dönemde bir önceki dönemdeki
uygulamalara devam edildiğini dile
getiren Prof. Dr. Erel, bu dönemi
şöyle özetledi:
“Amputenin protezi ile yürürken
kullanacağı kaslara yönelik kuvvetlendirme egzersizleri verilir. Bu egzersizler basit olup fazla ekipman
gerektirmez. Bu dönemde kişi genel kas kuvvetini ve fiziksel uygun-
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lık vermesi sağlanarak soket test
edilir. Protez çıkarıldıktan sonra
cilt kontrolü yapılarak anormal
durum varsa tespit edilir. Amputeye protezin nasıl giyilip çıkarılacağı öğretildikten sonra protez
giydirilerek amputenin protezine
alışması için 1-2 saatlik serbest
yürümesi sağlanır. Amputenin bu
yürüyüşü düşme tehlikesini engellemek için paralel barda yapması
sağlanır.
Amputenin paralel bar içerisinde
denge ve ağırlık aktarma eğitimi
kolaydan zora doğru fizyoterapist
eşliğinde gerçekleştirilir. Ampute, paralel bar içerisinde yapılan
aktivitelerde yeterli performans
gösterdiğinde, eğitime paralel
bar dışında devam edilir. Paralel
bar dışında ilk başlarda düşmeyi
önlemek için baston ya da koltuk
değneği kullanılabilir. Paralel bar
dışında da içeride yapılan aktiviteler tekrarlanabilir. Ayrıca amputenin günlük yaşamda kullandığı
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bazı fonksiyonel aktivitelere yönelik çalışmalar yapılır. Merdiven
inme – çıkma, yokuş inme – çıkma,
sandalyeye oturup kalkma, engel
geçme, düşme ve düşülen yerden
kalma gibi aktiviteler çalışılır.”
Bu dönemde üzerinde durulması
gereken bir diğer konunun amputenin işe geri dönüp dönemeyeceği olduğunu belirten Prof. Dr. Erel,
“Ampute, mesleki açıdan değerlendirilmeli, gerekiyorsa mesleki
eğitim ve iş yeri düzenlemeleri yapılmalı” dedi.

ÜST UZUV
KAYIPLARI SONRASI
REHABİLİTASYONUN
EVRELERİ:
Üst uzuv kayıpları sonrası yapılan
uygulamaların alt kısımdakilere
çoğunlukla benzediğini kaydeden
Prof. Dr. Erel, “Bu nedenle bu kısımda sadece farklı olan durumlar üzerinde durulacağını belirtti.
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Amputenin protezi ile
yürürken kullanacağı
kaslara yönelik
kuvvetlendirme
egzersizleri verilir.
Bu egzersizler basit
olup fazla ekipman
gerektirmez. Bu
dönemde kişi genel
kas kuvvetini ve fiziksel
uygunluğunu artırmak
için yüzme ve/veya
diğer sportif aktivitelere
yönlendirilebilir. Bu
döneminde ampütasyon
nedeni ve seviyesi,
cinsiyet, yaş, mesleki
durum, amputenin
beklentileri ve aktivite
düzeyine göre
protezindeki parçalara
karar verilir.
CERRAHİ İŞLEM
ÖNCESİ DÖNEM
Prof. Dr. Erel, bu dönemde üst
uzuv kaslarına ve gövde kaslarına
kuvvetlendirme, postür ve solu-
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Bireyin protezi (kaybedilen uzvun
yerine kullanılan yapay uzuv)
ile yapılan rehabilitasyon, onun
günlük yaşamında bağımsız
olabilmesi için tek anahtardır.

num egzersizleri verildiğini vurguladı.

CERRAHİ İŞLEM
SONRASI DÖNEM
Prof. Dr. Erel, cerrahi işlemin ardından bandajlama, pozisyonlama, gövde kasları ve üst uzuv
kaslarına yönelik kuvvetlendirme
egzersizleri verildiğini söyledi.

PROTEZ ÖNCESİ DÖNEM
Amputenin tıbbi, iş ve sosyal hikayesinin yanı sıra eklem hareketleri, kas kuvveti, duyu durumu,
kalan uzvun durumu açısından
detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken
Prof. Dr. Erel, bu dönemdeki hedefleri şöyle sıraladı:

varsa düzeltildiğini söyledi.
Protezin diğer parçaları da tamamlandıktan sonra amputeye
protezi nasıl giyip çıkaracağının
öğretildiğini belirten Prof. Dr. Erel,
“Takiben protezin en ucunda bulunan protez elin nasıl kapatılıp
açılacağı öğretilir. Protez mekanik dirsek eklemini de içeriyorsa
onun da nasıl açılıp kapatılacağı
öğretilir. Daha sonra amputenin
yeterince pratik yapması sağlanmalıdır” dedi.
Amputelere, eğitimin ilerleyen
aşamalarında günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olabilmele-

rini sağlamak amacı ile çok yönlü bir eğitim programı verildiğini
kaydeden Prof. Dr. Erel, “Kazak
giyme/ çıkarma, eldiven giyme/
çıkarma, saç tarama, fermuar
kullanma gibi kişisel ihtiyaçları
içeren kendine bakım aktiviteleri;
tepsi taşıma, bardak-çatal-bıçak
kullanma, meyve soyma gibi yemek aktiviteleri; telefon-makas
kullanma, paket yapma, kalem
açma, sayfa çevirme, klavye kullanma gibi masa başı aktiviteleri
üzerine eğitim yaptırılır” diye konuştu.
“Amputenin başaramadığı veya
yapmakta zorlandığı aktiviteler
için “kendine yardım aletleri tasarlanmalı ve eğitimi verilmelidir”
diyen Prof. Dr. Erel, amputelerin
fizyoterapist tarafından yılda iki
kez düzenli aralıklarla değerlendirilmesi, verilen egzersizlerin
düzenlenmesi, proteze yönelik
değişim ve revizyon işlemlerinin
gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“-Kalan uzvun şekillenmesi ve
ödemin çözülmesi
-Kalan uzuvdaki hassasiyet durumunun azaltılması
-Eklem hareketlerindeki devamlılığın sağlanması
-Kas kuvvetinin sağlanması
-Günlük yaşamda bağımsızlığın
arttırılması.”

PROTEZ DÖNEMİ
İlk aşamada soketin imal edilmesini takiben kalan uzuv ile olan
uyumuna bakıldığını anımsatan
Prof. Dr. Erel, sıkıntılı bir durum
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İnme sonrası güncel
rehabilitasyon yaklaşımları
Halk arasında “felç” olarak bilinen inme, dünyada en fazla fonksiyon
kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıklardan
biridir. İnme sonrası hastaya uygulanacak rehabilitasyon kompleks bir
süreçtir ve multidisipliner yaklaşımı gerektirir.

İ

NMENIN,

ABD’deki ölüm
sebepleri arasında beşinci sırada yer aldığını belirten SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Misafir Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Yozbatıran,
“İnme, yetişkinlik döneminde uzun
süreli fonksiyon kaybına yol açan
nörolojik hastalıkların da başında
gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
2000 ve 2025 yılları arasında inme
vakalarının yüzde 30 artış göstereceğini bildirmiştir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi
Nuray YOZBATIRAN
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
Bölümü
Misafir Öğretim Üyesi
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“İnme sonrası hastaların en yoğun şikâyetleri arasında hemipleji/
hemiparezi denilen kişinin bir taraf vücut yarısında hareket kaybı
veya azlığı bulunmaktadır” diyen
Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, şunları
kaydetti:
“Maalesef hayatta kalan hastaların
üçte ikisinden fazlasında uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyacak kadar
şiddetli hemipleji/hemiparezi durumu meydana gelir. Bu kişilerde
hareket kaybına ilave olarak ço-
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ğunlukla belli kaslarda kuvvet kaybı, anormal kas tonusu, anormal
postural kontrol, anormal hareket
sinerjileri, koordinasyon kaybı ve
duyu kaybı da eşlik etmektedir.”

REHABILITASYON SÜRECI
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
İnme rehabilitasyonunun kompleks
bir süreç olduğunu ve multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, şunları söyledi:
“Çoğunlukla fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi veya inme uzmanı
nörolog tarafından yönetilen ekibin içinde fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, ergoterapist, hemşire,
konuşma terapistleri koordinasyon
halinde çalışmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, psikolog, psikiyatrist ve diğer tip branşları da gerektiğinde ekibe dahil olmaktadır.
İnme sonrası akut dönemde öncelikli olarak hastanın durumu stabilize edilerek inmeye ait tedavi
yöntemlerinin başlatıldığı koru-
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latan Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran,
“Bu kayba bağlı olarak yemek
yeme, eşyaları tutma ve bırakma,
el-yüz yıkama, banyo yapma, dış
fırçalama, yazı yazma gibi pek
çok günlük yaşam aktivelerinde zorluk yaşanmakta ve kişi bir
başkasına bağımlı hale gelmektedir. Bu yetersizlik durumu bazen
iş kaybı ve sosyal izolasyon gibi
daha şiddetli sonuçlar da doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

İki haftalık tedavi süresinin sonunda geleneksel tedavi
yöntemlerine göre hastaların ellerini günlük yaşamda
daha çok kullandıkları ve buna bağlı olarak yaşam
kalitelerinin geliştiği bildirilmiştir. Felç sonrasında
sıklıkla gözlemlenen öğrenilmiş kullanmama eğiliminin
de azaldığı ve beynin ele ait hareket bölgesinin tedavi
öncesine göre daha aktif olduğu gözlenmiştir.
yucu ve önleyici yaklaşımların ele
alınması gerekir. Rehabilitasyona
yönelik tedavilerin ise hasta tıbbi
olarak hazır olduğunda başlatılması oldukça önemlidir.
Bu dönemde uygulanan rehabilitasyon, merkezler arası farklılık
gösterse de günde 3 saat ve haftada 5 günü kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Bu programın içeriğinde fizyoterapi, iş ve uğraşı terapisi
ve konuşma terapisi yer alır. Daha
sonra hastalar post-akut tedavi ve
bakımlarının yapıldığı hastane ya
da merkezlere nakil edilirler. Tıbbi durumu uygun olan hastalar
taburcu edilerek tedavileri rehabilitasyon ekibi tarafından ev ortamında sürdürülür.”

UZUN REHABILITASYON
SÜRECI IYILEŞMEYI
HIZLANDIRIYOR

ETKIN TEDAVI YÖNTEMLERI
KULLANILIYOR

Özelleşmiş inme ünitesinde tedavisi sürdürülen hastaların, bakım
merkezi veya evde tedavisi uygulanan hastalara göre fonksiyonel
aktivite düzeylerinde daha fazla
artış olduğunun tespit edildiğinin
altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, günde 3 saat üstünde tedavi
alan hastaların 3 saatin altında
tedavi alanlara göre daha hızlı iyileşme gösterdiklerine vurgu yaptı.

Rehabilitasyon programlarının en
önemli hedeflerinden birinin üst
ekstremite (kollar) fonksiyonlarındaki kaybı mümkün olduğu kadar
azaltmak ve kişiyi mümkün olan
en kısa sürede eski fonksiyonel
seviyesine geri döndürmek olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi
Yozbatıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnme sonrası hastaların yaklaşık
yüzde 60-70’inin kolunu hareket
ettirmede zorluk yaşadığını hatır-

“Kuşkusuz böyle bir hedef için etkin tedavi yöntemlerine ihtiyaç olduğundan fizyoterapistler pek çok
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Robotik rehabilitasyondan
fayda gören hasta gruplarını;
inme, üst seviye omurilik
yaralanması, multipl skleroz,
serebral palsi gibi nörolojik
hastalıklar, omuz ve dirsek
ameliyatlarında sonra
ortopedik rehabilitasyona
gereksinim duyanlar
oluşturmaktadır. Sonuç olarak
inme sonrası rehabilitasyonun
uygun zamanda başlanması
ve devam edilmesi önemlidir.
Yeni geliştirilen teknolojik
yaklaşımların rehabilitasyon
etkinliğini arttırmada katkısı
bulunmaktadır.
tedavi yöntemi geliştirmişlerdir.
Bunlar içerisinde görev odaklı eğitim veya fonksiyonel aktivite eğitimi denilen yöntemler, hastanın
bir hareketi veya aktiviteyi yüksek
tekrarlarla yapıp, motor öğrenme
prensiplerini kullanarak o aktivite
ile ilgili performansı artırmayı hedefler. Sonuç olarak o aktiviteyi
günlük yaşamında yapabilir hale
gelir. Örneğin yemek yeme aktivitesi, düğme ilikleme-açma, bardağı tutup-bırakma gibi aktiviteler
bu şekilde çalışılabilir.”

ABD’DE INME
REHABILITASYONUNA
DAIR ÇEŞITLI ÇALIŞMALAR
YAPILMIŞTIR
ABD’de inme rehabilitasyonuyla
ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığına
dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, şunları anlattı:
“Kısıtlayıcı zorunlu hareket terapisi görev odaklı eğitime ait prensipleri temel alan ve 222 hastanın
katılımı ile ABD’de yapılmış inme
rehabilitasyonuna ait en önemli
çalışmalardan biridir. İlk defa bu
kadar büyük bir hasta grubunun
katılımı ile gerçekleşmiş bu çalışmada, hastaların sağlam taraf
elleri bir eldiven içine konulup 6
saatlik bir tedavi programı içerisinde etkilenmiş taraf elleri ile
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günlük yaşam aktivitelerini örnek
alan egzersizler yaptırılmıştır.”
Bu çalışmalarda hastaların ellerini uyanık oldukları sürenin yüzde
90’ında kullanmaya zorladıklarını
kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, şu bilgileri paylaştı:
“İki haftalık tedavi süresinin sonunda geleneksel tedavi yöntemlerine göre hastaların ellerini
günlük yaşamda daha çok kullandıkları ve buna bağlı olarak
yaşam kalitelerinin geliştiği bildirilmiştir. Felç sonrasında sıklıkla
gözlemlenen öğrenilmiş kullanmama eğiliminin de azaldığı ve
beynin ele ait hareket bölgesinin
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tedavi öncesine göre daha aktif
olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular özellikle
inme sonrası beyindeki hareket
merkezlerinin iyileşmesini (recovery) hedefleyen araştırmalar
yapan bilim insanlarını daha da
teşvik etmiştir. Yüksek yoğunlukta,
çok tekrarlı tedavi protokollerinin
etkinliğini inceleyen çalışmalara
daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde normalde bir
tedavi seansında ortalama 60-70
tekrar yaptırılırken robotik tedavi
cihazı ile bu tekrar sayısı 20003000’e çıkmaktadır.”

TEKNOLOJIYLE BIRLIKTE
TEDAVI IMKANI ARTTI
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Son yıllardaki teknolojideki gelişmelerin rehabilitasyon programlarının içeriğini de olumlu yönde
etkilediğini ve teknoloji destekli
cihazların tedavi protokollerine
dahil edilmesine olanak sağladığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, devamla şu bilgilere yer
verdi:
“Özellikle hareket kaybını iyileştirmeyi hedefleyen tedavi yöntemleri içerisinde robotlar en dikkat
çeken cihazları oluşturur. Robotik
cihazlar hastanın mevcut hareket
kabiliyetini yani eklem hareket
açıklığı, kas gücü, hareketin hızı
ve hareketin düzgünlüğü gibi parametreleri objektif olarak değerlendirip kişiye özel tedavi uygulamalarına imkan veren özelliklerle
donatılmıştır.
Rehabilitasyonda kullanılan robotik cihazlar çok çeşitlilik göstermekle birlikte, çoğunlukla
masaüstü (end-effector systems)
sistemleri veya giyilebilir (exoskeleton) cihazlar olarak ikiye ayrılır. Masaüstü cihazlar içerisinde MİT-MANUS çok bilinen bir
rehabilitasyon robotudur. Hasta
elini ve kolunu bir ön kol splintinin
içine yerleştirerek, robot kolu planar düzlemde yani masaya yatay
yönde hareket ettirerek ekrandaki noktaları birleştirmeye çalışır.
Tedavi programları çoğunlukla 1
saatlik seanslar şeklinde haftada

3–5 gün ve toplam 4-12 hafta olacak şekilde uygulanmaktadır.”
Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran, rehabilitasyonda kullanılan teknolojik
sistemler hakkında şunları kaydetti:
“Giyilebilir robotlar exoskeleton
adını alır ve kolumuzu zarf gibi saran dış iskelet yapılarına sahiptir.
Masaüstü sistemlere göre en büyük avantajı izole eklem hareketlerine imkan tanıması, hareketin
yönünü daha iyi belirlemesi ve
daha geniş hareketlere olanak tanımasıdır. Şekilde gösterilen ExoRehabX cihazı örneğin izole bilek,
ön kol, dirsek ve omuz hareketlerinin çalışılmasına izin vermektedir. Direnç için vizkosite prensibi
kullanılır. Hasta hareket ederken
sadece tekrar sayısını artırmaya
çalışmaz aynı zamanda önceden
belirlenmiş sabit dirence karşı hareketi tamamlamaya çalışır. Böylelikle hem motor öğrenme hem
de kas kuvvetinde artış elde edilir.
Ekranda beliren video oyunları ve
sürekli geri bildirimler ile hastanın
tedaviye olan motivasyonun arttırılıp daha aktif katılımı da teşvik
edilmiş olur.”

Dr. Öğr. Üyesi Yozbatıran,
robotik cihazların çok
çeşitli olmakla birlikte
aşağıdaki gibi genel olarak
sınıflandırmasının 3’ e

ayrıldığını belirtti:
“ 1. Tedavi uygulandığı anatomik
bölgeye göre tek veya iki taraflı
omuz hareketleri, dirsek hareketi,
ön kol hareketi, el bileği hareketi
ve el-parmak hareketleri yaptıran
robotlar,
2. Mekanik özelliklerine göre, örneğin eksoskeleton veya masaüstü sistemleri (end-effector),
3.Hareket sırasındaki kontrol
stratejisine göre,
a) Pasif mod: Hareketi robotun
yaptırdığı ve hastanın tamamen
pasif olduğu durum,
b) Aktif mod: Hastanın tamamen
aktif olduğu ve robotun harekete
katılmadığı durum,
c) Aktif yardımlı mod: Hastanın
hareketi başlatıp geri kalanını robotun tamamladığı durum,
d) Dirençli mod: Hareket boyuncu
robotun direnç gösterip, hastanın
bu dirence karşı hareket etmesi,
e) Bimanual mod: Hastanın sağlam ekstremitesi ile yaptığı hareketin aynı anda etkilenmiş kolu ile
aktif ya da pasif olarak yapması.”
“Robotik cihazlara aynı zamanda duyusal uyaranlar, görsel geri
bildirim de ekleyerek tedavi etkinliği daha da artırılabilir. Bazı
durumlarda sanal gerçeklik gibi
başka tedavi yöntemleri ile de birleştirilebilir” diyen Dr. Öğr. Üyesi
Yozbatıran, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Robotik rehabilitasyondan fayda
gören hasta gruplarını; inme, üst
seviye omurilik yaralanması, multipl skleroz, serebral palsi gibi nörolojik hastalıklar, omuz ve dirsek
ameliyatlarında sonra ortopedik
rehabilitasyona gereksinim duyanlar oluşturmaktadır.

Şekil 1. ExoRehab X exoskeleton cihazi (HoustonBionics, Turkiye)

Sonuç olarak inme sonrası rehabilitasyonun uygun zamanda
başlanması ve devam edilmesi
önemlidir. Yeni geliştirilen teknolojik yaklaşımların rehabilitasyon
etkinliğini arttırmada katkısı bulunmaktadır.”
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Gebelik ve
fiziksel aktivite
Kadınların gebelik dönemini rahat ve mutlu olarak
tamamlanmasında egzersiz önemli ve etkin bir rol oynar. Gebelikte
oluşabilecek fizyolojik değişikliklere uygun olarak, güvenli, amaca ve
kişiye yönelik egzersiz seçimi fizyoterapistlerce yapılmalıdır.

S

ANKO Üniversitesi, Sağ-

lık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Fzt.
Meltem Uzun, hareketsiz
yaşam tarzının yaygınlaştığını, günümüzde, şehir insanının yaşam
tarzının giderek hareketsizliğin benimsenmesine ve fiziksel aktivitenin
sağlık için ne kadar önemli olduğunun anlaşılamamasına neden olduğunu söyledi.

Arş. Gör. Fzt.
Meltem UZUN
SANKO Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
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“Bu durumu kronik hastalıkların görülme sıklığındaki artıştan anlamak
mümkündür” diyen Uzun, fiziksel
aktivite kavramının insanların çoğunda “spor” yapmak olarak anlaşıldığına dikkat çekti.
Fiziksel aktivitenin, günlük yaşamda eklemlerin ve kasların kullanılarak, kalp hızını ve solunumunu
artıran, değişik şiddetlerde yorgunluk oluşturan ve belli bir enerji harcaması gerektiren tüm aktiviteleri
içerdiğini belirten Uzun, “Spor aktiviteleri oyunları, gün içindeki farklı
aktiviteleri ve egzersizleri de kapsar. Düzenli fiziksel aktivite, hayatın
her döneminde yaşam kalitesinin
devamlılığı ve arttırılması için vazgeçilmez bir unsurdur” dedi.
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Gebeliğin yaklaşık 280 gün veya 40
hafta kadar süren doğal bir süreç
olduğunu anımsatan Uzun, şöyle
devam etti:
“Kadınların yaşamları içerisinde
deneyimledikleri bu gebelik döneminin, anne adayının vücudunda
kalıcı değişikliklere sebep olmadan
rahat ve mutlu olarak tamamlanmasında egzersiz önemli ve etkin
bir rol oynar. Gebelik sürecinde
kas iskelet, solunum, kalp-dolaşım,
mide-bağırsak, hormonal, üreme
sistemi gibi vücudun tüm sistemlerinde bebeğin ve annenin ihtiyacını
karşılamak amacıyla çeşitli değişimler olur. Bu değişimler gebelerde çeşitli şikayetlerin görülmesine
neden olur. Fetüsün sürekli öne
büyümesi ve kilo alımıyla beraber
yer çekimi merkezi öne doğru yer
değiştirir ve özellikle kas iskelet sisteminde önemli değişimler olur.”
Bu değişimleri; “Bel çukurunun
ve boyun-sırt eğrilerinin artması”,
“Omuz kuşağının zayıflamasıyla
duruş problemlerinin oluşması” ve
“Karın-bel kasları, kalça kasları ve
uterusun ağırlığı ile pelvik taban
kasları zayıflaması” olarak sıralayan Uzun, bütün bu değişimlerin
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sırt ağrısı, bel ağrısı, kalça ağrısı,
pelvik kuşak ağrısı gibi şikayetlerin oluşumuna zemin hazırladığını
kaydetti.
Amerika Obstetri ve Jinekoloji
Birliği’ne (ACOG) göre, bu değişimlere uyum gösterebilmek ve
gebelikte karşılaşılabilecek problemlere en az maruz kalmak adına riskli olmayan gebelerin de fiziksel olarak daha aktif olması ve
egzersiz yapmasının çok önemli
olduğuna vurgu yapan Uzun,
“Gebeler sağlık profesyonelleri
tarafından fiziksel aktiviteye teşvik
edilmeli tıbbi ve obstetrik hastalığı
olan gebelerde egzersiz programı
ise bireysel olmalıdır.” İfadelerine
yer verdi.
Uzun, “Gebelikte yalnızca anatomik ve fizyolojik değişimler etkili
değildir. Aynı zamanda duygusal,
sosyal, psikolojik değişiklikler de
fizyolojik uygunluk açısından göz
önünde bulundurulması gereken
faktörlerdir” diye konuştu.
Fiziksel olarak pasif olmayan kadınların doğumunun kolay oldu-

ğuna dair çok eskilere dayanan
kanıtlar bulunduğuna işaret eden
Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aristotales, pasif hayat tarzının
zor doğumlara sebep olduğunu belirtmiştir. 20. yüzyılın başında egzersiz için açık havada
yapılan yürüyüş önerilmekteydi.
1930’larda ise daha aktif egzersiz
programlarının temeli atılmaya
başlanmıştır. 1940-1960 yılları arasında da benzer uygulamalara
devam etti. Günümüzde ise artık
daha fazla kadın gebelikte de
farklı egzersiz programlarına katılmakta veya yaptıkları sporu devam etmeyi istemektedir. Özellikle
gebelik döneminde estetik kaygılar kadınların egzersiz yapma isteğini ve çeşitli egzersiz programlarına yönlenmelerini artırmıştır.”

EGZERSIZIN GEBELIKTEKI
YARARLARI NELERDIR?
Uzun, gebelikte gerçekleştirilen
egzersizin yararlarını şöyle anlattı:
“ - Dolaşım ve sindirim sistemini

Klinik Pilates – Yoga;
kontrollü solunum,
esneklik, postür eğitimi ve
gevşeme gibi kısımlardan
oluşur. Özellikle duruşta
meydana gelen kontrolsüz
değişimlerin oluşturduğu
şikayetleri azaltmada
oldukça etkili yöntemlerdir.
Vücut farkındalığının
artırılması ile gebelikte
ve gebelik sonrasında
duruş bozukluklarının
önlenmesini sağlar.
düzenler,
- Gebelikte yaşanabilecek komplikasyonların risklerini azaltır (Gebelik tansiyonu, gebelik diyabeti
gibi),
- Annenin kilo kontrolünü sağlar,
- Doğum için gerekli kasları destekler,
- Dayanıklılık ve kuvvet artışına
yardımcı olur,
- Vücut farkındalığı, denge ve duruşta iyileşme sağlar,
- Sosyalleşmeyi sağlar,
- Doğum sırasında karşılaşılabilecek sorunların azalmasına katkıda bulunur,
- Doğum sürecinin kısalmasında
yardım eder,
- Doğumdan sonraki iyileşme sürecini hızlandırır.”
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Gebelik sürecinde kas
iskelet, solunum, kalpdolaşım, mide-bağırsak,
hormonal, üreme sistemi
gibi vücudun tüm
sistemlerinde bebeğin
ve annenin ihtiyacını
karşılamak amacıyla
çeşitli değişimler olur.
Bu değişimler gebelerde
çeşitli şikayetlerin
görülmesine neden
olur. Fetüsün sürekli öne
büyümesi ve kilo alımıyla
beraber yer çekimi
merkezi öne doğru yer
değiştirir ve özellikle kas
iskelet sisteminde önemli
değişimler olur.
GEBELIKTE FIZYOTERAPIST
TARAFINDAN
HAZIRLANACAK KIŞIYE
ÖZGÜ EGZERSIZ
PROGRAMI
Uzun, bu programın kapsamında
olması gerekenler konusunda şu
bilgileri paylaştı:
“ - Düzgün duruş eğitimi,
- Vücuda uygun mekanik eğitimi,
- Vücut ağırlığı artışı için bacakların kuvvetlendirilmesi,
- Karın kaslarının güçlendirilmesi,
- Krampların, ödem ve varisin önlenmesine yönelik için eğitim,
- Pelvik taban kas kontrolü için
egzersiz ve eğitim,
- Kalp-dolaşım sisteminin dayanıklılığının korunmasına yönelik
egzersizler,
- Doğumda kullanılacak kasların
güçlendirilmesi,
- Doğum sonrası çocuk bakımını
desteklemek için kol ve omuz kuşağı kaslarının kuvvetlendirilmesi”.

EGZERSIZ HANGI
DURUMLARDA
SAKINCALI OLABILIR?
Uzun, egzersizin aşağıdaki du-
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rumlarda sakıncalı olabileceğine
dikkat çekti:
“- Solunum, kalp- damar ile tiroit
ve böbrek hastalıkları,
- Şeker hastalığı ki bilhassa tip1
diyabet,
- Erken doğum ya da düşük,
- Anne karnındayken görülebilen
bebekteki büyümenin geri kalması,
- Rahim ağzında yetmezlik öyküsü,
- Yüksek tansiyon,
- Vajinal kanama,
- Anne karnında bebeğin hareketlerinde azalma,
- Kansızlık,
- Makat gelişi,
- Bebeğin eşinin aşağıda olması.”

GEBELER IÇIN
ÖNERILERIMIZ
Uzun, egzersizi düzenli
yapan gebeler için şu
önerilerde bulundu:
“- Doktorunuz veya fizyoterapistinizle görüşerek egzersize başlayın,
- Egzersizi haftanın belirleyeceğiniz günlerinde kalp hızı kontrolü
ile en az 30 dakika yapın,
- Özellikle temas halinde yapılan
sporlardan, karında travmaya sebep olabilecek aktivitelerden ve
düşmeden kaçının,
- Egzersiz sırasında vücut iç ısısı
38°C altında olmalıdır. Fizyoterapistinizin kontrolünde bu sınırı aşmamaya çalışın,
- Şiddeti düşük egzersizlere yönelin,
- Kas ve iskelet sisteminin yükünü azaltacak uygun ayakkabılar
giyin,
- Sıvı alımınıza özen gösterin,
egzersiz yaptığınız ortamın nemli
ve sıcak olmamasına dikkat edin,
ateşiniz yüksekse egzersizden kaçının,
- Egzersizde 5 dakikalık ısınma soğuma periyotlarına vakit ayırın,
- Relaksin hormonunun etkisi nedeniyle ilerleyici germe egzersizlerinde kaçının,
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- Özel egzersizlerde (Pelvik taban
egzersizleri gibi) profesyonellerden yardım isteyin,
- Yönünüzü hızlı değiştirmekten,
dengenin gerekli olduğu egzersizlerden, çömelmenin fazlasından
ve adımları çapraz atmaktan sakının,
- Gebelikteki 16. haftadan sonra
bebeğin beslenmesini sağlayan
damarda baskıya sebep olmamak için uzun süre sırt üstü egzersiz yapmayın,
- Bir diyetisyenle enerjiye olan ihtiyacınızı belirleyin.”

Uzun, egzersizi düzenli
yapmayan gebeler için ise
egzersizi düzenli yapan
gebelere önerilen hususlara
ek olarak şu noktalara
dikkat çekti:
“- Düzenli bir egzersiz geçmişiniz,
doktorunuz onaylıyor ve herhangi
bir risk içeren durum da yok ise
gebeliğin ilk döneminden itibaren
uygun egzersiz programına devam edebilirsiniz.
- Egzersize gebelikteki 13. haftanın sonunda başlayın,
-Vücut ağırlığınızı hafifletebilecek
(Suda yapılan gebelik egzersizleri gibi) egzersizlerle başlangıç
yapın,
-Fizyoterapistinizin kontrolüyle temel olabilecek basit hareketlerle
başlayıp, yavaşa yavaş arttırın.”

Uzun, egzersize ara
verilmesi gereken durumları
ise şöyle sıraladı:
“- Karında, kasık ve sırtta ağrılı
durumlarda,
- Vajinada kanamada,
- Nefeste darlık, çarpıntı, baygınlık, baş dönmesi ve kalbin aşırı
çarpmasında
- Yürüme güçlüğü yaşandığında
egzersiz bitirilmelidir.”
Uzun, gebelikte genellikle kilo artışı, yorgunluk ve nefes nefese kalma miktarı arttıkça egzersizin de
doğal olarak azaltıldığını bildirdi.
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EGZERSİZ / AKTİVİTE
ÇEŞİTLERİ
GÜVENLİ AKTİVİTELER:
Yüzme

Suda yapılan egzersizlerin gebelikte çok yarar sağladığını kaydeden Uzun, “Suyun kaldırma
kuvveti yaralanma riskini azaltır.
Anne karnında olan bebekte aşırı ısı yükselmesinin önüne geçilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta su
ısısının annenin derisinin ısısından düşük olmasıdır” uyarısını
yaptı.

Yürüme

Yürüyüşün gebelikte çok tercih
edildiğini anlatan Uzun, “Yürüyüş, yüzde 43’lük bir oranla gebelerin en rağbet ettiği aktivitedir.
Düzenli yapıldığında fiziksel ve
duygusal olarak anneyi rahatlattığın öne sürülür. Ayrıca aerobik
programının yüzde 55’inde haftada 3- 5 kez, 20 dakikalık yürüyüşler doğum ve plasenta ağırlığında artışa sebep olur” dedi.

Klinik Pilates – Yoga

Bu aktivitenin kontrollü solunum,
esneklik, postür eğitimi ve gevşeme gibi kısımlardan oluştuğunu
kaydeden Uzun, faydaları hakkında şunları söyledi:
“Özellikle duruşta meydana gelen kontrolsüz değişimlerin oluşturduğu şikayetleri azaltmada oldukça etkili yöntemlerdir. Vücut
farkındalığının artırılması ile gebelikte ve gebelik sonrasında duruş bozukluklarının önlenmesini
sağlar. Vücudun merkezi olarak
nitelendirilen diyafram, pelvik
taban kasları, karın ve derin bel
kaslarının oluşturduğu bölgenin
güçlenmesini ve stabilizasyonunu sağlayarak oluşabilecek
pelvik kuşak ağrısı, bel ağrısı,
diastasis recti (karın kasının birbirinden ayrılması) riskini azaltmaktadır. Gevşeme ve solunum
teknikleri sayesinde doğumu kolaylaştırıcı yönden gebeye destek
vermektedir.”

Tartışmalı aktiviteler

Ani harekete ve zıplamaya neden
olabilecek jimnastik, dans, voleybol, aerobik, vb. aktivitelerin fetüste travmaya sebep olabilecek
riskleri artırdığının altını çizen
Uzun, “Bu aktiviteler, gebelikle
birlikte aşırı hareketlenen eklemlerin zarar görmesine sebep olacağından uygunluk konusunda
tartışılmaktadır” uyarısında bulundu.

Kadınların yaşamları
içerisinde deneyimledikleri
bu gebelik döneminin, anne
adayının vücudunda kalıcı
değişikliklere sebep olmadan
rahat ve mutlu olarak
tamamlanmasında egzersiz
önemli ve etkin bir rol oynar.

Gebelikte tehlikeli
aktiviteler

Uzun, gebelikte tehlike yaratabilecek aktiviteleri, “Hipertermik,
hiperbarik ve hipoksik koşullarda yapılan sporlar, uygunsuz
postürleri gerektiren ve dengeyi
bozan aktiviteler, rekabet gerektiren tüm aktiviteler ve tüm temas sporları önerilmemektedir.
Kayak, su kayağı, hokey, sualtı
sporları örnek olarak gösterilebilir” olarak sıraladı.

EGZERSİZ ŞİDDETİNİN
GEBELİĞE ETKİSİ
“Orta ve hafif şiddette yapılan
egzersizin gebeliği sağlıklı geçen anne adayları için yararlı
ve anne karnındaki bebeğe de
zararsız olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır” diyen Uzun,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Herhangi bir rahatsızlık hissetmeden konuşulabilen, kalp atış
hızının en fazla 140 atım/dakikaya kadar çıktığı egzersizler, orta
düzeydedir. Kadın sağlığı alanında uzmanlaşan fizyoterapistlerin
oluşturduğu birliğe (ACPWH- Association of Chartered Physiotherapists in Women’s Health) göre
kadınlar, belirli bir kas iskelet rahatsızlığı ya da sakınca yaratabilecek durum için fizyoterapistler
tarafından değerlendirilmelidir.
Gebelikte oluşabilecek fizyolojik değişikliklere uygun olarak,
güvenli, amaca ve kişiye yönelik
egzersiz seçimi fizyoterapistlerce
yapılmalıdır.”

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

29

S A N I K O N U K O Ğ L U U YG U L A M A V E A R A Ş T I R M A H A S TA N E S I S A Ğ L I K D E R G I S I

İnme rehabilitasyonunda
teknolojik temelli yaklaşımlar
Teknoloji temelli rehabilitasyon uygulamaları, merkezi sinir sisteminin
yeniden organizasyonu hedef alan ve iyileşmeyi en üst seviyede
gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş en son tedavi yaklaşımlarıdır.

İ
Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Z. İpek KATIRCI KIRMACI
SANKO Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü

NMENIN,

beyni besleyen
damarlarda ortaya çıkan tıkanma ya da kanama gibi
nedenlerle kan akımının beyne iletilememesi ve bunun
sonucunda beyin dokusunun
harabiyete uğraması olarak adlandırıldığını belirten SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. İpek Katırcı
Kırmacı, “İnme geçiren bir kişide
dakikada ortalama 2 milyon hücre
ölümü meydana gelir. Süre uzadıkça beyin hasarı geri dönüşsüz bir
hal alır” dedi.

Yeni yaklaşımlar hasta
motivasyonu arttırmakla
birlikte, tek başlarına
uygulamada psikolojik
ve sosyal iletişimde
ciddi eksiklikleri
bulunmaktadır. Yakın
gelecekte yeni teknolojik
gelişmelerle inme
rehabilitasyonunun farklı
boyutlara ulaşacağı
tahmin edilmektedir.

İnme sonrası motor kontrol kayıplar, duyu değişiklikleri, kognitif
bozukluklar, konuşma bozukluğu
veya koma gibi durumlar meydana
gelebildiğini ifade eden Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, hastalık belirtilerinin 24 saatten sonra ortaya
çıkacağını veya ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

göre yetişkinlerde inmenin, nörolojik hastalıklar arasında ölüm veya
sakatlığa yol açma açısından ilk
sırada yer aldığını kaydeden Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, inme geçiren hastaların yaklaşık üçte birinin kalıcı fiziksel eksiklik ve ciddi
fonksiyon kayıpları yaşadığını bildirdi.

İNME, YETIŞKINLERDE
UZUN DÖNEM ÖZÜRLÜLÜK
NEDENLERININ
BAŞINDA GELIR

Bu durumun hastanın ve ailesinin
ekonomik, sosyal, psikolojik hayatı
ve genel yaşam kalitesi üzerinde
olumsuz etki oluşturduğunu anlatan Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı,
şöyle konuştu:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine
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“Vücut işlevlerinde meydana gelen bozuklukların yol açtığı fonksiyonel eksiklik ve sosyal yaşama
katılım kısıtlılıkları gibi problemler
nedeniyle, inme hastalığı yetişkinlerde uzun dönem özürlülük nedenlerinin başında gelmektedir.
Bu noktada inme hastalarında rehabilitasyon, hastanın bozukluklarının en aza indirilmesi, günlük
yaşam aktivitelerinde ve mesleki
becerilerinde bağımsızlık kazandırılması ve sosyal hayata katılımının sağlanması konusunda
önemli bir yere sahiptir.”

AILENIN BU SÜREÇTE
DESTEĞI ÖNEMLI
Özellikle son 100 yılda teknolojide meydana gelen gelişmelerin
sonucunda fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalının birçok özelleşme alanında önemli gelişmeler
kaydedildiğine işaret eden Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, inme
rehabilitasyonunun da bu özelleşme alanlarından biri olduğunu
dile getirdi.
İnme rehabilitasyonundaki ama-

cın hastaların ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacaklarını yeniden öğrenmelerinin sağlanması olduğunu
vurgulayan Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z.
Kırmacı, “Fizyoterapistlerin temel
hedefleri hastaların pratik, egzersiz eğitimi ve sık tekrar yoluyla
yeniden hareket kapasitelerinin
kazandırılması ve kalıcı davranış
değişikliklerinin oluşturulmasıdır.
Rehabilitasyonun başarılı olabilmesi için hastanın tedaviye aktif
katılımı ve eğitimi, tedavi sırasında anlamlı hedeflerin kullanımı,
ailenin bu süreçte desteği ve bilgilendirilmesi gereklidir” dedi.

MERKEZI SINIR SISTEMININ
YENIDEN ORGANIZASYONU
HEDEF ALIYOR
İnme rehabilitasyonunda motor
öğrenme prensiplerini içeren birçok tedavi yaklaşımı yer aldığını
belirten Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, şunları söyledi:
“Son yıllarda sıkça söz edilen ‘nöroplastisite’ kavramıyla merkezi
sinir sisteminin çevresel uyaranlarla, tecrübelerle yeniden or-

ganize olabilme yeteneği ortaya
çıkmış, motor öğrenme temelli
rehabilitasyon yaklaşımları gündeme gelmiştir. Teknoloji temelli
rehabilitasyon uygulamaları, merkezi sinir sisteminin yeniden organizasyonu hedef alan ve iyileşmeyi en üst seviyede gerçekleştirmek
üzere oluşturulmuş en son tedavi
yaklaşımlarıdır. Bu yeni fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri
hem teknoloji kökenli olup hem de
motor öğrenme prensiplerini içermektedir.”

İnme rehabilitasyonunda
kullanılan başlıca teknoloji
temelli uygulamalar
şunlardır:
- Elektrik Stimülasyonu
- Biofeedback
- EMG-Biofeedback yardımlı nöromusküler elektrik stimülasyonu
- Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu
- Motor Nöroprotezler
- Robotik Rehabilitasyon
- Bisiklet Ergometresi
- Yürüyüş Bandında Yürüme Eğitimi
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Alt ekstremite mühendisliğinin,
yürüyüş sırasında hastanın
düşme riski bulunduğundan, üst
ekstremiteye göre daha karmaşıktır.
Rehabilitasyonunun en önemli
hedeflerinden birisi hastanın tekrar
yürümeye başlamasıdır. Bu hedefe
ulaşmak için çok farklı tedavi
yöntemleri vardır. Yalnız bu yöntemler
yürüyüş sırasında yük yükleme ve
yükü aktarma yönünden yetersizdir.
- Hastanın ihtiyaç ve yeteneklerine göre hareket şekillerini sürekli,
sabit hızda ve istenilen tekrar sayısında otomatik olarak yaptırılabilir.
- Hareket şekline verilen yardım
veya direnç düzeyi ayarlanabilir.”

- Bilgisayarlı Dinamik Postürografi
- Sanal Gerçeklik Uygulamaları
- Telerehabilitasyon
- Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, Transkranial Düz Akım
Stimülasyonu

ROBOTİK REHABİLİTASYON
Robotik rehabilitasyonu gerçekleştiren robotiklerin önceleri sadece değerlendirme için kullanıldığını, günümüzde ise sadece
yardımcı cihaz değil aynı zamanda hareket temelli terapide anlık
ölçüm yapabilen, tedaviyi destekleyerek fizyoterapistin iyileşmeyi
arttırma hedefini sağlayan teknoloji yardımcıları olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Robotikler hasta açısından motive edici, interaktif ve kullanıcı
dostu olup, hareketin uygun zamanlanması ile daha başarılı
sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Amerikan kılavuzlarında inme sonrası rehabilitasyonda
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üst ekstremite robotiklerinin kullanımı onaylanmaktadır. Alt ekstremite ve yürüyüşe yönelik robotiklerin kullanımının ise bağımsız
yürüme oranını arttırmakla beraber yürüyüş hızı ve kapasitesinde
önemli değişiklikler sağlayamadığı saptanmıştır.”
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, rehabilitasyon robotlarının geleneksel rehabilitasyon yöntemlerine
göre avantajlarını aşağıdaki gibi
sıraladı:
“ - Robotlar uzun süreler için tutarlı bir şekilde tedavi sağlayabilir.
- Tek bir tıklama ile farklı fonksiyonel aktiviteleri gerçekleştirilmesinde programlanabilir.
- Uzaktan kontrol edilebilir.
- Eklem hareket açıklığı, hız, kuvvet gibi motor yetenekler objektif
olarak değerlendirilebilir.
- Hareketi algılayarak ölçme ve
sonuçları çıktı şeklinde gösterebilmeleri sayesinde tedavi esnasında hasta performansının arttırılması sağlanabilir.
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Rehabilitasyon robotiklerin yoğun
ve tekrarlı egzersiz yaptırabilme
kapasitesine sahip olduklarını
belirten Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, robotların üst ekstremite ve
alt ekstremite robotları olarak ikiye ayrıldığını kaydetti.

ÜST EKSTREMİTE
ROBOTLARI
Üst ekstremite robotlarının omuz,
dirsek ve el bileği hareketlerine
yönelik geliştirildiğini vurgulayan
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Z. Kırmacı,
elin robotiklerin programlanması
için en güç yapı olduğuna dikkat
çekti.

MIT-Manus (InMotion2TM):

İnme sonrası üst ekstremite için
üretilen ilk robotik rehabilitasyon
sistemidir. Düz zeminde omuz ve
dirsek ekleminin hareketini kolaylaştıran bir sistemdir. Hastanın elini ekranda görülen hedefe
doğru hareket ettirir. Hastanın
hareketlerinin yavaş ve kontrollü
yapmasını sağlar.

MIME (Mirror Image Movement Enabler): Belirlenmiş olan
hedefe doğru hastanın hareketi
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yapmasını sağlar. Robot yardımlı
hareket tamamen robot tarafından pasif olarak yaptırılabildiği
gibi aktif olarak hasta tarafından
da hareket ettirilebilir.

Bi-Manu-Track (Reha Stim):
Hastanın dirseği 90 derecede bükülü olarak ayarlanır. Yaptırılacak
harekete göre cihaz ayarlanır.

NeReBot: Hastanın ön koluna

giydirilen bir araç ile eğitim yapacak kol askıya alınır. Öncelikle
öğrenme aşaması uygulanır. Hastanın kolunu hareket ettirmesi istenir. Bu hareket cihaz tarafından
algılanarak ve 3 boyutlu olarak
ekrana yansıtılır.

Hapticmaster/ Gentle/s: Sa-

nal ortam ile uzanma egzersizlerini bütünleştiren bir sistemdir.

Aktif Eklem Ortezi: Etkilenmiş
taraf dirsek ön ve arka grup kaslarına bağlanan EMG elektrotları
ile kontrol edilen, hafif malzeme-

den yapılmış robotik ortezdir.

ARM Guide: Daha çok uzanma

hareketi için kullanılır. Hasta hareketi başlattıktan sonra robot hareketi tamamen kendisi tamamlar.

T-WREX: Daha uzun mesafe ve

daha fazla hareket yeteneğine
sahiptir. Bu sistem daha çok düşük kas gücü olan hastalar için
uygundur.

ALT EKSTREMİTE
ROBOTLARI
Alt ekstremite mühendisliğinin,
yürüyüş sırasında hastanın düşme riski bulunduğundan, üst ekstremiteye göre daha karmaşık
olduğunu vurgulayan Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, “Rehabilitasyonunun en önemli hedeflerinden
birisi hastanın tekrar yürümeye
başlamasıdır. Bu hedefe ulaşmak
için çok farklı tedavi yöntemleri
vardır. Yalnız bu yöntemler yürüyüş sırasında yük yükleme ve
yükü aktarma yönünden yetersizdir” dedi.

bacak ve kalça genişliklerine göre
ayarlanabilir. Motorlar ayakta duruş ve yürüyüş boyunca bacakları
hareket ettirler.

Elektromekanik yürüyüş eğitimcisi: Hasta ayaklarını iki uzun

ayak platformuna yerleştirir. Ayak
platformları hareket eder. Hastaya bağlanan askı sistemi ve ayak
altındaki platformlarla yürüyüşü
sağlanır. Bu sistemler fizyoterapistin yürüme bandı eğitimi sırasında harcadığı fiziksel çabayı
azaltır.

Robotik giysiler (Exoskeletonlar): Hastaların günlük yaşam

aktivitelerinde büyük fayda sağlayan cihazlardır. Günümüzde bu
robotik giysiler için karşılaşılan en
büyük problem maliyet, pil boyutları ve şarj ömrüdür.

Hibrid yardımcı ekstremite
(Cyberdyne HAL): Japonya’da

Vücut Ağırlıklı Destekli Yürüme Bandı Eğitim: Bu sistem gö-

tasarlanan bu yardımcı robotik
giysiler engelli veya hastalarla
çalışan sağlık personelinin fiziksel iş yükünü azaltmak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu cihaz yardımıyla, sandalyeden ayağa kalkma,
yürüme, merdiven inip çıkma gibi
hareketler yapılabilir.

Lokomat: Kalça ve dizin bükülmesine izin veren ve motorla çalıştırılan eklem sistemine sahiptir.
Dıştan giydirilen robotlar, farklı

Günümüzde kullanılan robotların
rehabilitasyonda
fizyoterapiste
henüz ek katkı sunar durumda
olduğunun altını çizen Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Z. Kırmacı, “Bu yeni
yaklaşımlar hasta motivasyonu
arttırmakla birlikte, tek başlarına
uygulamada psikolojik ve sosyal
iletişimde ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Yakın gelecekte yeni
teknolojik gelişmelerle inme rehabilitasyonunun farklı boyutlara
ulaşacağı tahmin edilmektedir”
diye konuştu.

rev odaklı eğitim sistemine dayanır. Fizyoterapistler için daha az
çaba gerektirir. Karmaşık olmayan ve normal yürüyüşe en yakın
olan tedavi yöntemidir. Bu sistem
hastaların gövdelerine bağlanan
askılar ile baş üstünde bir asansöre asılı şekilde, vücut ağırlığı
desteklenerek, ayakta dik duruşu
korur.

İnme geçiren bir kişide dakikada ortalama 2 milyon hücre ölümü meydana
gelir. Süre uzadıkça beyin hasarı geri dönüşsüz bir hal alır. İnme sonrası motor
kontrol kayıplar, duyu değişiklikleri, kognitif bozukluklar, konuşma bozukluğu
veya koma gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Hastalık belirtilerinin 24
saatten sonra ortaya çıkabilir veya ölümle sonuçlanabilir.
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Riskli bebeklerde erken müdahale

Fizyoterapi ve
rehabilitasyon

Gelişme geriliği riski olan bebeklerin fiziksel, bilişsel ve duyusal
kısıtlılıklarını önlemek ya da en aza indirmek için erken müdahale
desteği verilmektedir. Bu destek; düzenli klinik gözetimlerle saptanan
ve sonrasında uygun değerlendirmelerle doğrulanan olası gecikmeleri
engellemek amacı ile uygulanan yaklaşımların tümünü kapsar.

S

ANKO Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Hatice Adıgüzel, gebelikte, doğum sırasında ya da sonrasında yaşanan sorunlara bağlı
nörolojik açıdan gelişme geriliği
gösterebilecek bebeklere “Riskli
bebek” denildiğini söyledi.

Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Hatice ADIGÜZEL
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
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“Bu gruba otuz yedi haftanın altında doğan prematüre (erken doğum) bebeklerden, doğumsal anomaliye sahip bebekler, zamanında
doğup herhangi bir nedenle yenidoğan yoğun bakıma ihtiyaç duyan
bebekler, düşük doğum ağırlığına
sahip veya çeşitli nedenlerle gelişim geriliğinin gözlendiği bebekler
dahil edilmektedir” diyen Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Adıgüzel, şöyle devam
etti:
“Riskli bebekler prematürite, intrauterin gelişme geriliği, konjenital
enfeksiyon, neonatal ensefalopati,
neonatal konvülsiyon ve solunum
sıkıntısı gibi tanılar alarak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde
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takip edilebilmektedir. Bu bebekler motor gelişim geriliği, duysal
problemler, dil-konuşma geriliği,
davranışsal sorunlar ve psikososyal problemler açısından risk altında olduklarından gözlem altında
tutulmaları gerekmektedir. Taburculuk dönemiyle beraber takipleri
yenidoğan uzmanı, çocuk doktoru,
çocuk nöroloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, göz doktoru, odyolog,
çocuk gelişim uzmanı, solunum
fizyoterapisti, fizyoterapist, yutma
terapisti, konuşma-dil terapisti ve
diyetisyenin de içinde bulunduğu
farklı disiplinlerden oluşan ekip tarafından yapılmalıdır.”
Risk faktörleri ve biyolojik faktörlere göre nörolojik olarak riskli bebeklerin yüksek, orta derecede ve
hafif riskli olarak üç grupta değerlendirildiğini kaydeden Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Adıgüzel, şöyle konuştu:
“Özellikle yüksek risk grubunda
olan bebeklerin yakın takibi önemlidir çünkü nörolojik ya da nörolojik
olmayan diğer sorunların gelişme
olasılığı daha yüksektir. Doğum
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haftası <28 hafta olan, doğum kilosu 1000 gr altı olan, zamanında
doğmuş ancak ciddi oksijensiz
kalma durumu olan, kan değişimi
gerektiren ağır yenidoğan sarılığı olan bebekler, 3. veya 4. evre
beyin kanaması olan, 7 günden
fazla mekanik ventilatör desteği
(mekanik solunum desteği) alan
bebekler yüksek riskli grubu oluşturmaktadır.”
Yenidoğan ve süt çocuğunun
beyin gelişiminin henüz tamamlamadığını anımsatan Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Adıgüzel, beyinde sinir
iletiminde önemli rolü olan sinir
hücre kılıflarının oluşumunun 2
yaşa kadar çok hızlı bir şekilde
devam ettiğini bildirdi.

DOĞUM ÖNCESİ
SORUNLAR
•Takipsiz gebelik/gebelikte
annenin beslenme
bozuklukları
•Gebelikte yasa dışı madde,
alkol ve sigara kullanımı
• Annenin kronik hastalıkları
(diyabet, hipertansiyon,
konjenital kalp hastalığı,
böbrek yetmezliği)
• Hamilelik döneminde
geçirilen enfeksiyonlargebelikte travma-gebelik
zehirlenmesi
• Rahim anomalileri, rahim
ağzı (serviks) yetersizliği
• Gebelikte bebeğin gelişim
geriliğinin olması
• Çoğul gebelik
• Preeklampsi, eklampsi
• Plasenta Previa
(Plasentanın, bebek ile
doğum kanalının arasında
olması)
• Anne yaşının <18 ya da >
35 olması
• Annede pıhtılaşma
bozukluğu
(Hiperkoagülabilite)
• Kan grubu ve Rh
uyuşmazlığı
• Amniyon sıvısının az ya da
fazla olması

Beyin hacmindeki en hızlı artışın
1 yaşa kadar olduğunu belirten
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazı hasarlar olsa bile uygun
rehabilitasyon, izlem ve destek
sayesinde ve ‘plastisite’ olarak tanımlanan beynin gelişim ve uyum
yeteneği sayesinde yüksek risk taşıyan bebekler bile nörolojik sorun
göstermeden ya da çok az nörolojik sorunla büyüyüp gelişebilirler.
Bu nedenle gelişimi iyi izleyerek,
yenidoğan döneminde kesin tanı
konulmadan uzun dönem takip
önemlidir. 32 haftadan küçük ve
doğum ağırlığı 1500 gr’dan az
olan bebeklerde, beyin görüntüleme yöntemleriyle saptanmış beyin
hasarı olmasa bile ileride çeşitli
motor, zihinsel, işitsel sorunlar görülebileceği dikkate alınmalıdır.
Bebeklerde bazı bulgu ve belirtiler
erken dönemde ortaya çıkabile-

DOĞUM SIRASINDAKİ
SORUNLAR
• Erken (Preterm) doğum (<37
hafta doğum)
• Geç doğum (Postterm)
doğum (>42 hafta doğum)
• Erken membran rüptürü
• Doğum travması (Zor ve
uzamış doğum, kordon
dolanması, rahim içinde
strese maruz kalma-Fetal
Distress)
• Oksijensiz kalma (Asfiksi)
• Bebeğin ilk 5 dakikada
canlı, solunum ve dolaşımı
yeterli olmadan doğması
(APGAR skorunun 1.
dakikada <4 olması) ve
doğumda solunum ve
dolaşım desteği alması
• Mekonyumlu doğum (suyun
dışkı ile boyanması)
• Düşük ya da yüksek doğum
ağırlığı (<2500 gr/>4000 gr)
• Doğum kilosunun bebeğin
ayına göre düşük olması

ceği gibi bu bulgular yaşla birlikte
değişiklik de gösterebilir.”

RİSKLİ BEBEKLERDE
MOTOR ETKİLENİM
Prematüre bebeklerin zamanında
doğan bebeklere göre daha yüksek ölüm, komplikasyon ve beyin
yaralanması riskine sahip olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Adıgüzel, “Prematüre ve düşük
doğum ağırlıklı bebekler zamanında doğan bebeklere göre motor problem geliştirme açısından
risk altındadırlar. Herhangi bir nörolojik problemi olmayan prematüre bebeklerin bile 40. haftada
yapılan değerlendirmelerinde zamanında doğan bebeklere oranla
daha düşük motor gelişim seviyelerine sahip olduğu bildirilmiştir.
Nörogelişimsel prognozu etkiyen
pek çok faktör vardır. Özellikle
1000 gr altı ve <28 hafta doğan

DOĞUM
SONRASINDAKİ
SORUNLAR
• Yenidoğan döneminde
sepsis, menenjit
• Beyin Kanaması
• Beslenme Yetersizliği,
Hipoglisemi (Kan şekeri
düşüklüğü)
• Solunum yetmezliği ve
ventilatörde (mekanik
solunum desteği) kalma
öyküsü
• “Bronkopulmoner Displazi”
ve “Respiratuar Distress
Sendromu” gibi solunum
problemleri
• Ciddi sarılık
(Hiperbilirubinemi)
• Nekrotizan Enterokolit
• Nöbet geçirme
(Konvülziyon)

Tablo 1. Riskli bebeklerde doğum öncesi, doğum sırası
ve sonrasındaki sorunlar
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Riskli bebekler prematürite, intrauterin gelişme geriliği, konjenital
enfeksiyon, neonatal
ensefalopati, neonatal
konvülsiyon ve solunum sıkıntısı gibi tanılar
alarak yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde takip
edilebilmektedir.
küçük preterm bebekler en riskli
grubu oluşturmaktadır” şeklinde
konuştu.

RİSKLİ BEBEKLERDE
ERKEN MÜDAHALE
DESTEĞİ NEDİR?
Gelişme geriliği riski olan bebeklerin fiziksel, bilişsel ve duyusal kısıtlılıklarını önlemek ya da en aza
indirmek için verilen hizmetlerin
‘erken müdahale desteği’ olarak
adlandırıldığını belirten Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Adıgüzel, “Nörogelişimsel açıdan riskli bebeklerin erken
uygulamalar ile desteklenmesini
hedefleyen çok yönlü bir destek
programıdır. 36 aylıktan küçük
bebeklerin ve çocukların güçlü
yönlerine destek vererek zayıf
yönlerini geliştirir ve gelişimsel
potansiyellerine
ulaşmalarına
katkıda bulunur. Özel gereksinimi
tespit edilmiş bebek ve çocukla-
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rın ailelerinin de desteklenmesini
amaçlayan bir hizmettir” dedi.

ERKEN MÜDAHALE DESTEĞİ
NELERİ KAPSAR?
Riskli bebek ve gelişimsel gecikmeleri olan küçük çocuklara yönelik erken müdahale desteğinin;
düzenli klinik gözetimlerle saptanan ve sonradan uygun değerlendirmelerle doğrulanan olası
gecikmeleri engellemek amacı ile
uygulanan yaklaşımların tümünü
kapsadığını vurgulayan Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Adıgüzel, bu yaklaşımları şöyle anlattı;
* Bebeğin/çocuğun sorunu konusunda ailenin eğitildiği aile danışmanlığı,
* Erken tanı, tarama ve değerlendirme için tıbbi destek (Yenidoğan
uzmanı, çocuk nöroloğu, gelişimsel pediatrist, çocuk psikiyatristi,
çocuk doktoru, fizyoterapist),
* Sağlık hizmetleri (Hemşire/Sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, vs.),
* Aile ilişkilerini olumlu etkileyecek aile desteğinin sağlanması ve
çocuğun sosyal uyum becerilerinin desteklenmesi (Psikolojik danışmanlık),
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* Dil-konuşma terapisi için dilkonuşma terapisti-yutma terapisti,
* Oral motor gelişim ve yutma
için yutma terapisti ve fizyoterapist desteği,
* Bilişsel gelişim (düşünme ve
öğrenme becerisi) için bireyselleştirilmiş özel eğitim desteği- bilişsel ve davranışsal terapi,
* Duyusal gelişim için duyu bütünlüğü terapisi- Alanda eğitimli
ergoterapist ya da fizyoterapist,
* Bebeğin/çocuğun tutuluş şekilleri, pozisyonlanması ve günlük
yaşam aktiviteleri (banyo, giyinme, beslenme) ve basit yardımcı
gereçlerin kullanımıyla ilgili fizyoterapi desteği,
* Kaba ve ince motor gelişim için
uygulanan; erken fizyoterapi ve
rehabilitasyon uygulamalarında
fizyoterapi desteği olarak sıralanabilir.”
Yaşamın ilk 36 aylık dönemini,
beyin gelişiminin doğru deneyim
ve desteklerle olumlu etkileneceği önemli bir zaman dilimi olarak
tanımlayan ve erken müdahale
desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, şu bilgileri verdi:
“Bu aylar daha sonra ele geçi-
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rilemeyecek önemli bir fırsatlar
sunar. Bebek/çocuktaki gelişimsel gecikmeleri önlemeyi ya da en
aza indirmeyi hedefler. Bu sayede
çocuk okula başladığında özel
öğrenim ve hizmetlere gereksinimi azalarak bağımsızlığı artabilir.
Gelişimde belirleyici öneme sahip
bu dönemde özel gereksinimleri
saptanarak, gerekli desteği alan
çocukların yaşıtlarıyla eşit potansiyellere ulaşma şansları artar.”

RİSKLİ BEBEKLERDE
ERKEN FİZYOTERAPİ
YAKLAŞIMLARI
Riskli bebeklerde ilk fizyoterapi
yaklaşımlarının yenidoğan dönemden başladığını ve 12 aya
kadar sürdüğünü kaydeden Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, Fizyoterapist tarafından yapılan değerlendirmeyle uygulanacak yaklaşımlara karar verildiğini söyledi.
Fizyoterapi yaklaşımlarının ‘yenidoğan dönemi ve yenidoğan
dönemi sonrası’ olarak ikiye ayrıldığını belirten Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Adıgüzel, “Yenidoğan döneminde erken fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanmasının amaçları
arasında kas tonusunu arttırmak,
boyun ve vücut düzeltme reaksiyonlarının gelişimini artırmak,
görsel ve işitsel tepkiyi geliştirmek, kas-iskelet sistemi bozukluklarını engellemek, bebek- aile iletişimini artırmaktır. Bu dönemden
sonraki fizyoterapi yaklaşımları
ise Bobath Nörogelişimsel Tedavi
prensipleriyle yapılır” dedi.
Erken rehabilitasyonda ilk basamağın nörogelişimsel ve davranış
özelliklerinin multidisipliner bir
ekip tarafından değerlendirilmesi

olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Uzm.
Fzt. Adıgüzel, “Erken müdahale
kapsamında yer alan fizyoterapi
ve rehabilitasyon yaklaşımlarının
yenidoğan döneminde başlayıp,
36 aya kadar yenidoğan ve çocuk
servislerinde, rehabilitasyon merkezlerinde veya fizyoterapist tarafından eğitilen ailenin bebeğine
evde yaptığı uygulamalardan oluşan terapi yaklaşımlarıdır” diye
konuştu.
Riskli bebeklerde dünya çapında
uygulanan erken müdahale programlarının öncelikli olarak motor
becerilerin gelişimine odaklandığını kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Adıgüzel, şunları kaydetti:
“Kaba ve ince motor becerilerdeki
normal gelişim, gelişimin kalitesi
ile gecikmenin nedenlerinin saptanarak gelişimsel problemlerin
tespitiyle yaşamın ilk 2 yılı boyunca sürer. Son yıllarda aile-odaklı
terapi yaklaşımlarının ve fonksiyonel sonuçların önemi ise giderek artmaktadır. Bu bebeklerde
neonatal dönemde solunum fizyoterapisi, pozisyonlama (sırtüstü,
yüzüstü, yan yatış), masaj, kangu-

ru bakımı ve tutma taşıma pozisyonlarıyla ilgili aile eğitimi yapılır.
Ayrıca bu dönemde ışık, ses, ağrılı uyaran ve uygulamaların miktarı gibi uyaranların azaltılması
ve uyku düzeninin sağlanması
önemlidir.”
Motor gelişimi destekleyen çeşitli
fizyoterapi yaklaşımlarının mevcut
olduğunu belirten Öğr. Gör. Uzm.
Fzt. Adıgüzel, Nörogelişimsel Tedavi (NGT-Bobath)’nin bunlardan
biri olduğunu vurguladı.
NGT temelli tedavideki amacın
bebeğin/çocuğun mümkün olan
en üst seviyede fonksiyonelliğinin
kazandırılması olduğunu, bunun
için gerekli olan temel prensiplerin ise hareketi kolaylaştırma,
uyarı verme ve iletişim olduğunu
dile getiren Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Adıgüzel, şöyle dedi:
“Pozisyonlamalar, tutma-taşıma
prensipleri, ağırlık aktarımları,
yaşa uygun pozisyon geçişleri ve
normal kas aktivitelerini destekleyen aktif hareketlerin açığa çıkarılmasından oluşmaktadır. Bu
aktivitelerin tamamında bebe-

Bu bebekler motor gelişim geriliği, duysal problemler, dil-konuşma geriliği, davranışsal
sorunlar ve psikososyal problemler açısından risk altında olduklarından gözlem altında
tutulmaları gerekmektedir. Taburculuk dönemiyle beraber takipleri yenidoğan uzmanı,
çocuk doktoru, çocuk nöroloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, göz doktoru, odyolog, çocuk
gelişim uzmanı, solunum fizyoterapisti, fizyoterapist, yutma terapisti, konuşma-dil terapisti ve
diyetisyenin de içinde bulunduğu farklı disiplinlerden oluşan ekip tarafından yapılmalıdır.
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ğin aktif olarak katılımı sağlanır ve
bebeğin aynı hedefi farklı aktivitelerde kullanması amaçlanır. Hareketlerin sürekli tekrarı ve günlük
yaşama adaptasyonu sağlanır.
Bunun için iyi bir bebek-aile iletişimini arttıracak destekleyici aile
eğitimi gerekir. Ayrıca uygun duyusal uyarımı (dokunsal, eklemdeki duyusal sinirleri uyarmak,
titreşim, ses, vs.) vermek, çevresel
düzenlemeyi yapmak ve ev ortamına adapte etmek gerekir.”

Özellikle yüksek risk
grubunda olan bebeklerin
yakın takibi önemlidir
çünkü nörolojik ya da
nörolojik olmayan diğer
sorunların gelişme olasılığı
daha yüksektir. Doğum
haftası <28 hafta olan,
doğum kilosu 1000 gr altı
olan, zamanında doğmuş
ancak ciddi oksijensiz
kalma durumu olan, kan
değişimi gerektiren ağır
yenidoğan sarılığı olan
bebekler, 3. veya 4. evre
beyin kanaması olan, 7
günden fazla mekanik
ventilatör desteği (mekanik
solunum desteği) alan
bebekler yüksek riskli
grubu oluşturmaktadır.

Son yıllarda aile odaklı terapilerden en popüler olanının “Özel
Gereksinimli Bebekler İçin Bakım
ve Başa Çıkma” (COPCA) yöntemi
olduğunu anlatan Öğr. Gör. Uzm.
Fzt. Adıgüzel, bu yöntemin iki bileşenden oluştuğunu bildirdi:
“ 1. Aile katılımını ve ailenin motor ve eğitimsel konularda eğitimini sağlayan bir ‘COPCA’ koçu
olması,
“ 2. Nöromotor prensipler.”
Bu yöntemde bebekle ilgili günlük
bakım problemlerinin çözümü için
ailenin cesaretlendirildiğini ifade
eden Uzm. Fzt. Adıgüzel, “NGT’de
tercih edilen hareketi ellerle dokunarak yönlendirme teknikleri
kullanılmaz çünkü bebeğin kendi
aktivite stratejisini geliştirmesi istenir” dedi.
“Bir başka fizyoterapi modeli ise
‘Bebeklerde Kısıtlandırılmış Zorunlu Hareket Tedavisi (BabyCIMT)’dir. Bu tedavi bebeğin tek
taraflı kol-el-bacak-gövde etkilenimi olan Serebral Palsi (SP) gelişme riski olan bebeklere yetişkinlerden uyarlanmıştır” diyen Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bir vücut yarısının kullanılmasının kısıtlanarak, diğer vücut
yarısının aktif olarak hareketinin
arttırılması hedeflenir. Bu yöntem
etkilenmiş vücut yarısı ile defalarca pratik yapma şansı verir. Bunun sağlanabilmesi için sağlam
kol ve el tedavi sırasında çorap-
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eldiven gibi basit malzemelerle
kısıtlanır. Etkilenmiş tarafın kullanımı içinde kişiye uygun basit
oyuncak ve aktiviteler kullanılır.
Pratikler bebeğin günlük ortamında, fizyoterapistin gözlemiyle
aile tarafından yapılır. Uygulamalara genelde asimetrik kol-el
kullanımının fark edildiği 3-5 aylık
dönemde başlanır. Bu yöntemler
dışında pasif uygulamalardan
oluşan ‘Vojta metodu, Aile Odaklı
Fizyoterapi, Ayres Duyu Bütünleme Terapisi, Multisensör Uyaran
Terapisi, Gelişimsel Uyaran Terapisi, Aile-Bebek Etkileşim Yöntemi, Hedefe Yönelik Tedavi’ de
erken rehabilitasyon amacıyla
kullanılmaktadır.”
İlk aşamanın; nörolojik açıdan
riskli bebekler için gelişimsel terapi alanında eğitimli fizyoterapistler tarafından, riskli bebeklerin fizyoterapi ve rehabilitasyon
yönünden desteklenmeleri, uygun
hizmetleri almaları ve gerekliliklerin belirlenmesi olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel,
şunları kaydetti:
“Uygun fizyoterapi yöntemlerinin

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

planlanması, değişikliklerin takip
edilmesi, bebeğin içinde bulunduğu çevrenin ve ailesinin değerlendirilerek, tedavinin değerlendirilmesi sonraki önemli aşamadır.
0-12 ay ve 1-3 yaş arasındaki normal motor gelişim basamakları
ve normal hareketi bilmek, duruş
kontrolü, duyu gelişimi, refleks
ve reaksiyonların değerlendirilip
yorumlanması, kas tonusunun incelenmesi, orta ve uzun dönemde gelişebilecek kas zayıflıkları,
eklem bozukluklarını tespit etmek
gerekir. Sonradan oluşabilecek
ikincil olarak gelişen duruş problemlerini öngörebilmek, günlük
yaşamdaki yetersizlikleri saptamak, sosyal hayata ve okula uyum
problemleri ve hayata katılımı engelleyen durumların önüne geçmek için de gereklidir.”
Fizyoterapistlerin, motor performans gelişimi normal olan bebeklerle olmayanları ayırt ederek performansı yaşıtlarından farklı olan
bebek/çocukların da gelişimini
fark edebildiklerini vurgulayan
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, aynı
zamanda ciddi motor hasarı olanlarla, hafif veya hiç motor hasarı
olmayan bebeği belirlemek için
pek çok nöromotor değerlendirme eğitimi aldıklarını bildirdi.
Fizyoterapistlerin değerlendirmelerini böylece daha objektif hale
getirip, problemleri doğru saptayarak gerekli tedavi programlarını oluşturduklarını kaydeden Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, “Bu nöromotor değerlendirmeler; GMs
(Spontan Genel Hareket Değerlendirmesi-General Movements),
Alberta Infant Motor Değerlendirme Ölçeği, Hammersmith Infant
Nörolojik Değerlendirme Ölçeği,
Infant Motor Profili, Infant Motor
Gelişim Testi, Nöro Sensorimotor
Değerlendirme Anketi, Bayley-III
Bebek ve Çocuk Gelişimi Değerlendirme Ölçeği gibi yöntemlerdir” dedi.
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel,
sorunların çözülebilmesinde
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Nörogelişimsel açıdan riskli bebeklerin erken uygulamalar ile desteklenmesini
hedefleyen çok yönlü bir
destek programıdır. 36 aylıktan küçük bebeklerin ve
çocukların güçlü yönlerine
destek vererek zayıf yönlerini geliştirir ve gelişimsel
potansiyellerine ulaşmalarına katkıda bulunur. Özel
gereksinimi tespit edilmiş
bebek ve çocukların ailelerinin de desteklenmesini
amaçlayan bir hizmettir.

ve seyrinde, bebeğin büyüdüğü
ortamın özellikleri, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, anne-çocuk ilişkisi, anne kaybı, bakımevi
bebeği olması, aldığı psikososyal
uyaranlar, beslenme ve bakım
koşulları, tıbbi bakım ve desteğe
ulaşabilmeleri gibi etkenlerin de
önemli olduğunu söyledi.
Fizyoterapistlerin, riskli bebeklerde ya da gelişimsel gecikmesi
olan küçük çocuklarda motor gelişimini desteklemek için kullandığı
pek çok tedavi yaklaşımı olduğunu belirten Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Adıgüzel, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının hedeflerini şöyle anlattı:
*Normal fonksiyonel hareketin
oluşabilmesi için kolaylaştırmayönlendirme.
* Normal duyu girdisini sağlayarak motor hareketlerin tekrarı
ile duyu-algı ve motor bütünlüğü
sağlamak.
* Kaliteli hareket sağlanarak
ileride oluşabilecek eklem ve kas
problemlerini en aza indirgemek.
* Pozisyonlama ve tutuş teknikle-

riyle düzgün dizilim ve normal kas
tonus ile açığa çıkan fonksiyonel
hareketleri sağlamak ve geliştirmek.
* Çocuğun hareketleri kendisinin
yapabilmesine olanak sağlamak
ve kolaylaştırmak,
* Fonksiyon ve bağımsızlık düzeyinin arttırılması,
* Duruş düzgünlüğü, gövde kontrolünü geliştirmek,
* Kas tonusunu geliştirmek,
* Anne karnından başlayarak
bebeğin hareket biçimi olan ve
ilerideki istemli hareketlerinin
oluşmasını sağlayan hareketleri
geliştirmek ve normalleştirmek,
* Baş-boyun-gövde- kol-bacak
orta hat uyumunu sağlamak,
* Baş-boyun ve vücut düzeltme
tepkilerin gelişimini artırmak,
* Görsel ve işitsel tepkileri geliştirmek,
* Kas-iskelet sistemi bozukluklarını engellemek,
* Duysal ve motor deneyimleri
arttırmak,
* Aile eğitimi vermek,
* Nörogelişimsel değişiklikleri
düzenli kontrollerle izlemek,
* Multidisipliner bir ekip ile çalış-

mak ve ilgili durumlarda disiplinler arasında diğer gerekli birimlere yönlendirmek,
* Bebeğin eş zamanlı olarak dilkonuşma ve psikososyal gelişimini de desteklemek,
* Bebeğin motor hareketleri yaşına uygun, zevk alacağı aktif oyun
aktiviteleriyle desteklemek.”
Erken dönem fizyoterapi ile beyindeki sinir hücrelerinin değişebilme yeteneği sayesinde, hızlı öğrenme mekanizmaları sağlayan
duyu-algı ve motor sistemdeki
problemlerin
önleyebileceğini
kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Adıgüzel, sözlerini şöyle tamamladı:
“Başarılı bir fizyoterapi modeli için
gerçekçi hedeflerin konulması,
önceliklerin belirlenmesi, ailenin
eğitimi ve aktif fizyoterapi programına katılım önemlidir. Günümüzün en önemli tedavi yaklaşımlarından biri olan riskli bebeklerin
fizyoterapi ve rehabilitasyonu ihmal edilmemeli ve gelişebilecek
engellilik durumuna bağlı sorunlar azaltılarak kişilerin yaşam kalitesi artırılmalıdır.”
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Üst ekstremite periferik
sinir yaralanmalarının tedavisi:
Duyu eğitiminde terapistin rolü
Periferik sinir yaralanması, alt ve üst ekstremitede çeşitli nedenlerle
meydana gelebilmektedir. Üst ekstremitede (Omuzdan başlayan, kol, ön kol
ve eli içeren uzuv) özellikle elde oldukça sık görülmektedir. Tedavi sürecinde
ameliyatı gerçekleştiren cerrahın olduğu kadar rehabilitasyonu tasarlayan
ve uygulayan terapistin tecrübesi de büyük önem taşımaktadır.

S

ANKO Üniversitesi Sağ-

lık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Halil İbrahim
Ergen, “Ellerinize bakın ve biraz
düşünün… Sahip olabileceğiniz
yalnızca iki eliniz var! İnsan eli her
bakımdan eşsiz ve kusursuzdur.
Dünya üzerindeki hiçbir canlı, insan eli gibi nesneleri kavramaya,
tutmaya, hareket ettirmeye ve kullanmaya yarayan ellere ya da başka bir uzva sahip değildir” dedi.

Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Halil İbrahim ERGEN
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü

Hayati öneme sahip ellerin, günlük yaşama dahil olmamızı ve bu
amaçla gerçekleştirilmesi istenen
aktivitelerle ilgili olarak beyinden
alınan bilgilerin fonksiyona dönüştürülmesini sağlayan en önemli
organımız olduğunu belirten Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Ergen, ellerin bu nedenle hassasiyetle korunması ve
özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Günlük yaşam içerisinde hemen
hemen her aktivitede kullandığımız ellerimizin en sık yaralanan
organımız olduğunun altını çizen
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Güncel çalışmalara
bakıldığında, duyunun
ve duyu eğitiminin el
yaralanmaları için en
önemli faktörlerden
biri olduğu ve el
rehabilitasyonu içerisinde
mutlaka göz önünde
bulundurulması gerektiği
belirtilmektedir. Duyusu
olmayan elin ‘kör’ olduğu
asla unutulmamalıdır.
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen, el yaralanmalarının çoğunlukla yaşamsal
anlamda tehlike oluşturmasalar da
günlük yaşamı doğrudan etkileyen
fonksiyonel kayıplara neden olduğunu bildirdi.
Periferik sinir yaralanmasının, alt
ve üst ekstremitede çeşitli nedenlerle meydana gelebildiğini kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen,
şunları kaydetti:
“Üst
ekstremitede
(Omuzdan
başlayan, kol, ön kol ve eli içeren
uzuv) özellikle elde oldukça sık

S A N I K O N U K O Ğ L U U YG U L A M A V E A R A Ş T I R M A H A S TA N E S I S A Ğ L I K D E R G I S I

görülmektedir. Her yüz kişiden
3-5 kişide, genellikle genç erişkin
erkeklerde daha sık görülmektedir. Kafa travmaları, kırıklar ve
çıkıklar en fazla birlikte görüldüğü
travmalardır. Kırıklarla birlikte görülen sinir yaralanmaları damar
yaralanmalarından daha sıktır.
Kırıklarla birlikte görülen periferik
sinir yaralanmalarının yüzde 95’i
üst ekstremitelerde meydana gelmektedir.
El ve sinir cerrahisindeki en son
yaklaşımlar ve sağlık alanındaki
tanısal görüntülemelerdeki teknolojik gelişmelere rağmen bu
zorlu sürece el rehabilitasyonu
dahil edilmediği taktirde sonucun
kötü olması ve iyileşme sonunda
fonksiyonel kayıplarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Cerrahi ne
kadar iyi yapılırsa yapılsın hasta
iyileşmeyi hızlandıran, fonksiyonu arttırmayı hedefleyen, bireye
özel tasarlanmış bir rehabilitasyon programına dahil edilmediği
müddetçe eski fonksiyonel kapasitesine dönememekte, günlük yaşam aktivitelerine ve sosyal katılımında kısıtlılıklar yaşamaktadır.”
Rehabilitasyon programının iyi

Sinir yaralanması sonrası duyu eğitimine mümkün
olduğunca erken başlanmalı. Bu hastalarda 6. ayda
ayırt edici duyunun diğer hastalara nazaran anlamlı
derecede daha iyi olduğu görülmüştür. Hiçbir duyunun
olmadığı erken evrede duyu eğitimi için ayna terapisi
kullanılabilir. Ayna terapisinin etkilenen vücut bölgesinin
beyinde temsilini devam ettirmeye yardımcı olduğu
düşünülmektedir.
programlanmış olması kadar
güncel ve kanıta dayalı olmasının da önemli olduğunu anlatan
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen, el rehabilitasyonundaki bilimsel gelişmelerin referans alınmasıyla
oluşturulan programın, hekim ve
terapistin başarısını ve en önemlisi de bireyin bu süreçten en yüksek düzeyde fayda elde etmesini
sağlayacağını kaydetti.

HAYATİ BİR “EKİP
ÇALIŞMASI” SÖZ
KONUSUDUR
Periferik sinir yaralanmasının
bireyin fonksiyonları üzerindeki
etkisinin, yaralanmanın şiddeti
ve seviyesinin, üzerinden geçen
sürenin ve bireye özgü faktörlere
bağlı olarak orta ve ciddi düzey-

de yaşamı etkilemede değişiklikler gösterebileceğini dile getiren
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen, şöyle
devam etti:
“Bu faktörler tedavinin programlanması ve sonuç başarısı üzerinde de doğrudan etkilidir. Periferik
sinir yaralanmasından kaynaklanan fonksiyonel kayıp; duyusal,
motor ya da hem motor hem duyusal olabilir. Tedavisinin sonucu
pek çok farklı faktöre bağlı olsa
da iki özellik çok önemlidir: Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın ve
rehabilitasyonu tasarlayan ve uygulayan terapistin tecrübesi: Yani,
hayati bir ‘ekip çalışması’ söz konusudur.
Periferik sinir yaralanması sonrası hasta fonksiyonlarını kaybet-
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mekle kalmaz, ne yazık ki, kalıcı
ağrı, hiperestezi (duyu artışı, aşırı
duyarlılık), hiperaljezi (ağrı uyandırabilen bir uyaranın aşırı ağrıya
sebep olması) veya allodini (normalde ağrı uyandırmayan bir uyaranın ağrıya sebep olması) şeklinde problemler de ortaya çıkabilir.
Bu sebeple periferik sinir yaralanması sonrası rehabilitasyon, fonksiyon ve sonuçları en iyi seviyeye
ulaştırmak için tedavinin ayrılmaz
bir parçasıdır.

farklılık gösterebilir” diyen Öğr.
Gör. Uzm. Fzt. Ergen, bazı hastalar için fonksiyonel tedavi ve yoğun duyusal rehabilitasyon öncelikli iken şiddetli ağrıdan yakınan
başka bir hastanın tedavisi içerisindeki ağrı yönetimi için ağrının
azaltılması/tedavisi ve ağrı eğitimi
ön planda olacağına dikkat çekti.

Rehabilitasyon

Yapılan çalışmalarda bireyin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış el
rehabilitasyonu alan hastaların
tedavi almayan hastalara göre
fonksiyonel açıdan daha iyi sonuçlara sahip olduğu gösterilmiştir. El terapisti, rehabilitasyon
programını hastanın fonksiyonel
kayıplarını göz önünde bulundurarak uygular ama rehabilitasyonda ele aldığı sadece fonksiyonel kayıplar değildir.”

Periferik sinir yaralanması sonrası
hastanın mümkün olduğunca çabuk rehabilitasyona sevk edilmesi
gerektiğinin altını çizen Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, “Rehabilitasyon
programı terapist tarafından hastaya özgü faktörler ve hastanın
durumu ve fonksiyonel seviyesi
dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra tasarlanır ve uygulanır. Süreç ilerledikçe değerlendirme devam eder ve değerlendirme
sonuçlarına göre tedavi rehabilitasyonun tüm aşamalarında
adapte edilerek değiştirilir” dedi.

“Özellikle hiperestezi, hiperaljezi
veya allodini gibi duyusal değişiklikler de muhakkak rehabilitasyonda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, rehabilitasyonun
seyri hastadan hastaya oldukça

Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen, periferik sinir yaralanması sonrası el
rehabilitasyonunun genel amaçlarını şöyle sıraladı:
“ *Yaralanmış yapıların korunması
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Hastanın bazı
durumlarda, sinir
iyileşirken ve duyusal
fonksiyon devam
ederken duyunun
iyileştiği alanda,
hiperestezi denilen
aşırı bir duyu hissi
yaşayabilir. Oldukça
rahatsız edici olabilen
bu durum, hastanın
koruyucu davranışa
yönelmesine ve elini
kullanmamasına
neden olabilir.
Terapist böyle
durumlarda, hastaya
desensitizasyon
(duyarsızlaştırma)
programı uygular.
*Ödem, ağrı ve inflamasyonun
kontrolü
*Eklem hareket açıklığının korunması ve hareketliliğin devam
ettirilmesi
*Etkilenen kas ya da kas gruplarındaki kuvvet kaybının önlenmesi
*İlgili kasların kasılabilme özelliklerinin devam ettirilmesi
*Şekil bozukluklarının önlenmesi
*Fonksiyonun korunması ve geliştirilmesi
*Hasta eğitimi (tekrar yaralanmaların önlenmesi, aktivite katılımı konusunda cesaretlendirme,
duyusal değişikliklere uyum sağlama)
*Duyu eğitimi (re-edükasyon/
yeniden eğitim)”.

Değerlendirme

Terapistin hastayı el rehabilitasyonuna özel çeşitli yöntem ve
ekipmanlarla değerlendirdiğini
kaydeden Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Ergen, yapılacak çok faktörlü
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değerlendirmenin, problemlerin
ya da gelişmelerin ortaya konulmasının yanı sıra yaralanmanın
fonksiyonel etkisinin ve hastanın
gereksinimlerinin net bir görüntüsünü elde etmesinde terapiste
yardımcı olduğunu bildirdi.
“Bu sonuçlar rehabilitasyonun
programının geliştirilmesine rehberlik eder ve genellikle hastayı
egzersizlere devam etmesi için
motive eder” diyen Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, şunları kaydetti:
“Değerlendirmeler
içerisinde
ağrı ve hassasiyet, motor fonksiyon, duyusal fonksiyon, el ve üst
ekstremite fonksiyonu ve yaşam
kalitesi gibi faktörler ele alınır.
Terapist tüm bunları günümüzde
tüm dünyanın tercih ettiği biyopsikososyal model çerçevesinde,
yalnızca motor ve duyusal fonksiyonları değil, aynı zamanda hastanın aktivite ve katılım düzeylerini
de değerlendirerek gerçekleştirir.
Biyopsikososyal model ve sınıflandırma sistemi ile ‘İşlevsellik,
Engellilik ve Sağlığın Uluslararası
Sınıflandırılması’nın (ICF) değerlendirme sürecine dâhil edilmesi,

hastanın bireysel şartlarını ortaya
koyarken aslında tüm sağlık ekibi
üyeleri için de ortak bir çerçeve
sunulmasını sağlar.”

Rehabilitasyon: Düşünceler/
bilinenler ve en son
uygulamalar

Tedavi yaklaşımının çok yönlü
olduğunu ifade eden Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, “Bu yaklaşım
içerisinde ağrı ve ödemi azaltma
uygulaması, özel tasarım veya
hazır splint kullanımı, günlük yaşamda fonksiyonun geliştirilmesi
için adaptif yöntemlerle bireyin
eğitimi, motor öğrenme ve duyu
eğitiminin kolaylaştırılması uygulamalarının hepsi bir arada bulunabilir. Sinirler yaralanma ve tamir sonrası yavaş iyileşir yani 2-3
haftalık dönem sonrasında günde
1-3 mm oranında iyileşme görülür
ve bu aşama genellikle uzun sürer” diye konuştu.
“Periferik sinir yaralanması için
yapılan cerrahi sonrası erken evre
olarak tanımlanan ilk aşamadaki
rehabilitasyonunun odağı yaralanmış yapıların korunması, ameliyat sonrası oluşan şişliğin azaltıl-

ması, ağrı yönetimi, yaralanmanın
olmadığı yapılarda fonksiyonun
korunması, beynimizdeki fonksiyonu yöneten alanın korunması
ve günlük aktivitelerdeki fonksiyon seviyesinin geliştirilmesidir”
açıklamasında bulunan Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, “Rehabilitasyon
sürecinin her aşamasında iyi tasarlanmış bir ‘ev programı’ şarttır. İyi bir rehabilitasyon programı
mutlaka bireyin günlük yaşamı ile
bütünleştirilmelidir. Kimi hastalar
için, iyi bir ev programı tasarlandıktan sonra haftalık hatta aylık
kontrol rehabilitasyon seansları
yeterli olabilir” ifadelerini kullandı.

Periferik sinir
yaralanması, alt ve
üst ekstremitede çeşitli
nedenlerle meydana
gelebilir. Üst ekstremitede
(Omuzdan başlayan, kol,
ön kol ve eli içeren uzuv)
özellikle elde oldukça
sık görülmektedir. Her
yüz kişiden 3-5 kişide,
genellikle genç erişkin
erkeklerde daha sık
görülmektedir. Kafa
travmaları, kırıklar ve
çıkıklar en fazla birlikte
görüldüğü travmalardır.
Kırıklarla birlikte görülen
sinir yaralanmaları damar
yaralanmalarından daha
sıktır. Kırıklarla birlikte
görülen periferik sinir
yaralanmalarının yüzde
95’i üst ekstremitelerde
meydana gelmektedir.
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Duyusal fonksiyon ve
duyu eğitimi

Sinir yaralanmasının ilk aşamada
“duyu kaybı” ile sonuçlandığını
anımsatan Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Ergen, herhangi bir duyunun olmamasının, yanık ve kesikler için
korunma mekanizmasının da olmaması anlamına geldiğini kaydetti.
Hastaların duyu olmayan vücut
bölgesini günlük olarak kontrol etmesi ve bu bölgedeki herhangi bir
yaralanmaya karşı duyarlı olması
gerektiğini dile getiren Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, “Vücut farkındalığının yeniden sağlanması için elin
kullanımı önemlidir. Hiçbir duyusu
olmayan bir vücut bölgesinin kullanımı oldukça zordur. İlgili bölge
üzerinde daha fazla görsel kontrol
gerektirir ve bu öğrenilmesi gereken bir beceridir” diye konuştu.
Hastanın bazı durumlarda, sinir
iyileşirken ve duyusal fonksiyon
devam ederken duyunun iyileştiği
alanda, hiperestezi denilen aşırı
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bir duyu hissi yaşayabileceğine
dikkat çeken Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oldukça rahatsız edici olabilen
bu durum, hastanın koruyucu davranışa yönelmesine ve elini kullanmamasına neden olabilir. Terapist böyle durumlarda, hastaya
desensitizasyon (duyarsızlaştırma) programı uygular. Duyarsızlaştırma programında etkilenen
vücut bölümündeki hiperesteziyi
azaltmak için materyaller, temas
parçacıkları ve vibrasyon kullanılır. İstenen etkinin elde edilmesi
için dokunmayı tolere edebildiği
materyalden başlanarak daha rahatsız olduğu materyallere doğru
ilerlenir ve uyaranın sık sık ve düzenli uygulanması gerekir.”
Hastaların yakından takip edilebildikleri ve düzenli olarak değişiklik yapılan bir ev programında
eğitilmesi gerektiğini vurgulayan
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Ergen, çoğu
hastada 1-2 hafta içerisinde iyileşme görülse de elin serbestçe
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Cerrahi ne kadar iyi
yapılırsa yapılsın hasta
iyileşmeyi hızlandıran,
fonksiyonu arttırmayı
hedefleyen, bireye
özel tasarlanmış
bir rehabilitasyon
programına dahil
edilmediği müddetçe
eski fonksiyonel
kapasitesine
dönememekte,
günlük yaşam
aktivitelerine ve sosyal
katılımında kısıtlılıklar
yaşamaktadır.
kullanılmasına izin vermek ve hiperestezi duyusunda yeterince
azalmanın olması için birkaç haftalık ev programı gerekebileceğini söyledi.
“Duyu eğitimi programlarında genellikle hastanın bir gün içerisinde
birkaç kez 5-10 dakika sürelerle
uyguladığı ev programları tercih
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Periferik sinir yaralanması sonrası hasta fonksiyonlarını kaybetmekle
kalmaz, ne yazık ki, kalıcı ağrı, hiperestezi (duyu artışı, aşırı duyarlılık),
hiperaljezi (ağrı uyandırabilen bir uyaranın aşırı ağrıya sebep olması) veya
allodini (normalde ağrı uyandırmayan bir uyaranın ağrıya sebep olması)
şeklinde problemler de ortaya çıkabilir.
edilir” diyen Öğr. Gör. Uzm. Fzt.
Ergen, devamla şunları kaydetti:
“Hiperestezi ve allodini arasında
ayrım yapmak çok önemli. Allodini durumunda, etkilenen bölgenin
uyarılmasından
kaçınılmalıdır.
Klasik desensitizasyon (duyarsızlaşma) uygulaması, algılanan ağrıyı azaltmaktan ziyade daha da
şiddetlendirecektir. Söz konusu,
nöropatik ağrının bir parçasıdır
ve duyusal girdi ile sağlanan motor fonksiyon rehabilitasyonu” gibi
farklı bir uygulama tercih edilmelidir.
Sinir yaralanması sonrası duyu
eğitimine mümkün olduğunca
erken başlanmalı. Bu hastalarda
6. ayda ayırt edici duyunun diğer

hastalara nazaran anlamlı derecede daha iyi olduğu görülmüştür. Hiçbir duyunun olmadığı erken evrede duyu eğitimi için ayna
terapisi kullanılabilir. Ayna terapisinin etkilenen vücut bölgesinin
beyinde temsilini devam ettirmeye
yardımcı olduğu düşünülmektedir.”
Erken duyusal eğitim aktivitesi
için duyusu olan bir elin kullanımının gerektiğini anlatan Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, hastaların ellerini kullanarak deneyimledikleri
duyu eğitimleri için görsel ve işitsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edilmesinin önemine değindi.
Hastanın, motor fonksiyon varsa
ayakkabı bağlama, meyve-sebze

soyma ve bir paketi açmak gibi iki
elle yapılan aktivitelere teşvik edilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör.
Uzm. Fzt. Ergen, şöyle konuştu:
“ Motor fonksiyonu henüz mevcut
değilse el aktivite sırasında nesneleri sabitlemek için kullanılabilir. Böylece bu uygulamalarla etkilenen bölgenin beyindeki temsili
ve algılanmasının sürdürülmesine
yardımcı olunur. Dinamik dokunma algısı sabit dokunma algısından daha önce iyileşir. Bunun için
evdeki biriyle kolayca yapılabilecek bir uygulama önerilebilir. Bir
kalemin ucuyla vücuttaki etkilenen alan boyunca farklı türde çizgiler çizilerek hastanın bu çizgileri
tanımlaması istenebilir.
Duyu eğitimi programı, hastanın
gelişimine uygun olan farklı yüzeyler ve nesnelerin kullanımıyla
ilerleyerek devam ettirilir.”

Duyusu olmayan elin
“kör” olduğu asla
unutulmamalıdır!
“El, el bileği veya parmaklardaki
kırıklar, ligament, tendon, kas gibi
bağ dokusundaki problemlerden
kaynaklanan yumuşak doku yaralanmaları veya periferik sinir yaralanmalarından dolayı meydana
gelen tüm el problemleri genel
olarak ‘el yaralanmaları’ olarak
adlandırılır” diyen Öğr. Gör. Uzm.
Fzt. Ergen, sözlerini şöyle tamamladı:
“Güncel çalışmalara bakıldığında, duyunun ve duyu eğitiminin el
yaralanmaları için en önemli faktörlerden biri olduğu ve el rehabilitasyonu içerisinde mutlaka göz
önünde bulundurulması gerektiği
belirtilmektedir. Duyusu olmayan
elin ‘kör’ olduğu asla unutulmamalıdır.”

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

45

S A N I K O N U K O Ğ L U U YG U L A M A V E A R A Ş T I R M A H A S TA N E S I S A Ğ L I K D E R G I S I

Skolyoz hakkında
bilmeniz gerekenler
‘Omurganın bel ve sırt bölgesinde oluşan yana doğru eğriliği’ olarak
tanımlanan skolyoz, tek başına bir hastalık olmakla birlikte bir başka
hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Erken tanı skolyozun
tedavisinde büyük önem taşımaktadır.

S

KOLYOZ NEDİR?

Skolyozu, “Omurganın bel
ve sırt bölgesinde oluşan
yana doğru eğriliği” olarak tanımlayan SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Uzm. Fzt. Burcu Bağcı, “Sağlıklı bir
omurgaya sahip kişiye arkadan
bakıldığında omurlar düz bir hat
şeklindeyken, skolyozda omurlarda sol ya da sağ tarafa doğru eğrilik vardır ve kendi eksenleri etrafında döner” dedi.

Uzm. Fzt. Burcu BAĞCI
SANKO Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
Bölümü

“Her yaş aralığında rastlayabileceğimiz skolyoz; omurganın 3 boyutlu deformitesidir” diyen Uzm. Fzt.
Bağcı, sorunu meydana getiren
birden fazla sebep olmakla birlikte,
aynı etmenlerin kişilere göre farklı
sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.
Gençlerde ve çocuklarda hastalığın belirti vermeden ilerleme göstermesinin erken tanının öneminin
ve zorluğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uzm. Fzt. Bağcı,
şöyle konuştu:
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“Nüfusun yaklaşık yüzde 10’unda
sağlık üzerine bir etkisi olmayan,
10 dereceden az küçük eğrilikler
görülür ve bu durum ‘spinal asimetri’ olarak tabir edilir. Tanı koymak ve tedavinin planlanıp, etkinliğinin takibini sağlamak için çekilen
röntgen filminde omurganın eğriliği derece cinsinden bir açı olarak
ölçülür ve ‘Cobb açısı’ olarak isimlendirilir. Ancak 10 derecenin üzerindeki eğrilikler “Skolyoz” olarak
tanımlanabilir.
Ergenlik dönemi büyüme hızının
en fazla olduğu dönem ve bu dönemde skolyoz semptomlarının
görülme oranı artmaktadır. Erken
dönemde yapılan müdahaleler
skolyoz tedavisinin sonuçlarının
başarılı olmasında çok önemli bir
unsurdur. Çünkü geç tanı konmuş
ve ilerlemiş omurga deformitelerinin özellikle küçük yaş aralığındaki
bireylerin gelişimini olumsuz yönde
etkilediği ve önlem alınmadığı takdirde estetik problemlerin yanı sıra
solunum sistemi ve kalp üzerinde
geri dönüşü olmayan hastalıkları
ortaya çıkarabildiği bilinmektedir.”
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SKOLYOZ BELİRTİ VE
BULGULARI NELERDİR?
Uzm. Fzt. Bağcı, Skolyozun sıklıkla
görülen bulgu ve belirtilerini şöyle
sıraladı:
“ • Omurgada gözle görülen sağa
veya sola eğrilik,
• Omuz ve kalçada asimetrik görünüm,
• Sırtta ve belde bulunan kıvrımların asimetrik görünümü,
• Kürek kemiklerindeki asimetrik
görünüm,
• Kollar serbest bir şekilde yanlara doğru sarkıtıldığında, kol gövde boşluğunun diğer tarafa
göre fazla olması,
• Gövde uzunluğunun bacak boyuna göre kısa görünümü,
• Çocukluk çağından itibaren
pantolonun ve eteğin bir tarafının
daha yukarıda durması, giyilen
elbiselerin vücuda tam olarak
oturmaması,
• Vücut dengesinde sağa veya
sola doğru kayma,
• Kızlarda meme dokusunda simetrik olmayan büyüme,
• Başın kalçaların orta hattında
olmaması,
• Sırtta ve belde ağrı,
• Nefes darlığı,
• Çabuk yorulma.”
Erken tanı ile skolyozun tedavisinde yüksek başarı oranı sağlandığını kaydeden Uzm. Fzt. Bağcı,
“Bu sebeple, sizde, ailenizde ya
da çocuğunuzda skolyozu düşündüren bulgu ve belirtiler varsa
tanı için bir aile hekimi, ortopedist
veya çocuk doktoruna, fizyoterapi
ve rehabilitasyon için ise bir fizyoterapiste mutlaka başvurunuz”
uyarısında bulundu.

SKOLYOZUN NEDENLERİ
VE ÇEŞİTLERİ
Skolyozun, tek başına bir hastalık
olmakla birlikte bir başka hastalığın belirtisi olarak da ortaya
çıkabileceğinin altını çizen Uzm.
Fzt. Bağcı, “Skolyozda çevresel
ve genetik faktörlerin rol aldığı

bilinmektedir. Ailelerinde veya
kendilerinde genetik faktörler nedeniyle skolyoz olan bireylerin,
çocuklarını bilhassa erken ergenlik sürecinde dikkatle takip etmeleri önerilir” dedi.

NEDENLERİNE GÖRE
SKOLYOZ:
İdiopatik Skolyoz:

Sebebi henüz aydınlatılamadığı için “idiopatik” yani “nedeni
bilinmeyen” skolyoz olarak adlandırılan idiopatik skolyozun en
sık görülen skolyoz tipi olduğunu
söyleyen Uzm. Fzt. Bağcı, sözlerini

şöyle sürdürdü:
“Hastaların çok büyük bir kısmı
skolyoz oluşup ilerleme gösterdikten ve yaşam kaliteleri azaldıktan
sonra hekime başvururlar. Ergenlik çağına giren çocukların yüzde
1-3’ünde bu tip skolyoza rastlanır.
Özellikle büyümenin hızlı yaşandığı, iskelet sisteminin geliştiği kız
çocuklarında ergenlik döneminde
görülmeye başlanır. 0-3 yaş arasında görülen infantil, 4-9 yaş arasında görülen jüvenil, 10-18 yaş
arasında görülen ise adolesan
başlangıçlı idiopatik skolyoz olarak tanımlanır.”
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büyüklüğünün saptandığını, kemik yapıdaki kalıtsal bozukluk
tespitinin yapıldığını anlatan Uzm.
Fzt. Bağcı, şunları kaydetti:
“Altı ayda bir çekilen röntgen filmleriyle skolyoz takibi yapılmalıdır.
Ayrıca, cerrahi uygulanacak veya
nörolojik rahatsızlığı olanlarda
bilgisayarlı tomografi (CT), kemik
sintigrafisi ya da manyetik rezonans (MR) gibi tetkikler yapılabilir.
Çekilen grafiler sonucunda skolyozun derecesi ve formu belirlenir. Bu tespit için en sık kullanılan
yöntemlerden biri olan Cobb açısıyla, skolyoz takibi yapılarak uygun tedavi yöntemleri belirlenir.”

SKOLYOZ TEDAVİSİNDE
GENEL YAKLAŞIMLAR
Nöromusküler Skolyoz:

En sık görülen bu ikinci skolyoz tipinin, bir kas ve sinir hastalığına
bağlı olarak geliştiğini bildiren
Uzm. Fzt. Bağcı, hastalığın gelişimini şöyle anlattı:
“Bu tip skolyoza neden olan sinir
hastalıklarına örnek olarak beyin ve çocuk felci, Serebral Palsi (SP), travmaya bağlı omurilik
yaralanması verilebilir. Yine bu
gruba dahil olan hastalarda da
erken dönemde yapılan teşhis
ve tedavi ilerleyici kusurların ortadan kaldırılmasında çok büyük
önem taşımaktadır. Erken dönemde başlanılan tedaviyle birlikte
çocuktaki skolyozun ilerlemesi
yavaşlatılarak meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek mümkün olabilmektedir. Nöromusküler
skolyoz, idiopatik skolyozdan farklı olarak hastada solunum sıkıntısı
ve duyu kusurları gibi sorunlara
sebep olabilmektedir. Tedavisinde erken dönem müdahalede
cerrahi operasyonlardan faydalanılmaktadır.”

Konjenital (Doğumsal)
Skolyoz:

Bu tip skolyozun bebeğin embriyolojik dönemindeki omurga bozukluklarına bağlı geliştiğini ve
genellikle ilerlediğini kaydeden
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Uzm. Fzt. Bağcı, şöyle konuştu:
“Çok hızlı ilerleyen bu skolyoz tipinde, erken bebeklik döneminde
tanı konulabilmesi için dış görünümde belirgin işaretler olmalıdır.
Omurgada, karın içinde ve göğüs boşluğunda gelişen tümörler
de skolyoza sebep olabilir. Ehler
Danlos, Osteogenezis Imperfecta,
Marfan Sendromu gibi farklı bağ
dokusu hastalıkları, kemikler ile
yumuşak dokuları tutan birtakım
hastalıklar, çeşitli romatizmal ve
metabolik hastalıklar, omurga kırıkları - enfeksiyonları da skolyoz
nedenleri arasındadır.”

SKOLYOZ TANISI
NASIL KONULUR?

Skolyozun muayene ile saptanabileceğini vurgulayan Uzm. Fzt.
Bağcı, “Omurgaya çıplak olarak
karşıdan bakıldığında ortada bulunan hatta asimetrik bir görünüm
vardır. Öne doğru eğilen çocukta
bir tarafa eğilme ile eğriliğin olduğu diğer tarafta kaburgadaki
kabarıklık (gibozite) dikkat çeker.
Ancak bazı ‘dengeli skolyoz’ olgularında bu görüntüyü fark etmek
güçtür” dedi.
Skolyoz tanısında öncelikle röntgen filmi çekilerek omurgadaki
eğriliğin doğrulandığını, yeri ve
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Planlanan tedavinin süreci ve
amacı hakkında hastanın ayrıntılı
bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Uzm. Fzt. Bağcı,
skolyozun tedavisinde hasta, aile,
doktor ve fizyoterapistin disiplinler
arası yaklaşımının önemli olduğunu vurguladı.
Tedavide verilecek olan kararın
bireyin değerlendirme yöntemleri, muayene sonuçları ve eğriliğin
ilerlemesine göre kişisel olması
gerektiğine dikkat çeken Uzm.
Fzt. Bağcı, “Hastanın yaşı ve iskelet gelişimi, tedavi planı için çok
önemli unsurlardır. Tedavi yaklaşımları eğriliğin derecesine (Cobb
açısı) ve kemik büyümesinin hangi
aşamada olduğuna göre belirlenmelidir. Skolyozda konservatif tedavi yöntemine karar verildiğinde,
bu alanda çalışan fizyoterapistler
tarafından planlanarak uygulanmalıdır” dedi.
Tedavide öncelikle eğriliğin ilerleyişinin durdurulması, daha sonra
ise deformitelerin düzeltilmesi ve
elde edilen düzelmelerin korunmasının hedeflenmesi gerektiğine
işaret eden Uzm. Fzt. Bağcı, “Planlanan tedavide başarı oranının
artması, ilerleme ve diğer olası
problemlerin engellenmesinde
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erken tedavinin önemi çok büyüktür. Skolyoz tedavi edilmediyse,
yetişkin dönemde sosyal izolasyon, iş seçeneklerinin sınırlandığı
görülmektedir. Tedavi planlanırken radyografideki açılarla birlikte hastanın klinik değerlendirilmesi de önemlidir” diye konuştu.
Tedavi seçeneklerinin genel olarak gözlem, konservatif tedavi ve
cerrahi tedavi olarak 3’e ayrıldığını bildiren Uzm. Fzt. Bağcı, bunları
şöyle anlattı:
“ - 25 derece ve daha az eğriliklerde; GÖZLEM
- 25 dereceden daha fazla
olan eğriliklerde; KONSERVATİF
TEDAVİ+ORTEZ (KORSE)
- 40 / 50 derece ve daha fazla
olan eğriliklerde; CERRAHİ TEDAVİ önerilmektedir.”

Erken dönemde yapılan
müdahaleler skolyoz
tedavisinin sonuçlarının
başarılı olmasında çok
önemli bir unsurdur.
Çünkü geç tanı konmuş
ve ilerlemiş omurga
deformitelerinin özellikle
küçük yaş aralığındaki
bireylerin gelişimini
olumsuz yönde etkilediği
ve önlem alınmadığı
takdirde estetik
problemlerin yanı sıra
solunum sistemi ve kalp
üzerinde geri dönüşü
olmayan hastalıkları
ortaya çıkarabildiği
bilinmektedir.

SKOLYOZ DERECELERİ
Skolyozun seyrinin her zaman stabil olmayabileceğini vurgulayan
Uzm. Fzt. Bağcı, “Omurga eğriliğinde artış olabileceği gibi aynı
kalabilir ya da nadiren de olsa
düzelebilir. Art arda yapılan iki ya
da fazla muayenede, 20 derece
üzerindeki eğriliklerde omurgada
5 derece ya da daha fazla artış, 20
derecenin altındaki eğriliklerde 10
derecelik artış skolyozun ilerlemesi anlamına gelir” dedi.

AÇISAL SINIFLANDIRMA
Açısal skolyoz derecelendirilmesi
için görüntüleme yöntemlerinin
kullanılarak omurgadaki eğriliğin açı cinsinden tespit edildiğini
belirten Uzm. Fzt. Bağcı, cerrahi
anlamda müdahale gerekliliğinin
kararlaştırılması için bu yöntemden faydalanıldığını bildirdi.
10 derece altı açılar: Kişinin sağlığı üzerinde etkisi bulunmaz.
“Spinal asimetri” adı verilen bu
eğriliklerde genellikle tedavi ge-

reksinimi doğmaz. Ancak ileri
dönemlerde skolyoz riskine karşı belirli aralıklarla muayene ve
skolyozun ilerlemesi devam ediyorsa tespiti yapılmalıdır.
20 ile 40 derece arası açılar: Ergenlik döneminde sık görülen
orta seviye skolyozdur. Çoğunlukla korse, egzersiz ve fizyoterapi
olumlu etki yapar.
40 derece açılar: Büyümesini ve
ilerlemesini büyük ölçüde tamamlamış olan bu eğriliklere cerrahi
müdahalenin yapılabilmesi için
bel bölgesindeki eğriliğin 40 derece; sırt bölgesindeki eğriliğin
ise 45-50 derece üzerinde olması
gerekir.
Büyümenin henüz başlamadığı
çocuklarda Cobb açısı 15 derecenin altında ise genelde uzman
takibinin tavsiye edildiğini söyleyen Uzm. Fzt. Bağcı, şu uyarılarda
bulundu:
“15-20 derecelik Cobb açısında
skolyoza özel egzersiz ve reha-
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Erken tanı ile skolyoz tedavisinde yüksek
başarı oranı sağlanabilir. Bu sebeple,
sizde, ailenizde ya da çocuğunuzda
skolyozu düşündüren bulgu ve belirtiler
varsa tanı için bir aile hekimi, ortopedist
veya çocuk doktoruna, fizyoterapi ve
rehabilitasyon için ise bir fizyoterapiste
mutlaka başvurunuz.
daha başarılı uygulamalar yapılmaktadır” diye konuştu.

SKOLYOZDA FİZYOTERAPİ
VE REHABİLİTASYON
UYGULAMALARI

bilitasyon programlarına devam
edilmelidir. 25 derecenin üzerinde Cobb açısı olan çocuklara
skolyoza yönelik rehabilitasyon
programları yoğunlaştırılmış olarak uygulanmalıdır. Büyümenin
ilk göstergeleri olan seste değişiklikler, kıllanma, boy uzamasında artış, kız çocuklarda göğüste
gelişme ya da adetin görülmeye
başlandığı ergenlikte çok dikkat
edilerek, bu çocukların tedavisine başlanmalıdır. Bu çocukların
eğilme hızı ile riski yüksek olduğu
için Cobb açısının derecesi kadar
ilerleme riski (progresyon) hesaplanarak, tedavi planlaması buna
göre yapılmalıdır.
Progresyon açısından yüksek
riskli çocuklarda fizyoterapi ve
rehabilitasyonun yanı sıra korse
kullanımı zorunludur. Büyümenin
gidişatı ve eğilme derecesi göz
önüne alınarak korse tedavisi büyüme tamamlanana kadar günlük
16 saat ile 23 saat arasında devam etmelidir. Eğer korse tedavisi
başarısız, ilerleme riski yüksek ve
Cobb açısı da 50 dereceden faz-
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laysa cerrahi tedaviye geçilebilir.
Cerrahide omurga vida ve plak
yardımıyla orta hatta çekilir. Bu
metallerin vücutta sürekli kalması gerekebilir. Ancak cerrahi geç
dönemde sorunlar da yaratabilir.”

SKOLYOZDA KORSE
TEDAVİSİ VE FARKLI
ÖZELLİKTEKİ KORSELERİN
TEDAVİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Skolyozda en sık tartışılan konunun bu alanda çalışan ve ayrı
konseptleri benimseyen uzmanların, farklı fikirlere sahip olduğu
korse uygulamaları olduğunu
söyleyen Uzm. Fzt. Bağcı, “Henüz
çoğu ülke skolyoz tipine göre belirlenerek doğru şekilde dizayn
edilen, kontrollü korse uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip
değildir. Bu nedenle gelişme çağındaki çocukların korse giymeye
karşı gösterdikleri direnç uygulama zorluklarına yol açmaktadır.
Günümüzde artık klasik yöntemlerin aksine, bilgisayar yardımıyla
tasarlanarak üretilen korselerle
hata payı ortadan kalkmakta ve
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Günümüzde skolyoz tedavisinde
yararlanılan pek çok fizyoterapi
yaklaşımı bulunduğunu kaydeden
Uzm. Fzt. Bağcı, bunlardan bazılarının; Vojta terapisi, akupunktur,
terapötik egzersizler, elektrik stimülasyonu, manuel tedavi, traksiyon uygulamaları ve Schroth yöntemi olduğunu söyledi.
Bu uygulamalardan en çok
Schroth yöntemi üzerinde çalışmalar yapıldığını bildiren Uzm.
Fzt. Bağcı, “Uygulanılacak tedavi
yöntemi çocuklar ve ailelere ayrıntılı olarak anlatılmalı, yapılması gerekenler konusunda iş birliği
sağlanması vurgulanmalıdır. Bu
fizyoterapi programlarının seans yoğunluğu kişiye ve yönteme
göre değişmektedir. Bu tedaviler
günde 3-4 saat süren seanslarla
yoğunlaştırabilmekte, haftalık 3-4
seans olarak da sürdürülebilmektedir” dedi.

Yoğunlaştırılmış Skolyoz
Rehabilitasyonu (YSR)
Bireylerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilen yoğunlaştırılmış özel
egzersiz programlarının eğriliğin
yönüne göre düzenlendiğini kaydeden Uzm. Fzt. Bağcı, bu yöntemde üç boyutlu skolyoz tedavisinin
sensorimotor ve hareket temellerine dayandığını vurguladı.
Bu özel egzersiz programlarıyla,
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bireylerin asimetrik duruşunun
düzeltilmesinin
amaçlandığını
belirten Uzm. Fzt. Bağcı, bu düzeltici duruşun kalıcı olabilmesi için
günlük yaşam aktivitelerine yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.
Bu tedaviye yönlendirilen hastaların 4–6 hafta boyunca, günde
4 saat süren yoğun bir egzersiz
programına katıldığını ifade eden
Uzm. Fzt. Bağcı, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Grup egzersizlerinde hastaların
eğrilik dereceleri, yönleri ve yaşları benzerlik gösterenlerin aynı
gruplarda tedavi alması sağlanır. Ancak gerektiğinde hastalar
bireysel programlara da alınabilmektedir. Skolyoz egzersizleri;
farklı pozisyonlarda denge ve hareket içeren proprioseptif uyarılar
ile doğru postürü öğrenerek korumayı, solunum egzersizleri ile eğri
tarafı düzelterek sağlıklı duruş,
hareket ve dengeyi kazanmayı
amaçlar. Bu tedavileri desteklemek amacıyla esneklik sağlayan
germe ve masaj uygulamaları,
çeşitli osteopatik yaklaşımlar ve
kas dayanıklılığını arttırmak için
yüzme de programa eklenebilir.”

Schroth” gibi çeşitli yaklaşımların
yanı sıra klasik germe ve güçlendirme egzersizlerin de yapılabildiğini söyleyen Uzm. Fzt. Bağcı,
“Bilhassa psikolojik etmenlerin
skolyoz rehabilitasyonunda çok
büyük rol oynadığı düşünüldüğünde, yoğunlaştırılmış egzersiz
programlarının ergenlik çağındaki gençlerde vücut gelişiminde
önemi büyüktür. Grup psikolojisiyle hareket eden gençler, benzer
sorunlar yaşayan akranlarıyla kolaylıkla iletişim kurabilmektedir”
ifadelerine yer verdi.

SKOLYOZ AMELİYATI
Skolyozda cerrahi tedavinin sürekli ilerleme gösteren durumlarda uygulandığını anımsatan
Uzm. Fzt. Bağcı, korse ve egzersiz
tedavisine rağmen skolyoz derecesi artış gösteren veya artacağı
düşünülen durumlarda da cerrahinin tercih edilebildiğini kaydetti.
“Özetle tüm konservatif yaklaşımlara rağmen Cobb açısı artarak
50 derecenin üzerindeyse, skolyoz

ameliyatına gereksinim duyulabilmektedir” diyen Uzm. Fzt. Bağcı,
tedavi hakkında şunları söyledi:
“Skolyoz cerrahisinde tüm hastaların erken dönemde takibe
alınarak, ilerlemenin durdurulması, kozmetik sorunların giderilmesi, ağrı ve nörolojik bulguların
yok edilmesi amaçlanır. Skolyoz
cerrahisinde omurgayı restore
edecek basit cerrahi operasyonlarla erken müdahale yapılabilir. Bu noktada kişiye en uygun
zamanda doğru ameliyat seçimi
yapmak, omurga ve kemik yapıyı düzeltirken, omuriliği korumak
önemlidir. Günümüzde skolyoz
ameliyatı esnasında kullanılan
ileri görüntüleme yöntemleri ve
omurilik-sinir hasarını engellemeye yönelik özel aletler sayesinde
başarı oranları oldukça artmıştır.
Tüm bu süreç boyunca hasta ve
ailesinin, fizyoterapist ve doktorları ile birlikte uzun yıllar iletişimde
olacaklarını ve skolyoz tedavisinin
uzun dönem takip gerektireceğini
hatırdan çıkarmamak gerekir.”

Bu programları yürütmek için
terapistlerin ‘Katherina Scroth
Terapisti Sertifikası’ programına katıldıklarını bildiren Uzm.
Fzt. Bağcı, “Bu program ile hedeflenen kişiyi beden farkındalığı hakkında eğiterek farkındalık
sağlamak, eğriliğin derecesinin
artmasını engellemek ve düzgün
postür sağlamaktır” dedi.

SKOLYOZ EGZERSİZLERİ
Skolyozu durdurmanın egzersiz
programları ile mümkün olabileceğini belirten Uzm. Fzt. Bağcı,
özellikle 15 derece üzerindeki
skolyozlu çocuklarda, 7 yaşından
itibaren bu egzersiz programların
çok etkili olduğunu bildirdi.
Egzersiz programlarında kullanılan “Bobath”, “Vojta”, “Katharina
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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)’ta

Nefes darlığı (Dispne) atağı
sırasında ne yapmalıyız?
Solunum darlığı olarak da bilinen nefes darlığı
(Dispne), solunum rahatsızlığı veya nefes almada zorluk
hissini tanımlayan bir belirti durumudur.

S

ANKO Üniversitesi Sağ-

lık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümünden Fzt. Mustafa
Yıldızlı, dispne’nin nefes
darlığı anlamına gelen bir tıp terimi
olduğunu söyledi.
“Dispne kişinin nefes alıp verme işini rahatsız edici bir his olarak algılamasıdır. Günlük yaşam aktivitelerini ve egzersiz yapma kapasitesini
önemli düzeyde olumsuz etkileyen
Dispne, akut veya kronik olarak görülebilmektedir” diyen Yıldızlı, şöyle
devam etti:

Fzt. Mustafa YILDIZLI
SANKO Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
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“Akut
şiddetlenme
Dispne’nin
aniden
kötüleşmesidir.
Kronik
Dispne ise nefes darlığının bir aydan daha uzun devam etmesidir.
Dispne, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları’nın (KOAH) en temel şikâyetidir. KOAH ilerledikçe
Dispne’nin ciddiyeti ve şiddeti artar. Hastalarda önemli kısıtlılıklara
yol açarak yaşam kalitesini azaltır.”
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Göğüs fizyoterapisi verimli
öksürmenin öğretilmesi
ve nemlendirme gibi özel
yöntemlerle hava yollarının
balgamdan temizlenmesi
ve hava yolu açıklığının
sürdürülmesi Dispne’yi
azaltmaktadır. Günlük yaşam
aktivitelerini sürdürürken
nefes darlığı ortaya çıktığında
bazı pozisyonlar hastaların
bu şikayetinin giderilmesini
kolaylaştırmaktadır. Bu
pozisyonlar Dispne rahatlatıcı
pozisyonlar olarak bilinmekte
ve fizyoterapistler tarafından
öğretilmektedir. Bu özel
pozisyonlar uygulandığında
diyaframın en uygun düzeyde
kullanımı gerçekleşmekte,
omuzlar, kollar ve üst göğsün
gevşemesi sağlanmaktadır.
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Dispne’yi artıran bazı faktörler
bulunduğunu ve bu faktörlerin
sigara içme, hava kirliliği, kötü
beslenme, psikolojik stresler, solunum yolu enfeksiyonları ve ilaç
tedavilerine uyum göstermediğini
kaydeden Yıldızlı, şunları kaydetti:
“Dispne’nin giderilmesinde ilaçlar ve hastalığı azaltmaya, günlük
yaşam aktiviteleri esnasında hastaları rahatlatmaya yönelik ilaç
dışı yaklaşımlar kullanılmaktadır.
İlaç dışı yaklaşımlar ilaçların etkilerini tamamlayıcı etki yapmaktadır. İlaç dışı yaklaşımlar altı başlık
altında toplanmaktadır; enerji koruma teknikleri, solunum teknikleri, gevşeme teknikleri, egzersiz

eğitimi ve sekresyon (balgam) temizleme yöntemleridir.”

verilen basit bazı önerileri sıraladı:

1. ENERJİ KORUMA
TEKNİKLERİ

“ -Zorunlu olmayan aktiviteler ve
işleri yapmaktan kaçının.
- Uzun süreli işleri yaparken dinlenme molaları verin.
- Mümkün olduğunca işlerinizi
oturarak yapın.
- Ağır eşyaları kaldırırken dizlerinizi bükün.
- Sık kullandığınız ev, mutfak vb.
araçları, malzemeleri yüksek raflar yerine belinizin hizasında yerlere yerleştirin.
- Ağır çaba gerektiren işleri daha
enerjik olduğunuz sabah saatlerinde yapın.
- Ağır ve güç gerektiren işleri

Enerji koruma tekniklerinin amacının hastaların günlük yaşam
aktivitelerini sürdürürken daha az
çaba ve enerji harcamaları olduğunu belirten Yıldızlı, “Bu amaçla gün içerisindeki aktivitelerin
planlanması, zamanlanması, bazı
aktivitelere öncelik verilmesi ve
aktiviteler esnasında uygun pozisyonların tercih edilmesi gereklidir” uyarısını yaptı.
Yıldızlı, bu kapsamda hastalara

Dispne giderici pozisyonlar yan yatış, oturma ve ayakta durma farklı vücut
pozisyonlarına adapte edilebilmektedir. Yüksek yan yatış, öne eğilerek uzun
oturma, ayakta dururken sırtını duvara yaslama bu pozisyonlara örnektir.
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Dispne kişinin nefes
alıp verme işini rahatsız
edici bir his olarak
algılamasıdır. Günlük
yaşam aktivitelerini
ve egzersiz yapma
kapasitesini önemli
düzeyde olumsuz etkileyen
Dispne, akut veya kronik
olarak görülebilmektedir.
yaparken aile üyelerinden veya
arkadaşlarınızdan yardım alın.
- Zor işlerle kolay işleri dönüşümlü
olarak yapın.”

2. SOLUNUM TEKNİKLERİ
Dispne şikâyeti olan kişilerin “diyafram solunumu” ve “büzük dudak solunumu” yapmayı öğren-
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mesi gerektiğine dikkat çeken
Yıldızlı, şöyle konuştu:

ye süre ile nefes alınmalı ve daha
sonra ıslık çalar gibi dudaklar büzülerek alınan nefes yine yavaşça
dört saniye süre ile dışarı verilmelidir. Nefes verirken kişi kendisini
zorlamamalıdır. Ağır aktiviteleri
yaparken ve yürüyüş esnasında
büzük dudak solunumu yapmak
nefes darlığını azaltmaktadır.
Bahsedilen iki solunum yöntemini
günde üç kez 15 dakika uygulamak Dispne’yi gidermede ve hastaların fiziksel kapasitelerini artırmada yararlı olmaktadır.”

“Diyafram solunumu temel solunum kası olan diyafragma kasının
mekanik olarak etkin bir şekilde
çalışmasını sağlamaktadır. Diyafram solunumu yaparken kişi bir
elini karın diğer elini göğüs üzerine yerleştirmelidir. Daha sonra
karın üzerindeki eli dışa hareket
ettirecek şekilde yavaşça, burundan iki saniye süre ile nefes alınmalıdır. Alınan nefes yine yavaşça
dudaklar dört saniye süre ile dışarı verilmelidir.

3. GEVŞEME TEKNİKLERİ

Büzük dudak solunumu yapmak
için yavaşça, burundan iki sani-

Bu tekniklerin özellikle psikolojik
strese girdiklerinde Dispne ya-
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şayan hastalar için yararlı olduğunu belirten Yıldızlı, “İlerleyici kas gevşemesi, doğru
solunum, yoga ve meditasyon gibi gevşemeye katkı veren yöntemleri alanında deneyimli fizyoterapistlerden öğrenmek yararlı
olmaktadır” dedi.

4. EGZERSİZ EĞİTİMİ
Fizyoterapistler gözetiminde hastaların ihtiyaçlarına göre çizilen uygun egzersiz programlarının hastaların fiziksel performanslarını artırarak, günlük yaşam aktiviteleri
esnasında Dispne’yi azalttığını anımsatan
Yıldızlı, egzersizin aynı zamanda psikolojik
gerginlik ve yorgunluğu da azalttığını kaydetti.

5. BESLENME STRATEJİLERİ
Alınan enerji ile harcanan enerjiyi dengeleyen yeterli ve dengeli bir beslenmenin
KOAH’ın tedavisinde önemli olduğunu vurgulayan Yıldızlı, “Besinlerle alınan enerji
harcama az olduğunda kilo kaybı; fazla olduğunda obezite ortaya çıkmaktadır. Her iki
durum da hastalık ve Dispne gibi hastalık

semptomlarını kötüleştirmektedir” diye konuştu.

6. BALGAM TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
“Göğüs fizyoterapisi verimli öksürmenin öğretilmesi ve nemlendirme gibi özel yöntemlerle hava yollarının balgamdan temizlenmesi ve hava yolu açıklığının sürdürülmesi
Dispne’yi azaltmaktadır” diyen Fzt. Yıldızlı,
şu bilgiyi verdi:
“Günlük yaşam aktivitelerini sürdürürken
nefes darlığı ortaya çıktığında bazı pozisyonlar hastaların bu şikayetinin giderilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu pozisyonlar Dispne rahatlatıcı pozisyonlar olarak bilinmekte
ve fizyoterapistler tarafından öğretilmektedir. Bu özel pozisyonlar uygulandığında diyaframın en uygun düzeyde kullanımı gerçekleşmekte, omuzlar, kollar ve üst göğsün
gevşemesi sağlanmaktadır. Dispne giderici
pozisyonlar yan yatış, oturma ve ayakta durma farklı vücut pozisyonlarına adapte edilebilmektedir. Yüksek yan yatış, öne eğilerek
uzun oturma, ayakta dururken sırtını duvara
yaslama bu pozisyonlara örnektir.”

Dispne’nin
giderilmesinde
ilaçlar ve hastalığı
azaltmaya, günlük
yaşam aktiviteleri
esnasında hastaları
rahatlatmaya yönelik
ilaç dışı yaklaşımlar
kullanılmaktadır.
İlaç dışı yaklaşımlar
ilaçların etkilerini
tamamlayıcı etki
yapmaktadır. İlaç
dışı yaklaşımlar
altı başlık altında
toplanmaktadır;
enerji koruma
teknikleri, solunum
teknikleri, gevşeme
teknikleri, egzersiz
eğitimi ve sekresyon
(balgam) temizleme
yöntemleridir.
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Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat,
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde
Nöroloji Uzmanı Dr. Yasemin Ekmekyapar Fırat, hasta kabulüne başladı

U

ZM. DR. Yasemin Ekmekyapar Fırat, 1986
yılında Palu’da doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini
Malatya’da tamamladı. Birincilik
ile girdiği İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 2011 yılında mezun
oldu. Aynı yıl Malatya’nın Darende
İlçesi’nde pratisyen hekim olarak
devlet hizmet yükümlülüğü görevine başladı.
2012-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı.
Devlet hizmeti yükümlülüğünü
Ocak 2017 - Ağustos 2018 tarihleri
arasında Kahramanmaraş Afşin
Devlet Hastanesi’nde tamamladı.
Eylül 2018 - Mayıs 2019 tarihleri
arasında özel bir sağlık kuruluşunda hizmet verdi. Türk Nöroloji
Derneği ile Gaziantep Tabipler
Odası’na üyelikleri bulunmaktadır.
Evli ve bir çocuk annesi olan Dr.
Fırat, Haziran 2019 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma
Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı
olarak hasta kabul etmeye başlamıştır.

NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ
Halen Prof. Dr. Münife Neyal ve
Uzm. Dr. Gönül Çakmak’ın hasta
kabul ettiği SANKO Üniversitesi
Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Polikliniği, tüm nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli
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bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans,
elektroensefalografi
(EEG), elektromiyografi (EMG) ve
kan tetkiklerinin yapılabildiği bir
birimdir.
Tanı ve tedavisi yapılabilen hastalıklar şunlardır.
1. Beyin damar hastalıkları:
A) Beyin damar tıkanıklıkları,
B) Beyin kanamaları.
2. Epilepsi (sara) hastalıkları.
3. Baş ağrıları (migren, stres kaynaklı, beyin dokusu hastalıklarına
bağlı).
4. Bel – boyun ağrısı.
5. Yüz veya başın değişik bölgelerinde ortaya çıkan nevraljik ağrı.
6. Hareket bozuklukları: Parkinson
hastalığı, distoniler, diskineziler.
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7. Beyin ve omurilik hücrelerinin
yıkımı ile ilgili hastalıklar: Bunamalar (damar hastalıklarına bağlı, Alzeimer tipi, vb.), ALS.
8. Beyin ve omurilikte miyelin yıkımı ile giden hastalıklar: Multipl
skleroz, akut demiyalinizan ansefalomiyelit, transvers myelit.
9. Kas hastalıkları, sinir – kas kavşağı hastalıkları (myestenia gravis, vb.).
10. Merkezi sinir sisteminin yapısı
ile ilgili hastalıklar.
11. Vücudun çevresel sinirlerinin
hastalıkları: Nöropatiler; İlaç zehirlenmelerine bağlı, şeker benzeri metabolik hastalıklara bağlı,
immun kökenli, vb.
12.Baş dönmesine yol açan hastalıklar.
13. Bilinci bozan hastalıklar.
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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
Terapötik Aferez Merkezi
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, açtığı yeni
tıbbi birimlerle sağlık hizmeti sunumunda standardı yükseltmeye devam ediyor.
Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde açılan ‘Özel Terapötik Aferez Merkezi’,
bölgedeki vakıf üniversitesi hastaneleri arasında ilk olma özelliği taşıyor.

M

ERKEZIN
sorumlusu Hematoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Yılmaz, “Kanın yabancı ve zararlı maddelerden temizlenmesi anlamına gelen
aferez işlemleri hematolojik, nörolojik, endokrinolojik, romatolojik,
nefrolojik, kadın doğum ve yoğun
bakım gibi birçok alanda kullanılmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Yılmaz, bazı hastalık
gruplarında temel tedavi olarak
kullanılırken, bazılarında yardımcı tedavi olarak kullanılan aferez
işleminin kömür zehirlenmesinde,
bazı ilaç zehirlenmelerinde hayat
kurtarıcı bir tedavi şekli olabildiğini söyledi.
Ünitede işlemlerin, Dünya Aferez

Birliği Terapötik Aferez Kriterlerine göre yapılacağını belirten Prof.
Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:
“Ruhsatlandırma sonrası faaliyetlerine başlayan merkez, tıp
alanında çok sayıda bilim dalına sağlık hizmeti verecektir. 600
yataklı SANKO Üniversitesi Sani
Konukoğlu Uygulama ve Araştır-

ma Hastanesi, Terapötik Aferez
Merkezi’nin açılması ile bölgede
önemli bir eksikliğin daha giderilmesine katkı sağlayacaktır. Terapötik Aferez Merkezi, kök hücre
işlemleri ve hücresel tedaviler için
de zorunlu ve gerekli bir ünitedir.
Önümüzdeki dönemde kemik iliği
nakil ünitesinin açılması da planlanmaktadır.”

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Gaziantep İl
Sağlık Müdürlüğü
tarafından, “Anne
Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Sağlık
Kuruluşları Programı”
kapsamında yaptığı
uygulamalar
nedeniyle, SANKO
Üniversitesi Sani
Konukoğlu Uygulama
ve Araştırma
Hastanesi’ne teşekkür
belgesi verildi.

İ

L SAĞLIK Müdürlüğü’nde
düzenlenen törende SANKO
Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz’a, İl Sağlık
Müdürlüğü’nden Dr. Cihat Yılmazer
tarafından teşekkür belgesi takdim
edildi.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık
Örgütü ve UNICEF işbirliği ile yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve
Bebek Dostu Hastaneler Programı”
kapsamında yapılan değerlendir-

meler sonucunda 2004 yılında “Bebek Dostu Hastane” ödülüne değer
görülmüş ve o tarihten bu yana aynı
duyarlılıkla hizmet vermektedir.
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Vali Davut Gül’ün ziyareti

S

Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, eğitim,
laboratuvar uygulamaları, teknolojik ve fiziki imkânlar konusunda bilgi aldı.

ANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr.
Güner Dağlı, beyaz önlük giydirilen Vali
Gül’e, SANKO Üniversitesi hakkında kısa
bir bilgilendirme yaparak sağlık temalı üniversite olan SANKO Üniversitesi’nin, bölgede aktif Tıp
Fakültesi’ne sahip olan tek vakıf üniversitesi olduğunu belirtti.

VALİ GÜL LABORATUVARLARI GEZDİ
SANKO Üniversitesi laboratuvarlarını gezen Gül’e,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın,
Anatomi Laboratuvarı ve uygulamalar konusunda
bilgi sundu.
Vali Gül’e simülasyon laboratuvarı ile ilgili bilgi veren
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr.
Üyesi Demet Arı Yılmaz, “Öğrenciler hastayla karşılaşmadan önce simülatörler üzerinde pek çok klinik
uygulamayı öğrenme imkânı buluyor” diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, SANKO Üniversitesi’nin,
Türkiye’de simülasyon laboratuvarı bulunan sayılı
üniversitelerden birisi olduğuna işaret ederek, bunun akademik kadro ve öğrenciler için büyük bir
şans olduğuna vurgu yaptı.
Digilab ve Multidisiplin Laboratuvarı’nda uygulamalarda bulunan öğrencileri ziyaret eden Gül, öğrencilerin sahip olduğu imkânları iyi değerlendirmeleri
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konusunda önerilerde bulunarak, başarılar diledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan
Pasinlioğlu ise bölümler hakkında bilgilendirme yaparak, “Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde
eğitim vermektedir. Genç bir üniversite olarak, ilk
mezunlarımızı geçtiğimiz yıl vermiş olmanın gurunu
yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı’nı gezen
Gül’e, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun uygulanan testler ve tedavi yöntemleri konusunda örneklerle bilgi aktardı.
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Mesleksel Beceriler Laboratuvarı’nda Hemşirelik
Bölümü’nün dersine katılan Gül’e, Dr. Öğr. Üyesi
Meryem Kılıç bölüm hakkında bilgiler verdi. Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna uygulama
maketi üzerinde, temel yaşam desteği ile ilgili bir
sunum gerçekleştirdi.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Saadet Özen, Andropometri Laboratuvarı’nda, Beslenme Andropometrisi
Dersi’nde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler
verdi. Metabolik holter, sekmentel vücut analiz cihazı, boy – kilo ölçümleri, uzunluk – genişlik – çevre ölçümleri yapılmasının değerlendirilmesini ve
yorumlanmasını anlatan Özen, bir diyetisyenin yapabileceği bütün ölçümleri, beslenme ve diyetetik
öğrencilerine bu laboratuvarda kazandırdıklarının
altını çizdi.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Nurten Budak, Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları Laboratuvarını Gül’e tanıttı.
Üniversite kütüphanesini gezen Gül, sınava hazırlanan öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileklerini
iletti.
Türk Kızılayı ve SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliğini de ziyaret eden Gül,
etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti
ve kan bağışının önemini ifade etti.
Öğle yemeğinde akademisyenler ve öğrencilerle
bir araya gelen Vali Gül’e, daha sonra ziyaretin anısına armağan takdim edildi.
Ziyarette SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özlem
Soran ve Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ayşen
Bayram da hazır bulundu.

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım,
Dr. Mehmet Selim Bağlı

OHSAD KURULTAYI 2019

S

ANKO Üniversitesi Sani
Konukoğlu
Uygulama
ve Araştırma Hastanesi
Genel Müdürü Dr. Yusuf
Ziya Yıldırım, Antalya’da düzenlenen OHSAD (Özel Hastaneler
ve Sağlık Kuruluşları Derneği)

Kurultayı 2019’a katıldı.
Kurultaya, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Dr. Yıldırım, OHSAD Başkanı Opr. Dr.
Reşat Bahat ve SGK Başkanı Dr.
Mehmet Selim Bağlı’yla da bir
araya geldi.

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım,
Opr. Dr. Reşat Bahat
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SANKO Üniversitesi’nde

“3B Biyoyazıcılarla Organ Basımı” tartışıldı
Penn State Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, SANKO Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TEKNOPARK ve GAÜN TARGET (Teknoloji Transfer
Ofisi) işbirliği ile düzenlenen konferansta, “3B Biyoyazıcılarla Organ Basımı”
konusunda sunum yaptı.

S

ANKO Üniversitesi Sani
Konukoğlu Uygulama ve
Araştırma Hastanesi’nde
düzenlenen konferansa
ailesiyle birlikte katılan Doç. Dr.
Özbolat, “Yapay organ üretimi,
insandan alınan kök hücreleri kullanarak, bir organın görevini yerine getirebilecek üç boyutlu (3B)
organ benzeri yapıların geliştirilmesidir” dedi.
3B biyobasım tekniği konusuna
değinen Doç. Dr. Özbolat, “Kök
hücrelerden özelleşen canlı hücreler biyomalzeme içine yüklenir
ve daha sonra bilgisayar kontrollü 3B biyoyazıcılar tarafından
tabandan başlayarak yüzeylerin
üst üste eklenmesiyle gerçekleşir”
diye konuştu. Basılan her katmanın bir sonraki katman için temel
işlevi gördüğünü, ancak biyobasımdan sonraki sürecin de en az
biyobasım süreci kadar önemli
olduğuna vurgu yapan Doç. Dr.
Özbolat, şöyle devam etti:
“Organ şeklinin verilmesinden
sonra dokulaşmanın başlaması,
doku kaynaşmasının sağlanması
ve işlevsel yeterliliğe ulaşması, 3B
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organ basımı için en temel öğedir.
Bir başka kritik faktör ise üretilen
organın içinde damarlaşma olmasıdır. Bu sayede hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve kaynaşması
için gerekli oksijen ve besinler taşınır ve oluşan metabolizma atıklarını hücreden uzaklaştırılır. 3B
biyobasım tekniği kendine özgü
avantajları nedeniyle son yıllarda
biyomedikal alanında çok rağbet
görmeye başladı. Her ne kadar
3B biyoyazıcılarla üretilen doku
ve organların kliniğe geçişi henüz
sağlanmasa da, önümüzdeki 5-10
yıl içerisinde hastaya özel kemik,
kıkırdak, damar ve deri gibi organların cerrahide kullanılması
öngörülmektedir.”
3B biyoyazıcıların aynı zamanda eczacılık ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere doku
ve organ modelleri basımında
da önemli bir yer oluşturduğuna
dikkat çeken Doç. Dr. Özbolat,
“Pankreas, karaciğer gibi vücut
metabolizmasında önemli yer
teşkil eden organların küçük modellerinin basımı ve kanser araştırmalarında kullanılmak üzere
kanser dokusunun üretilmesi gü-
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nümüzde bir hayli önem taşımaktadır” ifdadelerine yer verdi.
SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram,
Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Salih Murat Akkın, Gaziantep
Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve
Hibrit Modelleme Merkezi Genel
Müdürü Onur Akar ile akademisyenler, öğrenciler ve konuklar
katıldığı konferansta, sunumunun
ardından soruları yanıtlayan Doç.
Dr. Özbolat’a SANKO Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı teşekkür ederek, armağan takdim
etti.
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Gaziantep Vali Davut Gül

GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı

Medikal sektörü için dev adım
SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmalarının 5’incisi, Gaziantep Sanayi
Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle, “Medikal Sanayi
Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlendi.

V

ALI Davut Gül, yaptığı konuşmada, Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin, tüm paydaşları ile birlikte yerlileştirme,
AR-GE ve inovasyon, bölgesel-ulusal ve
uluslararası işbirliği, mevcut yatırımlar ve yeni girişim
eksenleri doğrultusunda geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
“Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep’e geldiğinde
zatıâlilerine konuyu arz ettiğimizde konu üstünde çalışmamız ve çalıştıktan sonra da kendisine bilgi sunmamızı istediler. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve GSO
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile paylaştığımızda ikisi de konuyu sahiplendi” diyen Gül, SANKO
Üniversitesi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)
ile çok önemli yol kat edildiğine dikkat çekti. Gül,
“Gaziantepli müteşebbislerin girişimci ruhuna, genç
üniversitemizin bu gayretine, girişimciliğine, Sanayi
Odamızın heyecanına güveniyoruz. Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.

REKTÖR PROF. DR. GÜNER DAĞLI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı
ise “Üniversitelerin birbirinden farklı görevleri var.
Öğrenci yetiştirmek, akademisyen yetiştirmek, bölge
haklını hizmet ettiği konularda aydınlatmak” dedi.
SANKO Üniversitesi’nin tüm bu görevleri yerine getirdiğini anlatan Prof. Dr. Dağlı, genç bir üniversite
olarak bunların yanında daha fazlasına yapmak için
de bir takım projeler geliştirdikleri vurgu yaptı. Bu
projelerden biri olan Tıpta İnovasyon Buluşmaları’nın
5’incisi dolayısıyla bir arada olduklarına işaret eden
Prof. Dr. Dağlı, “Bu bölge için, bu bölge insanı ve sanayicileri için çok güzel ve başarılı işler yapacağız”
ifadelerine yer verdi.

Hem katma değeri fazla ürünleri hem ürün çeşitliliğini artırmak için sanayicilere farklı görüş açıları ve
farklı kapılar oluşturmaya çalışacaklarının altını çizen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sanayicilerimizin bu yatırımları yaparken maliyetlerini azaltabilmesi için ortak sahalar sunmamız lazım.
Bir sterilizasyon merkezi oluşturarak, üretimi yapılan
ürünlerin tek elden steril edilerek buradan, yurt içine
ve dışına dağıtımı sağlanabilir. Ürettiğimiz ürünlerin
uluslararası bir pazar için, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvar tarafından onaylanması
lazım. Ortak bir AR- GE Merkezi kurabiliriz. Belki de
ilimizde gerçekleştirebilirsek medikal ürünler için bir
serbest bölge oluşturabiliriz.”

ADNAN ÜNVERDİ

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de
şunları kaydetti: “Medikal sektörünün millileşmesi
ve gelişmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliğinde
önemli bir adım attık. Gaziantep medikal sanayini
geliştirmek hedefiyle üniversite-sanayi-kamu işbirliği
çerçevesinde GSO, SANKO Üniversitesi ve İKA arasında Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İşbirliği Protokolü’nü
imzaladık. Bu projenin sonuç odaklı ve sürdürülebilir olması için kurumsallaşması çok önemliydi ve bu
protokol ile bunu da gerçekleştirmiş olduk. Projemiz
ile medikal sektörü başta olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltıcı ve yerli kaynaklarımızla
yüksek teknolojiye dayalı milli üretimler yapmaya
gayret edeceğiz.”

VAKKAS KOCA

İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Vakkas Koca, Gaziantep’in yaklaşık 7 milyar dolar ih-
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racat hacmiyle başta Güneydoğu
Anadolu olmak üzere Türkiye’nin
bir üretim üssü haline geldiğini
ifade etti. Koca, “Ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde refah seviyesini
artırmak ve kişi başına düşen milli
geliri yüksek seviyelere çıkarmak
için katma değeri yüksek ürünler
üretmemiz gerektiğinin bilinci içerisindeyiz” diye konuştu.

PROF. DR. E. İLKER SAYGILI

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve MESANTEP
Programı Üniversite Danışmanı
Prof. Dr. İlker Saygılı, son yıllarda
inovasyona doğru bir akım olduğunu belirtti. “Bu akımla anlaşıldı
ki, inovatif olmayan toplumların
endüstrinin herhangi bir alanında ilerlemeleri oldukça zor. Bu
nedenle de toplumlar inovasyon
temelinde çalışmalarına hız verdi” diyen Prof. Dr. Saygılı, şunları
paylaştı:
“İnovasyonun sözlük anlamı yenilik, değişiklik, icat, buluş, yenilik
getirme, yenileşme, değişimi sağlamadır. Bunların hepsi de doğru
olmakla birlikte, sadece bir şey
icat etmek veya yeni bir buluş olması da inovasyon için şart değil.
Biz inovasyonu; bugüne kadar ulaşılan başarıların ötesindeki hayallerle tanımlamak istiyoruz. Bu hayaller topluma ve ülkemize katma

değer sağladığı sürece inovasyonu gerçekleştirmiş oluruz. Bu hedef ile Tıpta İnovasyon ancak toplumu daha sağlıklı kılabilecek ve
doğa ile barışmamızı sağlayacak
çalışmalar ile mümkün olacaktır.
Tıpta İnovasyon Buluşmaları ile
başladığımız bu yolda, çıtayı daha
yukarıya çıkarma, Türkiye AR-GE
İnovasyon Ekosistemi içerisinde
değerlendirme zamanı. Biz ilk
adım olarak, GSO, SANKO Üniversitesi ve İKA arasında MESANTEP İşbirliği Protokolünü imzalayarak gerçekleştirdik. Medikal
sanayi teknolojisinin, inovasyon
kültürü içerisinde katma değeri yüksek yeni ürünlerin güçlü bir
vizyon, misyon ve bölge ihtiyaçlarına uygun stratejilerle desteklendiği mekanizmalara ihtiyaçtan
yola çıktık. Hedefimiz MESANTEP
Protokolü ile bölge ihtiyaçlarının
karşılanabileceği bir sinerji yaratarak, üretimin ulusal ve hatta
uluslararası işbirlikleriyle küresel
boyuta taşıyabilmektir.”
SANKO Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu,
SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram,
Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

Vakkas Koca

Prof. Dr. İlker Saygılı
Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Türkan
Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu
Tuna, GAGİAD Başkanı Bora Tezel ile çok sayıda akademisyen,
firma temsilcisi ve öğrencinin katıldığı toplantıda konuşmaların ardından panellere geçildi.

SANKO Üniversitesi’nden
bilimsel toplantı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Deneysel Hematoloji Derneği işbirliği ile
“VI. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi” düzenlendi.

B

IRBIRINDEN değerli bilim insanlarının katılımı
ve yoğun bir programla
gerçekleşen
kongrenin
açılış konuşmasını yapan SAN-
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KO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Güner Dağlı, 2014 yılında eğitime
başlayan üniversitenin, tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitim
verdiğini söyledi. Prof. Dr. Dağlı,
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çok genç bir üniversite olmalarına
rağmen kuruldukları günden bu
yana bölgede ve ülkede “adlarını
duyuracak” projeler için çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.
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PROF. DR. YUSUF BARAN
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise
üniversitelerin “daha çok bilenin,
daha az bilene öğrettiği istasyonlar” olduğunu kaydetti.
“Üniversiteler, içinde bulundukları
toplumda ihtiyaç duyulan nitelikli
insan kaynaklarını yetiştiren ve
toplumun her kesimine sunan kurumlardır” diye konuşan Prof. Dr.
Baran, üniversitelerin eğitim ve
araştırmayla topluma katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

PROF. DR. OSMAN İLHAN
Deneysel Hematoloji Derneği
Onursal Başkanı Prof. Dr. Osman
İlhan da konuşmasında, geçen
yıl kemik iliği naklinde milyonda altmışı geçerek, uluslararası
standarda ulaşıldığını vurguladı.
Bundan sonra kök hücre nakil ve
tedavisinin ülkemizde akredite
olan merkezlerde yapılabileceğine işaret eden Pof. Dr. İlhan, “Her
dokuda bir kök hücre olduğunu,
bu kök hücrelerin mutasyona uğradığında kanser hücresine dönüştüğünü düşünüyoruz. Kanser
kök hücresi kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı olmadığından
bu nedenle de hücresel tedaviye

doğru gidilmesi gerekecek. Bizler
de bu nedenle deneysel olarak
buna doğru gideceğiz” dedi.

PROF. DR. ALİ ÜNAL
Deneysel Hematoloji Derneği
Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Ünal
ise kongreyi 6.’ıncı kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını
belirtti.
Prof. Dr. Ünal, “Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocamızın ev sahipliğinde gerçekleşen
kongrenin çok verimli geçeceğine
inanıyor, hepinize katılımlarınız
için teşekkür ediyorum” dedi.
Kongreye SANKO Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekan
Yrd. Prof. Dr. Ayşen Bayram, çok
sayıda bilim insanı, hekim, sağlık
çalışanı ve öğrenci katılım sağladı.

ULUSLARARASI KATILIMLI
DENEYSEL HEMATOLOJİ
KONGRESİ KURS AÇILIŞI
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma
Hastanesi toplantı salonunda

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen VI.
Uluslararası Katılımlı Deneysel
Hematoloji Kongresi, bir gün önceki kurs programıyla başladı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 600 yatak kapasitesiyle tek çatı altında en büyük ve
tam donanımlı özel hastanesinin,
bu altyapı üzerine kurulan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi için
çok büyük bir avantaj olduğuna
dikkat çekti.
Tıp fakültelerinin önemli işlevlerinden birinin de bilimsel faaliyeteler
düzenlemek olduğunu anımsatan
Prof. Dr. Akkın, “Kuruluşumuzdan
itibaren ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler düzenliyoruz. Bu
kongreye de ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Katılımlarınız için hepinize
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROF. DR. MEHMET YILMAZ
Kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayan SANKO Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise verimli ve güzel bir kongre temennisini paylaştı.
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SANKO UNIFEST 5’TE
FATMA TURGUT RÜZGÂRI ESTİ
SANKO Üniversitesi akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler, bütün bir
yılın yorgunluğunu Festival Park’ta düzenlenen SANKO Unifest5’le attı.

Y

OĞUN bir katılımla gerçekleşen festival için turnuvalar haftalar öncesinde başladı. Rekabetlerin
dostça yaşandığı turnuvalar öğrenciler için tatlı anılar arasında
yerini alırken, dereceye girenler
için de başarıyı beraberinde getirdi. Ebru atölyesine akademik ve
idari kadro ile öğrenciler ve katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
Sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü
sınıf öğrencisi Nurcan Bağatur’un
yaptığı festivalde turnuvalarda
dereceye giren öğrencilere hem
madalya, hem de armağanlar
takdim edildi. SANKO Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu Müzik
Kulübü şarkılarıyla geceye renk
katarken, Mehmet Tunç Altun &
RDM şarkılarıyla festivale katılan-

lara güzel anlar yaşattı.
Gecenin sonunda sahne alan ve
şarkılarıyla katılımcılara festival

coşkusu yaşatan Fatma Turgut’a
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Güner Dağlı çiçek takdim etti.
Festivale SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir
Konukoğlu, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Metin Bayram, Genel
Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım,
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Arzu Tuna, akademik ve
idari kadro, öğrenciler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.
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ANLAŞMALI KURUMLAR
SGK (SSK - DEVLET MEMURLARI BAĞ-KUR - EMEKLİ SANDIĞI)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
• SSK
• Bağ– Kur
• Emekli Sandığı
• Devlet Memurları
• Yeşil Kart, 2022, Köy Koruyucuları
(Trafik Kazası ve Ani Acil Hal(Hayati tehlike)
durumunda doğrudan bunun dışında Kamu
Hastanelerinde yer olmaması durumunda
112 sevk belgesi ile gelebilirler.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BANKALAR
• Akbank T.A.Ş.
• Esbank T.A.Ş.
• Garanti Bankası Emekli Sandığı
• Halk Bankası (Çalışan ve Emeklililer)
• Türkiye İş Bankası
• T.C. Ziraat ve Halk Bankası (Em.San.)
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI
• Axa Sigorta A.Ş.
• Doğa Sigorta
• Ethica Sigorta
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta
• Halk Sigorta
• Ray Sigorta
• Türk Nippon Sigorta
• Unıco Sigorta
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI
• 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.
• Fortis Bank A.Ş. Em.Sn.Vak.(Türk Dış Tic.)
• Güneş Sigorta A.Ş.(Mednet)
• Groupama Sigorta A.Ş.
• HDI Sigorta

• Inter Partner Assistansce (IPA)
• İmece Destek Danışmanlık
• 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 SİGORTA ŞİRKETLERİ
• Zilveren Kruis Achmea
• Euro Center Yerel Yardım Hizmetleri
• Marm Asistance
• Remed Asistance
AMBULANS ŞİRKETLERİ
• Alarm Ambulans ve Sağlık Hizmetleri
• Dolunay Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Marm Assistance Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Med-Line Ambulans ve Sağlık Hiz.
• Flaş Ambulans
• S.O.S. International Ambulance

ANLAŞMALI ODALAR VE DİĞER KURUMLAR
• Gaziantep Basın Yayın Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Çağdaş Gazeteciler Derneği
• Gaziantep Jeoloji Mühendisler Odası
• Gaziantep Sanayi Odası Çalışanları
• Gaziantep Ticaret Odası Çalışanları
• Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği
• Kamu Yararına Çalılşan 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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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
GETAT
GÖĞÜS CERRAHİSİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HEMATOLOJİ
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
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

DOKTORLARIMIZ
ACİL SERVİS
Dr. Öğr. Üy. Demet ARI YILMAZ
Uzm. Dr. İsmail TOĞUN
Uzm. Dr. Mecit UYGUN
Uzm. Dr. Murat ÇAVDAR
Dr. M. Fatih KORKMAZ
Dr. İhsan DENGİZ
Dr. Shirinkhanım ALİYEVA

Dr. Öğr. Üy. Başar AKSOY
Dr. Öğr. Üy. Erdal UYSAL
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Orhan GÜRER

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Prof. Dr. Güner DAĞLI
Dr. Öğr. Üy. Yunus BAYDİLEK
Dr. Öğr. Üy. Betül KOCAMER
Dr. Öğr. Üy. Soner KARADAŞ
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Aykut AKYILMAZ
Uzm. Dr. Damla SARIGÜNEY

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

BESLENME VE DİYETETİK
Uzm. Gülen MAVİ CANLI
Ece ERÖZGÜR
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)
Dr. Öğr. Üy. Kadir ÇINAR
ÇOCUK CERRAHİSİ
Dr. Öğr. Üy. Selcan TÜRKER ÇOLAK
Opr. Dr. Nevzat UÇANER
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
(PEDİATRİ)
Prof. Dr. Fadıl VARDAR
Doç. Dr. Ünal SARIKABADAYI
Dr. Öğr. Üy. Mehmet ALMACIOĞLU
Dr. Öğr. Üy. Ayşe DEMİRÇUBUK
Uzm. Dr. Hamide PALAZ
DERMATOLOJİ (CİLDİYE)
Dr. Öğr. Üy. Fatma Elif YILDIRIM
ENDOKRINOLOJI VE METABOLIZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Prof. Dr. Celal AYAZ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Dr. Öğr. Üy. Türkan TURGAY

GETAT (Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Merkezi)
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Uzm. Dr. Fatih ERBAĞCI

GÖĞÜS CERRAHİSİ
Opr. Dr. İbrahim NACAK

KULAK BURUN BOĞAZ
Dr. Öğr. Üy. Seyit Mehmet CEYLAN
Dr. Öğr. Üy. M. Alper KANMAZ
Opr. Dr. İlyas DİŞİKIRIK
NEFROLOJİ
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Prof. Dr. Meral UYAR
Dr. Öğr. Üy. Nevhiz GÜNDOĞDU

NÖROLOJİ
Prof. Dr. A. Münife NEYAL
Uzm. Dr. Gönül ÇAKMAK
Uzm. Dr. Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT

GÖZ HASTALIKLARI
Doç. Dr. Erhan ÖZYOL
Doç. Dr. Pelin ÖZYOL

NÜKLEER TIP
Dr. Öğr. Üy. Şinasi ÖZKILIÇ

HEMATOLOJİ
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
İÇ HASTALIKLARI
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Ziya ŞAHİN
Uzm. Dr. Lütfi BARAN
Uzm. Dr. Dilek SARSU
LABORATUVAR
*Patoloji
Prof. Dr. Kemal BAKIR
Dr. Öğr. Üy. Mehmet SÖKÜCÜ
*Biyokimya
Uzm. Dr. İsmet MAHMUTOĞLU
* Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Celal AYAZ
Dr. Öğr. Üy. Hadiye DEMİRBAKAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
(JİNEKOLOJİ)
Doç. Dr. İsmail TEMUR
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Dr. Öğr. Üy. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Dr. Öğr. Üy. Yunus Emre TOPDAĞI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR

KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Zarema KARBEN
Doç. Dr. Mustafa ÇETİN
Dr. Öğr. Üy. Alper SERÇELİK
GENEL
CERRAHİ
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
w
w
w
.
s
a
n
k
o
t
i
p
.
c
o
m
01
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN
Uzm. Dr. İlyas GÖKŞEN
GASTROENTEROLOJI
Dr. Öğr. Üy. Nimet YILMAZ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Doç. Dr. Gökhan GÖKASLAN
Doç. Dr. Erkan KAYA
Dr. Öğr. Üy. Feragat UYGUR
Dr. Öğr. Üy. Murat YARDIMCI

OBEZİTE VE METABOLİK
CERRAHİ MERKEZİ
Dr. Öğr. Üy. Başar AKSOY
ORGAN NAKİL MERKEZİ
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Orhan GÜRER
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Cenk CANKUŞ
Dr. Öğr. Üy. Aydın BÜDEYRİ
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Faruk AYKANAT
Opr. Dr. Gökhan SEVER
PSİKİYATRİ
Dr. Öğr. Üy. Halil İbrahim ÖZTÜRK
Uzm. Psikolog Didem CENGİZ
Uzm. Psikolog Gözde KIRATLI
Uzm. Psikolog Melis SÜYÜR TÜMER
Psikolog Melisa ÖZTURAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
RADYOLOJİ
Prof. Dr. M. Metin BAYRAM
Prof. Dr. Hanifi Ayhan ÖZKUR
Prof. Dr. Ahmet Selim KERVANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Ali İKİDAĞ
Uzm. Dr. Zülküf EKŞİ
Uzm. Dr. Mehmet Ali CÜCE
ÜROLOJİ
Doç. Dr. Faruk KÜÇÜKDURMAZ
Dr. Öğr. Üy. Hatem KAZIMOĞLU
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