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Sevinçleri ve üzüntüleri ile bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. Hayatımıza yeni güzellikler ve anı-
lar ekledik. Bir yıl boyunca yeni çalışmalar yap-
tık. Sizlere daha güzel hizmetler verebilmek için 
gayret gösterdik. 

Üniversitemize ve hastanemize yeni bölümler, 
birimler açtık, aramıza yeni katılan mesai arka-
daşlarımızla birlikte, sizlere daha etkin, daha 
verimli, ulaşılabilir ve güvenilir hizmetler vere-
bilmek için kendimizi sürekli geliştirdik. Yeni 
teknolojilere de uyumlu, çağın gerekliliklerini 
yerine getirerek, hizmetlerimizi iyileştirmek için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her gün 
daha da iyisini gerçekleştirmek için çalışmala-
rımız devam ediyor. 

Kış mevsiminde soğuyan havayla birlikte, sağlı-
ğımızı koruma konusunda daha dikkatli olmalı-
yız. Bu sayımızı sizlere kış rehberi olacak bilgi-
lere ayırdık.

Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük ar-
mağan. Her çalışanımız, sizlere en iyi hizmeti 
sunabilmek için elinden gelenin bir fazlasını 
yapmaya çalışıyor. Sizlerden gelen önerilerle 
kendimizi geliştiriyoruz. Sizlerin memnuniyeti 
için gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum. 

2020 yılında sizlere daha güzel hizmetler vere-
bilmeyi umuyor, yeni yılın sizlere, kurumlarımı-
za, ülkemize ve tüm dünyaya sağlıklı ve huzurlu 
yaşam zamanları getirmesini diliyorum. 

Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri

Kıymetli Okurlarımız,
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İÇİNDEKİLER

22 Alerjik rinit, daha çok gelişmiş toplumlarda karşımıza çıkan, nü-
fusun yüzde 10 ila 30’u üzerinde etkiye sahip, çok sık görülmekle 
birlikte, sıklığı giderek artan kronik bir hastalıktır.

10 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bir akciğer hastalığı-
dır.  Halk dilinde ‘’kronik bronşit’’, ‘‘müzmin bronşit’’ gibi adlarla 
bilinen KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı 
olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile ni-
telenen kronik bir hastalıktır.

16 Mevsim geçişlerinde yaşanan havaların bir ısınıp bir soğuması, vü-
cudun savunma mekanizmasını zayıflattığı için nezle, boğaz ağrısı, 
soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olabiliyor. Ani hava değişik-
likleri nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıklardan ise basit yöntem-
lerle kurtulmamız mümkün hale geliyor.

30 Kış mevsimine geçişte havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık 
sistemi zayıflar. Bu dönemde savunma sistemini güçlendirmenin 
en etkili yollarından biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Doğru gı-
daları uygun miktarlarda tüketmek hastalık riskini azaltmaktadır.

26 Koklear implant, işitme cihazlarından yeterli yararı göremeyen 
veya işitme cihazlarının yetersiz kaldığı ileri/çok ileri işitme kaybı 
olanlara yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış cerrahi müdahale 
ile takılan bir iç kulak protezidir. 

04 Kış aylarında havaların 
soğumasıyla birlikte 
soğuk algınlığı (nezle), 
grip (influenza), üst ve alt 
solunum yolu enfeksiyonları, 
tonsillit    (bademcik 
iltihabı), faranjit (geniz 
iltihabı), larenjit (ses teli 
iltihabı), sinüzit, astım, 
bronşit, pnönomi (zatürre), 
sinüzit ve orta kulak iltihabı 
gibi hastalıklar sık olarak 
görülmektedir. 

Kış hastalıkları

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ
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Sürekli gelişimin ve değişimin yaşandığı sağ-
lık sektöründe, 1996 yılından bu yana sadece 
ilimizde ve bölgemizde değil, komşu ülkelerde 
de referans bir hastane olmak en büyük guru-
rumuzdur.  

Yeniden mensubu olduğum ve bundan da 
büyük onur duyduğum SANKO Üniversitesi 
Hastanesi’nde SANKO isminin verdiği güvene 
yakışır işler yapmayı sürdüreceğiz.

Dinamik ve çalışkan uzman kadromuz, her ge-
çen gün genişlemeye ve güçlenmeye devam 
ederken, son teknolojiyle donattığımız teşhis, 

tanı ve tedavi ünitelerimizle şifa sunmaya devam 
edeceğiz. 

Genel Müdür olarak devraldığım bayrağın, ben-
den önce yüceltenler gibi zirve yolculuğunu sağ-
lamak ve başarı çıtamızı daha da yükseltmek 
öncelikli hedefimizdir. 

Nabız Dergimiz her zaman olduğu gibi sağlık 
rehberiniz olmaya devam edecek.  
 
Birlikte çok başarılı işler yapacağımıza olan 
inancımla yeni yılın sizlere sağlık ve başarı ge-
tirmesini dilerim.

Dr. Sermet KİLECİ

Genel Müdür

Sevgili Nabız Dergisi Okurları,



ANKO Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfi Baran, 
kış hastalıklarının, mevsim değiş-
melerine karşı vücudun tam uyum 
sağlayamamasından kaynaklandı-

ğını söyledi.

Vücudun  normalde ani ısı değişikliği gös-
teren durumlarda özellikle soğuk hava-
lara uyum sağlayabilmek için fazla 
enerji harcadığını kaydeden Dr. 
Baran, şöyle devam etti:

“Bu enerjiyi yerine koymak-
ta bir gecikme olursa 
vücut direnci zayıflar 
ve bağışıklı sistemi de-
diğimiz koruyucu me-
kanizmalar yeterince 
cevap veremediği 
için yukarıda be-
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Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte 
soğuk algınlığı (nezle), grip (influenza), üst ve alt 
solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit (bademcik 
iltihabı), faranjit (geniz iltihabı), larenjit (ses teli 
iltihabı), sinüzit, astım, bronşit, pnönomi (zatürre), 
sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar sık 
olarak görülmektedir. 

Kış hastalıkları

S    
Dr. Lütfi BARAN

SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
İç Hastalıkları Uzmanı

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ
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Mikropların bulaşmasında önemli  yer tutan tokalaşma, ortak kullanılan kapı 
kolları ve toplu taşıma araçlarında tutunulan yerlere dikkat edilmeli, eller sık sık 

yıkanmalı veya kolonyalı ıslak mendille silinmelidir.

lirtilen enfeksiyonlar ortaya çıkar. 
Ayrıca yaşlılarda, diyabet, kalp yet-
mezliği, kronik bronşit, astım, ane-
mi, karaciğer ve böbrek hastalıkla-
rı ve kanser gibi kronik hastalıkları 
olanlarda kış hastalıkları daha sık 
görülmektedir. Diğer taraftan iyi 
havalandırılmamış sinema, tiyat-
ro, kafe gibi kapalı ortamlarda ve 
sigara kullanılan alanlarda bulun-
mak enfeksiyona yol açan mikrop-
ların insanlara bulaşmasında çok 
önemli rol oynamaktadır.”

KIŞ AYLARINDA SIK 
KARŞILAŞTIĞIMIZ 
HASTALIKLAR

Soğuk algınlığı (Nezle)
Nezlenin 200’e yakın çeşitli virüs 
(özellikle rhinovirüsler) tarafından 
meydana gelen bir çeşit üst solu-
num yolu enfeksiyonu olduğuna 
dikkat çeken Dr. Baran, toplumda 
nezlenin  grip ile karıştırılan bir 
enfeksiyon olduğuna vurgu yaptı. 

Hastalıklı kişinin hapşırması veya 
öksürmesi sonucu virüsün havaya 
yayıldığını anımsatan Dr. Baran, 
şunları kaydetti:

“Araştırmacılar, hapşırmayla 15 
bin civarında küçük tükürük dam-
lacığının etrafa yayılabileceğini 
belirlemişler. Damlacık içerisin-
de yer alan virüsler ortama göre 
kolaylıkla havada 1-2 gün kala-
bilirler. Daha sonra havadan ge-
len virüsler burun yoluyla insana  
geçer. Vücut buna karşı savunma 
göstermek için ilk önce burun 
akıntısı ve hafif ateşle cevap ve-
rir. Ayrıca üşütme, hapşırma, vü-
cutta kırgınlık, halsizlik, terleme, 
göz yaşarması, burun tıkanıklığı, 

geniz akıntısına bağlı boğazda 
ağrı ve yanma, öksürük, ses 
kısılması, baş ağrısı ve kas 
ağrıları gibi belirtiler de gö-
rülmektedir. 

Hastalık yaklaşık 7-10 günde 
kendiliğinden geçer. Viral bir en-
feksiyon olduğundan antibiyotik 
tedavisinin soğuk algınlığı dedi-
ğimiz nezlede yeri yoktur. Fakat 
nezlenin yanında  bazı fırsatçı 
bakterilerin meydana getirdiği ila-
ve enfeksiyon varsa ancak buna 
karşı antibiyotik verilebilir. Bunun 
için rahatsızlığın mutlaka bir he-
kim tarafından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Genelde tedavi 

semptomatik denilen yukarıda ta-
nımlanan belirtilere yöneliktir.”

Grip (İnfluenza)
Soğuk algınlığı (nezle) ile çok ka-
rıştırılan grip hastalığının da virüs 
kökenli olduğunu ve influenza 
A-B-C virüslerinin çok sık yapısal 
değişiklik göstermesi nedeniyle 
hızla yayıldığını ifade eden Dr. 
Baran, gribi ilk defa 2 bin 500 yıl 
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önce Hipokrat’ın  “bulaşıcı öksü-
rük salgını” olarak tanımladığını 
bildirdi.

Hastalığın sıklıkla sohbaharda gö-
rülmekle birlikte yaz sonlarında da 
görülebileceğini belirten Dr. Ba-
ran, grip virüsünün tükürük dam-
lacıkları yoluyla bulaştığını söyledi.

Gribin topluma hızla yayılarak 
ölümcül sonuçlara yol açabilece-

ğinin altını çizen Dr. Baran, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Geçmiş tarihlerde grip salgınla-
rından çok kişi kaybedilmiştir. 1918 
yılında İspanyol gribi adı verilen 
bilinen en büyük salgında 40 mil-
yondan fazla insan ölmüştür. Daha 
sonraki yıllarda yapılan çalışma-
larda bu grip virüsünün kuş gribi 
virüsünün yapısal değişiklik geçir-
mesiyle ortaya çıktığı bulunmuş-
tur. Yine 1958’de Asya gribinden 
iki milyon kişi, 1968 Hongkong gri-
binden de bir milyon kişi ölmüştür. 
2007 yılında dünyada kuş gribine 
karşı hızlı önlemlerin alınması so-
nucu can kaybı fazla görülmemiş 
ve 170 kişi kaybedilmiştir. Domuz 
gribi vakası  ise 2009 yılında 190 ül-
kede görülmüş ve 8 bin civarında 
can kaybına yol açmıştır.

Grip bulaştıktan sonra hastada 
yüksek ateş, üşütme, terleme, titre-
me, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksü-
rük, balgam, halsizlik, yorgunluk, 
eklem ve kas ağrıları, bazen bu-
lantı ve kusma görülür. Bu belirtiler 
nezlede de görüldüğü için çok 

Bronşit tedavi edilmediği 
durumlarda bazen 

zatürreye dönüşebilir. 
Bronşların daha aşağısı 

olan havalanmanın 
başladığı küçük hava 

yolları ve alveol denilen 
oksijen alışverişinin 

olduğu yerlerin 
iltihabıdır. En ölümcül 

olan kış hastalıklarında 
yer alır. Hastalığa 
bakteri, virus ve 

mantarlar neden olduğu 
gibi bazen kimyasal 

maddelerin nefes 
yoluyla alınması da 

hastalığa neden olabilir.
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karıştırılmaktadır. Nezlede ateş 
nadir görülür ve varsa bile yüksek 
değildir. Fakat gripte ateş 39-40 
dereceye kadar yükselmektedir. 
Öksürük ve vücutta ağrı genellik-
le gripte görülürken nezlede ise 
bunlar nadirdir. Yine boğaz ağrı-
sı, göz yaşarması ve burun tıka-
nıklığı nezlede çok sık görülürken 
gripte bunlar nadir görülmektedir.

Viral bir enfeksiyon olduğu için 
bu hastalıkta antibiyotik verilmez. 
Ancak fırsatçı bakterilere bağlı 
ek hastalıklar ortaya çıkmışsa o 
zaman hekim görüşüne göre anti-
biyotik başlanabilir. Hastalığın tipi 
belliyse antiviral tedavi başlanır. 
Değilse aynı soğuk algınlığında 
olduğu gibi hastalık belirtilerine 
göre yani semptomatik tedavi yo-
luna gidilir. Hastalık 1-2 haftada 
iyileşme gösterir.”

Grip aşısının nezlede koruyuculuk 
sağlamadığını vurgulayan Dr. Ba-
ran, grip aşısı hakkında bilinmesi 
gerekenleri şöyle anlattı:

“Gripte grip aşısı olup olmama 
yönündeki tartışmaların son za-
manlarda gerek tıbbi yayınlarda 
gerekse medyada arttığını görü-
yoruz. Yapılan çok merkezli bazı 
çalışmalarda aşının koruyuculuğu 
yaklaşık yüzde 25 dolaylarında, 
özellikle yaşlılarda grip aşısının 
gençlere göre daha düşük oldu-
ğu belirtilmektedir. Ayrıca, aşıdan 
sonraki ilk 3 ayda koruyuculuğun 
yüksek olduğu, sonraki dönem-
lerde gittikçe azaldığı yönünde 
çalışmalar da yayımlanmıştır. 
Buna göre, sağlıklı her kişinin 
aşılanması yerine kronik hastalık 
olarak kanser, akciğer, karaciğer 
ve böbrek yetmezliği durumları, 
yaşlılık, yatalaklık, komplike diya-
bet ve kalp yetmezliği gibi yüksek 

riskli olan kişilere, sonbaharda 
özellikle Eylül-Ekim aylarında grip 
aşısı yapılabilir.”

Faranjit
Birçok bakteri ve virüsün neden 
olduğu boğaz tabanının iltihaplı 
hastalığının faranjit olarak tanım-
landığını kaydeden Dr. Baran, 
“Boğazda ağrı ve yanma, gıcık-
lanma, öksürük ve geniz akıntısı 
ile kendini gösterir. Sigara içen-
lerde sık rastlanır. Genellikle si-
nüzite bağlı mikroplu geniz akın-
tısına bağlı gelişir. Ayrıca uykuda 
ağız açık uyuyanlarda, horlayan 
ve uyku apne sendromu vakala-
rında, mide reflüsünde de sık fa-

ranjit görülmektedir. Korunmak 
için hastalığa neden olan biyolojik 
ve çevresel faktörler iyileştirilmeli” 
ifadelerini kullandı.

Sinüzit
Kafatasındaki alın, burun ve el-
macık kemiği bölgelerinde yer 
alan içi hava dolu boşlukların si-
nüs olarak tanımlandığını bildiren 
Dr. Baran, devamla şu bilgileri 
paylaştı:

“Bunların burun içine doğru açı-
lan kanallarının normalde açık 
olması gerekmektedir. Herhangi 
bir mikrobik durumda bu kanal-
larda tıkanma ve boşluklarda il-

Yaşlılarda, diyabet, kalp yetmezliği, kronik bronşit, astım, anemi, kanser, karaciğer 
ve böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkları olanlarda kış hastalıkları daha 
sık görülmektedir. Diğer taraftan iyi havalandırılmamış sinema, tiyatro, kafe 

gibi kapalı veya sigara kullanılan ortamlarda bulunmak enfeksiyona yol açan 
mikropların insanlara bulaşmasında çok önemli rol oynamaktadır.
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tihaplanma olmasına sinüzit den-
mektedir. Baş ve yüz ağrısı, burun 
tıkanıklığı, koku almada azalma, 
ateşlenme, geniz akıntısı, ağız 
kokusu, öksürük ve halsizlik görü-
lür. Soğuk havalarda saçlarını iyi 
kurutmadan dışarı çıkanlarda, si-
gara içenlerde, allerjisi olanlarda, 
buruna ait polip ve kemik deformi-
telerinin bulunduğu ve hava kirli-
liğinin arttığı durumlarda sinüzit 
hastalığı artmaktadır. Korunma-
da bu anlatılan faktörlerden uzak 
durmaya çalışılmalıdır. Tedavide 
ilgili hekim tarafından verilen ilaç-
lar kullanılmalı ve gerektiğinde 
ameliyat olunmalıdır.”

Larenjit
Larenjitin, gırtlak bölümünde yer 
alan ses tellerinin enfeksiyona 
bağlı iltihaplanması ile oluştuğu-
nu ve ses kısılması, boğaz ağrısı, 
öksürük, ateşlenme, halsizlik ile 
kendisini gösterdiğini belirten Dr. 
Baran, tedavide ilgili hekim tara-
fından verilen ilaçların kullanılma-
sı gerektiğinin altını çizdi.

Tonsillit (Bademcik iltihabı)
Boğaz tabanının iki yanında ba-
dem şeklinde yer alan lenf siste-
mine ait dokunun iltihaplanmasıy-
la tonsilit oluştuğunu bildiren Dr. 
Baran, şu bilgileri verdi: 

“Bademcikler immünite dediğimiz 
bağışıklık sistemine aittir. Ağız 
içindeki mikropların ileri gitmesini 
engellemeye çalışır. Fakat bazen 
kendisi iltihaplanabilir ve her ilti-
haplanmada büyüyebilir. Çocuk-
luk çağında sık raslanmaktadır. 
Soğuk havalarda vücut direncinin 
düşmesine bağlı mikropların ya-
yılması sonucu iltihap artar. Has-
talık boğaz ağrısı, ağrılı yutma, 
ateş, üşütme, terleme, titreme, 
eklem ve kas ağrıları ile başlar. 
Ağızda kötü koku oluşur. Hastalık 
bazen eklem romatizması, nefrit 
denilen böbrek iltihaplanması ve 
kalp kapak bozukluklarına  yol 
açmaktadır.”  

Tedavide ilgili hekimin ilaçlarının 
kullanılmasına, ağız temizliği ve 

soğuk havalarda alınan soğuk 
içeceklere dikkat edilmesi ge-
rektiğine dikkat çeken Dr. Baran, 
tekrarlayan iltihap durumlarında 
bademciklerin bazen ameliyatla 
alınmasının son çare olabileceği-
ni kaydetti.

Nezle viral bir 
enfeksiyon olduğundan 
antibiyotik tedavisinin 

soğuk algınlığı 
dediğimiz nezlede 
yeri yoktur. Fakat 

nezlenin yanında  bazı 
fırsatçı bakterilerin 

meydana getirdiği ilave 
enfeksiyon varsa ancak 
buna karşı antibiyotik 
verilebilir. Bunun için 
rahatsızlığın mutlaka 
bir hekim tarafından 

değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Genelde 

tedavi semptomatik 
denilen yukarıda 

tanımlanan belirtilere 
yöneliktir.
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Bronşit
Gırtlak ve ses tellerinden akciğer 
giden ana yollara bronş denildi-
ğini anımsatan Dr. Baran, şunları 
kaydetti:

“Akciğerdeki bu hava yollarında 
inflamasyon denilen yangısal bazı 
değişiklikler sonucu bronş içi sal-
gıları artar ve iltihaba dönüşür. 
Buna bronşit denir. Akut ve kronik 
denilen tipleri vardır. Soğuk hava-
larda ve havasız kapalı mekanlar-
da mikropların solunum yoluyla 
bulaşarak bronşlara doğru ilerle-
mesiyle bronşit artar. Sigara içen-
lerde ve kronik hastalığı olanlar-
da sık görülür. Hastalık öksürük, 
başlangıçta kuru sonra balgam, 
boğaz ağrısı, ateş, terleme, bazen 
nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, 
tüm vücutta ağrı ile ortaya çıkar. 
Hastalık ilgili hekim tarafından 
muayene, laboratuvar ve akciğer 
filmi gibi bazı tetkikler sonucu te-
davi edilir.”

Pnömoni (Zatürre)
Bronşitin tedavi edilmediği du-
rumlarda bazen zatürreye dö-
nüşebileceğini vurgulayan Dr. 
Baran, “Bronşların daha aşağısı 
olan havalanmanın başladığı kü-
çük hava yolları ve alveol denilen 
oksijen alışverişinin olduğu yerle-
rin iltihabıdır. En ölümcül olan kış 
hastalıklarında yer alır. Hastalığa 
bakteri, virus ve mantarlar neden 
olduğu gibi bazen kimyasal mad-
delerin nefes yoluyla alınması da 
hastalığa neden olabilir” uyarısın-
da bulundu.

Hastalığın kendini ateş, öksürük, 
balgam, üşüme, titreme, göğüs 
ağrısı, nefes darlığı, iştahsızlık, 
halsizlik ve kırgınlık belirtileri ile 
gösterdiğini  anlatan Dr. Baran, 
zatürrenin tedavisi hakkında şun-
ları söyledi:

“Hastalık en çok kronik hastalık-
ları olanlarda, sigara kullanan-
larda ve alkol tüketenlerde sık 
görülmektedir. Tedavi ilgili hekim 
muayene ve tetkikleri sonrası be-
lirlenir.  Zatürre aşısı günümüz-

de koruyuculuğu oldukça yüksek 
olan aşıdır. Tek doz aşı ile özellik-
le pnömokok türü hastalıkta ömür 
boyu etkilidir.”

KIŞ HASTALIKLARINDAN 
KORUNMAK İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER

Dr. Lütfi Baran kış hastalıkların-
dan korunmak için yapılması ge-
rekenleri şöyle anlattı:

“ * Bol meyve ve sebze tüketilme-
lidir. Limon, portakal, mandalina, 
elma, yoğurt ayrıca çörek otu, 
zencefil, nane, ada çayı gibi bitki 
çayları soğuk algınlığı faktörlerini 
azaltmada oldukça faydalıdır,
 *Bol sıvı alınmalıdır. Böbrek ve 
kalp yetmezliği olanlar doktoruna 
danışarak sıvı alımını kontröllü şe-
kilde yapmalıdır,
 *Yumurta, süt ve bal bağışıklık 
sistemi üzerine kuvvetlendirici 
etki yaptığı için özellikle sabah 
kahvaltısı düzenli yapılmalı ve bu 
gıdalardan yenilmeli. Düzenli ve 
dengeli beslenilmelidir,
 *Sentetik yerine, pamuklu ve yün-
lü elbiseler tercih edilmelidir,
 *Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar 
antioksidan vitaminler almalıdır. 
Sonbaharda özellikle Eylül-Ekim 
aylarında grip aşısı yapılmalıdır,
 *Sigara içilmemeli ve sigaralı or-
tamdan uzak durmalıdır,

 *İyi havalandırılmamış kapalı ve 
kalabalık ortamlarda sık kalınma-
malıdır. Okul, kışla, kreş ve yurt 
gibi toplu yaşanılan yerler temiz 
tutulmalı ve havalandırılmalıdır,
 *Hava kirliliği olan yerlerde özel-
likle akşamları dışarıda fazla do-
laşılmamalıdır. Gerekirse maske 
kullanılmalıdır, 
 *Kalem, klavye ve mouse, kitap, 
bardak gibi özel eşyaları hastalıklı 
kişilerden teması uzak tutmalıdır,
*Mikropların bulaşmasında önem-
li  yer tutan tokalaşma, ortak kul-
lanılan kapı kolları ve toplu taşıma 
araçlarında tutunulan yerlere dik-
kat edilmeli, eller sık sık yıkamalı 
veya kolonyalı ıslak mendille silin-
melidir.”

Kış hastalıklarından 
korunmak için bol sıvı 
alınmalıdır. Böbrek ve 

kalp yetmezliği olanlar 
doktoruna danışarak 
sıvı alımını kontrollü 
şekilde yapmalıdır. 
Bol meyve ve sebze 

tüketilmelidir. Limon, 
portakal, mandalina, 
elma, yoğurt ayrıca 
çörek otu, zencefil, 

nane, ada çayı gibi bitki 
çayları soğuk algınlığı 
faktörlerini azaltmada 

çok faydalıdır.
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalık-
ları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Meral Uyar, baş-
ka bir nedene bağlı olma-

dan iki yıl boyunca her yıl en az üç 
ay süre ile balgam çıkarmanın kro-
nik bronşit olarak adlandırıldığını 
söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Gö-
ğüs Hastalıkları Uzmanı da olan 
Prof. Dr. Uyar, “Maruziyetlerin de-
vam etmesi halinde hava yolların-
daki normalde balon gibi esnek 
olan genişleyip daralabilen ha-
vayolları ve alveoller bu özelliğini 
yitirir, hava keseciklerine giren ha-
vanın çıkması zorlaşarak şişmeye 
başlar” dedi.

Hava keseciklerindeki bu değişik-
liklerin geri dönüşümsüz bulgular 
olup amfizem olarak adlandırıldığı-
na vurgu yapan Prof. Dr. Uyar, “Da-
ralan ve duvarı kalınlaşan havayol-
larından havanın geçişi güçleşir. 
Hava yollarında özellikle duman ve 
gaz maruziyetine bağlı geri dönü-
şümsüz hasar gelişirse KOAH or-

taya çıkar. KOAH ilerleyici bir has-
talıktır. KOAH hastalarında hem 
amfizem hem de bronşit bulguları 
bulunmaktadır” diye konuştu.

S

Prof. Dr. Meral UYAR

SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı,
SANKO Üniversitesi 
Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı

Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH) nedir?
KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak 
soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile 
karakterize kronik bir hastalıktır.

KOAH’lı hastalarda 
zatürre gelişimini 

önlemek için zatürre aşısı 
da uygulanmalıdır. Bu 

aşılar iki tiptir. Daha iyi 
bir korunma sağlanması 

için konjuge aşıyı (KPA13) 
takiben polisakkarit aşı 

(PPA 23) kullanılması 
en etkin yöntemdir. 
65 yaşın üzerindeki 

herkese önce konjuge ve 
1 yıl sonra polisakkarit 

aşı yapılmalıdır. 
Polisakkarit aşı en az 5 
yıl ara ile en fazla 3 kez 
tekrarlanabilir. Konjuge 

aşı ise erişkinlerde tek doz 
uygulanır. Yumurta alerjisi 

olmayanlarda vücudun 
farklı bölgelerine her iki 
aşı beraber yapılabilir.
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Akciğerlerde amfizem 
denilen yapısal 
değişiklikler gelişmiş 
ve normal akciğerin 
havalanmasını 
engelliyorsa cerrahi 
işlem yapılabilir. 
Cerrahi işlem dışında 
küçük spiral ya da 
tıkaçlar akciğerin 
amfizemli alanlarına 
yerleştirilebilir. Bunlar 
arasında en sık 
uygulanan yöntemler 
valf ve sarmal 
tel yerleştirilmesi 
işlemleridir. 
Bu işlemlerin 
yapılabilmesi için 
öncesinde bazı 
tetkikler yapılmaktadır. 
Bu yöntemler sadece 
uygun hastalarda iyi 
sonuç verebilmektedir.

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

KOAH GELİŞİMİ İÇİN RİSK 
FAKTÖRLERİ NELERDİR?

KOAH gelişiminde en önemli risk fak-
törünün sigara dumanına maruziyet 
olduğunu anlatan Prof. Dr. Uyar, ki-
şinin hem aktif olarak sigara içmesi 
hem de içilen ortamda bulunulması 
sonucu pasif olarak maruziyeti ile 
KOAH riskinin direkt arttığını bildirdi.

Sigara dışında bazı mesleki maruzi-
yetlerin de KOAH oluşumuna neden 
olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. 
Uyar, şöyle konuştu:

“Özelikle kadınlarda ısınma ya da ye-
mek pişirme amacıyla kullanılan ya-
kıtların dumanının solunması da risk 
faktörüdür. Nargile gibi diğer tütün 
ürünlerinin kullanımı da KOAH geliş-
me ihtimalini ciddi oranda artırmak-
tadır. Hava kirliliği ise hem KOAH’a 
hem de bu hastalığın alevlenmesine 
neden olur. Elektronik sigara da si-
gara gibi akciğerlere zarar vermekte-
dir. KOAH gelişiminde genetiğin rolü 
çok düşük olup genetik olarak eğilimi 
olan kişilerde sigara ve diğer risk fak-

törlerinin de varlığında erken yaşlar-
da KOAH gelişebilmektedir.” 

KOAH HANGİ ŞİKÂYETLERE 
NEDEN OLUR?

Hastalarda başlangıçta sabahları 
artan öksürük ve balgam çıkarma şi-
kayetlerinin olabileceğine işaret eden 
Prof. Dr. Uyar, balgamın genellikle 
beyaz renkli, yapışkan, az miktarda 
ve koyu kıvamlı olduğuna dikkat çekti. 

Solunum fonksiyonlarındaki kayıp 
ilerledikçe nefes darlığının belirgin 
hale geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. 
Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başlangıçta hareket sırasında olan 
nefes darlığı zaman içinde artar ve 
günlük basit aktiviteler veya istirahat 
sırasında da hissedilir. Rahat nefes 
alamama, bacaklarda güçsüzlük, 
çabuk yorulma, sabahları baş ağrısı 
olabilir. KOAH’lılarda obstrüktif uyku 
apne sendromu daha sık görüldüğün-
den horlama, uyuklama ve uykuda 
solunum durması gibi şikayetler de 
hastada bulunabilir.
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Atak dönemlerinde sarı-yeşil 
renkli balgam çıkarma, nefes dar-
lığı ve balgam miktarında artış 
görülebilir. KOAH hastalarında 
vücutta oksijen miktarı düşmüşse 
buna bağlı bulgular olan dil ve du-
daklarda morarma ortaya çıkabi-
lir. Kanda karbondioksit düzeyinin 
artması sonucu gözlerde kızarık-
lık, ellerde titreme ve uykuya eği-
lim görülebilir. Hastalarda hava 
akımında kısıtlanma olduğundan 
akciğerlerin daha etkili boşalma-
sını sağlayan büzük dudak solu-
numu izlenebilir. Hastaların ço-
ğunda belirgin zayıflama vardır.”

KOAH TANISI NASIL 
KONULMAKTADIR?

KOAH tanısının solunum fonksi-
yon testi ile konulduğunu kayde-
den Prof. Dr. Uyar, gerekli görül-
düğünde akciğer grafisi, bazı kan 
tetkikleri, egzersiz testleri ve bal-
gam incelemelerinin istenebilece-
ğini söyledi. 

KOAH’TA BESLENME
NASIL OLMALIDIR?

Prof. Dr. Uyar, KOAH’ta karbon-
hidrattan fakir, proteinden zengin 
beslenmenin uygun olduğunu be-
lirtti.

KOAH’A HANGİ 
HASTALIKLAR EŞLİK 
EDEBİLİR?

KOAH’a bazı hastalıkların eşlik 
edebileceğinin altını çizen Prof. 
Dr. Uyar, “KOAH’ta koroner arter 
hastalığı, kalp yetmezliği, hiper-
tansiyon, şeker hastalığı, ritim 
bozukluğu, gastroözefageal reflü, 
anksiyete, depresyon, obstrük-

tif uyku apne sendromu, akciğer 
kanseri, kemik erimesi çok daha 
sık görülmektedir” diye konuştu. 

KOAH TEDAVİSİ
NASIL YAPILIR?

KOAH tedavisinde hastanın 
şikâyetlerinin azaltılması, atakla-
rın önlenmesi ve yaşam kalitesinin 
arttırabilmesinin hedeflendiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. Uyar, tedavi 
planının hastalığın derecesine ve 
alevlenme döneminde olup olma-
masına göre düzenlendiğini kay-
detti.

Stabil KOAH tedavisinin hasta 
eğitimi temel alınarak ilaç tedavisi 
ve ilaç dışı yaklaşımlardan oluştu-
ğunu belirten Prof. Dr. Uyar, şun-
ları su bilgileri paylaştı:

“Hasta eğitimi, hastalığın tüm 
evrelerinde gerekli olup sigara 
bıraktırma, KOAH’la ilgili temel 
bilgiler, ilaçlar, korunma, alevlen-
meler, ileri hastalık durumunda 
yapılması gerekenler, solunum 
rehabilitasyonu ve egzersiz, ya-

Stabil KOAH tedavisi 
hasta eğitimi temel 

alınarak ilaç tedavisi ve 
ilaç dışı yaklaşımlardan 

oluşur. Hasta eğitimi, 
hastalığın tüm evrelerinde 

gerekli olup sigara 
bıraktırma, KOAH’la ilgili 

temel bilgiler, ilaçlar, 
korunma, alevlenmeler, 

ileri hastalık durumunda 
yapılması gerekenler, 

solunum rehabilitasyonu 
ve egzersiz, yaşam şekli, 
hastalıkla baş edebilme 
yöntemlerini içerir. Hasta 

ve hasta yakınının bu 
eğitime birlikte katılması 

önemlidir.
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şam şekli, hastalıkla baş edebil-
me yöntemlerini içerir. Hasta ve 
hasta yakınının bu eğitime birlikte 
katılması önemlidir. Risk faktör-
lerinin azaltılması için en başta 
sigaranın bırakılması gerekmek-
tedir. KOAH’lı olgularda sigaranın 
bırakılması solunum fonksiyon-
larındaki kaybı en az düzeye in-
dirir ve hastalık sırasında oluşan 
şikâyetlerin gerilemesine neden 
olur.”

İlaç Tedavisi: 
Tedavide, yan etkilerin daha az 
olması nedeniyle solunum yoluyla 
alınan ilaçların kullanımının daha 
sık tercih edildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Uyar, bu şekilde verilen 
nefes açıcı ilaçların tedavinin esa-
sını oluşturduğunu, ilaçların gere-
kirse atak döneminde damar yo-
luyla da verilebileceğini bildirdi.

Oksijen Tedavisi:
Solunum yetmezliği varlığında 
evde sürekli oksijen tedavisi kul-
lanılması gerektiğine işaret eden 
Prof. Dr. Uyar, “Oksijen tedavisi 
genellikle ‘oksijen konsantratörü’ 
denilen cihazlarla sağlanmakta-
dır. Oksijen konsantratörleri evde 
kullanılan elektrikle çalışarak sü-
rekli oksijen üreten cihazlardır. 
Oksijen yanıcı gaz olduğundan 
kullanırken sigara, çakmak ve 
ateşten uzak durulmalıdır” şeklin-
de konuştu.  

BPAP Tedavisi:
Hastada solunum yetmezliği ge-
lişmişse maske aracılığıyla kulla-
nılan solunum cihazların kullanıl-
ması gerekebileceğini kaydeden 
Prof. Dr. Uyar, bu cihazların pozitif 
basınç vererek akciğerlerin ha-
valanmasını, solunum kaslarının 

dinlendirilmesini ve dolayısıyla da 
vücuttan kirli kanın atılmasını sağ-
ladığını ifade etti.

Pulmoner Rehabilitasyon 
(Akciğer Rehabilitasyonu):
“Pulmoner rehabilitasyon ko-
nusunda eğitimli uzman, fizyo-
terapist, hemşire, diyetisyen ve 
psikologdan oluşan bir ekiple ger-
çekleştirilir” diyen Prof. Dr. Uyar, 
pulmoner rehabilitasyon progra-
mının amacının hastanın nefes 
darlığını azaltmak, egzersiz gü-
cünü arttırmak ve psikolojik des-
tek sağlayarak günlük aktiviteleri 
yeniden kazandırmak olduğunu 
hatırlattı.

Bronkoskopik/cerrahi 
işlemler: 
Akciğerlerde amfizem denilen 
yapısal değişiklikler gelişmiş ve 

Özelikle kadınlarda ısınma ya da yemek pişirme amacıyla kullanılan yakıtların dumanının 
solunması risk faktörüdür. Nargile gibi diğer tütün ürünlerinin kullanımı da KOAH gelişme 
ihtimalini ciddi oranda artırmaktadır. Hava kirliliği ise hem KOAH’a hem de bu hastalığın 

alevlenmesine neden olur. Elektronik sigara da sigara gibi akciğerlere zarar vermektedir. KOAH 
gelişiminde genetiğin rolü çok düşük olup genetik olarak eğilimi olan kişilerde sigara ve diğer 

risk faktörlerinin de varlığında erken yaşlarda KOAH gelişebilmektedir.
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normal akciğerin havalanmasını 
engelliyorsa cerrahi işlem yapıla-
bileceğini belirten Prof. Dr. Uyar, 
işlemi şöyle özetledi:

“Cerrahi işlem dışında küçük spi-
ral ya da tıkaçlar akciğerin amfi-
zemli alanlarına yerleştirilebilir. 
Bunlar arasında en sık uygulanan 
yöntemler valf ve sarmal tel yer-
leştirilmesi işlemleridir. Bu işlem-
lerin yapılabilmesi için öncesinde 
bazı tetkikler yapılmaktadır. Bu 
yöntemler sadece uygun hasta-
larda iyi sonuç verebilmektedir.”

KOAH ATAĞI NEDİR?

KOAH alevlenmesinin hastanın 
balgam çıkarma sayı ve miktarı ile 
nefes darlığında artışla karakteri-
ze dönemleri olduğunu vurgula-
yan Prof. Dr. Uyar, atağın enfeksi-
yon ve enfeksiyon dışı sebeplerle 
de gelişebileceğini kaydetti.

KOAH’DA ATAĞIN 
ÖNLENMESİ: 

KOAH’lı hastalarda grip aşısı ya-
pılması gerektiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Uyar, gripten korunmak 
için her yıl Ekim, Kasım ve Aralık 

aylarında aşı yaptırılmasının öne-
mine değindi.

Gripten korunmada özellikle kış 
aylarında kalabalık ortamlardan 
uzak durmaya, hava kirliliğinin 
fazla olduğu dönemlerde dışarı 
çıkmamaya ve ellerin yıkanma-
sına dikkat edilmesinin önemine 
dikkat çeken Prof. Dr. Uyar, uyarı-
larını şöyle sıraladı:

“KOAH’lı hastalarda zatürre geli-
şimini önlemek için zatürre aşısı 
da uygulanmalıdır. Bu aşılar iki 
tiptir. Daha iyi bir korunma sağ-
lanması için konjuge aşıyı (KPA13) 
takiben polisakkarit aşı (PPA 23) 
kullanılması en etkin yöntemdir. 
65 yaşın üzerindeki herkese önce 
konjuge ve 1 yıl sonra polisakkarit 
aşı yapılmalıdır. Polisakkarit aşı 
en az 5 yıl ara ile en fazla 3 kez 
tekrarlanabilir. Konjuge aşı ise 
erişkinlerde tek doz uygulanır. 
Yumurta alerjisi olmayanlarda vü-
cudun farklı bölgelerine her iki aşı 
beraber yapılabilir.”

KOAH’ın zaman zaman alevlen-
melerle seyreden nefes darlığının 
belirgin olarak görüldüğü bir has-

talık olduğunu anımsatan Prof. Dr. 
Uyar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastalık geliştikten sonra geri 
dönüşü yoktur. Bu yüzden hastalık 
gelişmeden önce sigaranın bıra-
kılması ve risk faktörlerinden uzak 
durulması, geliştikten sonra ise 
ataklardan koruyucu önlemlerin 
alınması çok önemlidir.”

Solunum 
fonksiyonlarındaki kayıp 
ilerledikçe nefes darlığı 

belirgin hale gelir. 
Başlangıçta hareket 
sırasında olan nefes 
darlığı zaman içinde 
artar ve günlük basit 

aktiviteler veya istirahat 
sırasında da hissedilir. 
Rahat nefes alamama, 
bacaklarda güçsüzlük, 

çabuk yorulma, sabahları 
baş ağrısı olabilir. 

KOAH’lılarda obstrüktif 
uyku apne sendromu 

daha sık görüldüğünden 
horlama, uyuklama ve 

uykuda solunum durması 
gibi şikayetler de hastada 

bulunabilir.
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Ahmet Ziya Şahin, 

mevsim geçişlerinin insan sağlığı-
nı doğrudan etkilediğini belirterek, 
“Ülkemizde bulunduğumuz coğ-
rafya nedeniyle mevsim geçişleri 
sırasında oluşan sıcaklık farklılık-
ları yoğun hissedilmektedir. Bu ge-
çişler sırasında meydana gelen ısı 
değişimleri olması insanları fiziksel 
olduğu kadar ruhsal olarak da etki-
lemektedir” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı da olan Dr. 
Öğr. Üyesi Şahin, mevsimsel geçiş 
dönemlerinde bağışıklık sistemi-
nin zayıflaması ve vücut direnci-
nin düşmesine neden olan diğer 

faktörlerin etkisiyle bakteriler, 
virüsler gibi birçok mik-

roorganizmanın vü-

cudumuzda, özellikle de solunum 
yollarımızda hastalıklara neden 
olabildiğini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin, nezle, grip, 
tonsilit, mevsimsel alerjik rinit, la-
renjit, farenjit, sinüzitler, astım, 
bronşiolit, bronşektazi, KOAH (Kro-
nik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), 
kronik bronşit, vb. gibi solunum 
yolu hastalıklarının mevsim geçiş-
lerinde bilhassa sonbahar ve kış 
döneminde birçok insanı etkilediği-
ne dikkat çekti. 

Mevsimsel geçiş hastalıklarına karşı

yapılması gerekenler
Mevsim geçişlerinde havaların bir ısınıp bir soğuması, 
vücudun savunma mekanizmasını zayıflattığı için nezle, 
boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden 
olabiliyor. Ani hava değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan 
bu hastalıklardan ise basit yöntemlerle kurtulmamız 
mümkün hale geliyor. Peki, mevsim geçişlerinde 
sağlığımızı korumanın yolları nelerdir? Hastalıklara 
karşı ne tür önlemler almalıyız?

S     
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Ziya ŞAHİN

SANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi,
SANKO Üniversitesi 
Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı

65 yaş üstü bireyler, 
gebeler, çocuklar, kanser-

hipertansiyon-kalp 
hastalığı-diyabet-böbrek 

hastalığı gibi kronik 
hastalığı bulunanlar 

ile bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaç kullanan 
bireyler risk altındadır.
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Nezle, grip, tonsilit, 
mevsimsel alerjik 
rinit, larenjit, farenjit, 
sinüzitler, astım, 
bronşiolit, bronşektazi, 
KOAH (Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığı), 
kronik bronşit, vb. 
gibi solunum yolu 
hastalıkları mevsim 
geçişlerinde bilhassa 
sonbahar ve kış 
döneminde birçok 
insanı etkiler.

RİSK GRUBU

Dr. Öğr. Üyesi Şahin, 65 yaş üstü 
bireyler, gebeler, çocuklar, kanser-
hipertansiyon-kalp hastalığı-diyabet-
böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı 
bulunanlar ile bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaç kullanan bireylerin 
risk altında olduğunu bildirdi. 

BELİRTİLERİ

Mevsimsel geçiş hastalıklarında gö-
rülebilecek semptom ve bulgular 
hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üye-
si Şahin, “Halsizlik-kırgınlık, burun 
akıntısı, burun tıkanıklığı, kas ve ek-
lem ağrıları, boğaz ağrısı, terleme, 
üşüme-titreme, mide bulantısı ve baş 
ağrısı belirtilerdendir” ifadelerine yer 
verdi.

ÖNLEMLER

Hastalıkların başlıca damlacık ve 
temas yoluyla bulaştığını ve kısa sü-
rede salgınlara yol açabildiğini vur-
gulayan Dr. Öğr. Üyesi Şahin, “Bu 
nedenle hasta olmamak için koruyu-
cu önlemlerin alınması büyük önem 

taşımaktadır. Korunma yollarının en 
önemlisi risk altındaki bireylerin aşı-
lanmasıdır. Bu şekilde kişilerin bağı-
şıklık sistemleri güçlendirilerek has-
talığa karşı daha dirençli olmaları 
sağlanmaktadır” diye konuştu. 

YAPILMASI GEREKENLER

Dr. Öğr. Üyesi Şahin, mevsim geçiş-
lerinde vücut direncini artırıcı ve ko-
rumaya yönelik önlemlere ilişkin şu 
önerilerde bulundu: 

“Hasta bireylere temas edilmemesi, 
aynı evi paylaşan hasta bireylerden 
uzak durulması ve ortak kullanım 
eşyalarının ayrılması, bulunulan or-
tamın sık havalandırılması, ellerin 
düzenli ve sık aralıklarla yıkanması, 
günlük alınan sıvı miktarının artırıl-
ması, mevsimine uygun taze seb-
ze ve meyve ağırlıklı beslenme, 
değişen hava koşullarına uy-
gun şekilde giyinmek, uyku 
düzeninin olması ve istirahat 
etmek gerekir.”
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ANKO Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalık-
ları Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Nevhiz Gündoğdu, 
pulmoner rehabilitasyo-

nunun, Kronik Obstriktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH) gibi semptomatik 
ve günlük yaşam aktivitesi azalmış 
obstriktif ve restriktif tüm solunum-
sal bozukluklarda uygulanan mul-
tidisipiliner bir tedavi yöntemi oldu-
ğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Gö-
ğüs Hastalıkları Uzmanı da olan Dr. 
Öğr. Üyesi Gündoğdu, pulmoner 
rehabilitasyon ekibinde doktorlar, 

fizyoterapistler, solunum terapist-
leri, hemşireler, psikologlar, davra-
nış uzmanları, egzersiz fizyologları, 
beslenme uzmanları, sosyal çalış-
macılar ve iş uğraşı terapistlerinin 
yer alması gerektiğini kaydetti.

EGZERSİZ KAPASİTESİ 
SAPTANMALI

Rehabilitasyon merkezine başvu-
ran hastaların ayrıntılı tıbbi öykü-
lerinin alınarak değerlendirilmesi 
ve detaylı muayeneleri yapıldıktan 
sonra egzersiz kapasitelerinin sap-
tanması gerektiğini vurgulayan Dr. 
Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Egzersiz 

Pulmoner
rehabilitasyon nedir?
Pulmoner rehabilitasyon, akciğer hastalıklarında hastada meydana gelen 
fiziksel kısıtlılıkları ortadan kaldırmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla uygulanan bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

S

Dr. Öğr. Üyesi
Nevhiz GÜNDOĞDU

SANKO Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları AD
Öğretim Üyesi,
SANKO Üniversitesi 
Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı
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Kronik solunum hastalıklarında eğer hastanın egzersiz 
toleransı azaldıysa, günlük yaşam aktiviteleri nefes 
darlığı sebebi ile aksıyorsa, istirahatte nefes darlığı 

oluşmaya başladıysa, nefes darlığı sebebi ile sık hastane 
başvurusu ve hatta hastane yatışı oluyorsa bu hastalar 

uygun birer pulmoner rehabilitasyon hastasıdır. 
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kapasitesi, 6 dakika süren yürüme 
testi, artan hızda mekik yürüme 

testi gibi basit testlerle değerlen-
dirilebileceği gibi, gerekli hasta-
larda yürüme bandı ve bisiklet 
ergometri kullanılarak yapılan 
kardiyopulmoner egzersiz testleri 
de kullanılabilir” dedi. 

TESTLER REHABİLİTASYON 
SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR

Hastanın sağlıkla ilişkili yaşam 
kalitesi ile psikolojik ve beslenme 
durumunu gösteren testlerin ya-
pılmasının rehabilitasyon prog-
ramının oluşturulmasında önemli 
katkı sağlayacağını söyleyen Dr. 
Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Artrit, 
ciddi nörolojik bilişsel psikiyatrik 
rahatsızlık, pulmoner hipertansi-
yonun ciddi varlığı, değişkenlik 
gösteren kardiyovasküler rahat-
sızlık benzeri eşlik hastalıkların 
varlığı pulmoner rehabilitasyonun 

doğru ve etkili şekilde gerçekleş-
mesini engelleyecek kriterlerdir” 
diye konuştu.

Genç yaştaki hastalar olduğu gibi 
70 yaş ve üstü KOAH’lı olguların 
da pulmoner rehabilitasyondan 
yarar gördüğünü bildiren Dr. Öğr. 
Üyesi Gündoğdu, daha yaşlı has-
ta grubunun etkili olan bu prog-
ramlardan yaşı nedeniyle dışlan-
maması gerektiğinin altını çizdi.

HASTAYA UYGUN EGZERSİZ 
PROGRAMI BELİRLENİYOR

Pulmoner rehabilitasyona uygun 
olan hasta seçildikten sonra o 
hastaya uygun egzersiz progra-
mının da belirlendiğini anlatan 
Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, şöyle 
devam etti:

Genel olarak oluşturulan programlar haftada 3-5 gün 30-35 dakikalık seansalar halinde 1-3 
aylık süre için düzenlenmektedir. Pulmoner rehabilitasyon programlarından sonra hastanın 
semptom yükünü azaltarak egzersiz performansını maksimale çıkarmak, günlük aktivitelere 

katılımı arttırmak, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini geliştirmek, hastalıkla ilişkili akut alevlenme 
sayısını azaltmak ve hayatta kalım süresini artırmak amaçlanmaktadır.

Egzersiz eğitimleri, 
mevcut hastalığı ile 

ilgili bilgilendirme ve 
eğitimleri, kullanılan 

ilaçların düzenlenmesi 
ve bunların kullanım 

eğitimi, beslenme 
değerlendirmesi ve 

beslenme, hastalara 
genel kondisyon, 

aerobik, dayanıklılık, 
güçlendirme, eklem 

hareket açıklığı, göğüs 
mobilizasyon egzersizleri, 
sekresyon mobilizasyon, 

hava yolu temizleme, 
kontrollü solunum 

teknikleri, abdominal kas 
egzersizi ve abdominal 

destek, vücut duruş 
egzersizi, relaksasyon 

egzersizi, enerji koruma 
yöntemleri gösterilir ve 

uygulanır.
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“Egzersiz eğitimleri, mevcut has-
talığı ile ilgili bilgilendirme ve 
eğitimleri, kullanılan ilaçların dü-
zenlenmesi ve bunların kullanım 
eğitimi, beslenme değerlendirme-
si ve beslenme, hastalara genel 
kondisyon, aerobik, dayanıklılık, 
güçlendirme, eklem hareket açık-
lığı, göğüs mobilizasyon egzersiz-
leri, sekresyon mobilizasyon, hava 
yolu temizleme, kontrollü solunum 
teknikleri, abdominal kas egzer-
sizi ve abdominal destek, vücut 
duruş egzersizi, relaksasyon eg-
zersizi, enerji koruma yöntemleri 
gösterilir ve uygulanır.

Kronik solunum hastalıklarında 
eğer hastanın egzersiz toleransı 
azaldıysa, günlük yaşam aktivi-
teleri nefes darlığı sebebi ile ak-
sıyorsa, istirahatte nefes darlığı 
oluşmaya başladıysa, nefes darlı-
ğı sebebi ile sık hastane başvuru-
su ve hatta hastane yatışı oluyorsa 
bu hastalar uygun birer pulmoner 
rehabilitasyon hastasıdır. Pulmo-
ner rehabilitasyon; hastaneye ya-
tış yaparak, ayakta rehabilitasyon 
kliniklerine başvurarak, ev tedavi-
si ya da bunların bazı kombinas-
yonları olarak sürdürülebilir.”

HASTANIN YAŞAM 
KALİTESİNİ ARTTIRMAK 
HEDEFLENİR

Programa alınan hastalara kişiye 
özel programlar düzenlendiğinin 
altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Gün-
doğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çünkü hastaların hastalık düze-
yi, ek hastalıkları, kas gücü gibi 
durumlar kişinin kendisine özel 
egzersiz programını belirleyecek-
tir. Fakat genel olarak oluşturulan 
programlar haftada 3-5 gün 30-
35 dakikalık seansalar halinde 
1-3 aylık süre için düzenlenmek-
tedir. Pulmoner rehabilitasyon 
programlarından sonra hastanın 
semptom yükünü azaltarak eg-
zersiz performansını maksimale 
çıkarmak, günlük aktivitelere ka-
tılımı arttırmak, sağlıkla ilişkili ya-
şam kalitesini geliştirmek, hasta-
lıkla ilişkili akut alevlenme sayısını 
azaltmak ve hayatta kalım süresi-
ni artırmak amaçlanmaktadır.” 

Pulmoner rehabilitasyon ekibinde doktorlar, 
fizyoterapistler, solunum terapistleri, 

hemşireler, psikologlar, davranış 
uzmanları, egzersiz fizyologları, beslenme 
uzmanları, sosyal çalışmacılar ve iş uğraşı 

terapistlerinin yer alması gerekir.
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ANKO Üniversitesi Hasta-
nesi Kulak, Burun, Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık, 
alerjik rinitin, IgE bağım-

lı ve Tip1 aşırı duyarlılık şeklinde 
meydana çıkan, sulu ve bol burun 
akıntılı, nöbetler halinde hapşırma, 
burun tıkanıklığı- kaşıntı ile kendini 
belli eden, burun mukozasında gö-
rülen bir hastalık olduğunu söyledi.

“Alerjen genellikle hava yoluyla 
vücuda girer ve solunum yolu mu-
kozasında mast hücresi ile karşı-
laşır. Alerjenin besinlerle alınarak 
sindirim yolunu etkilemesi daha 
az görülür. Burada hedef organın 
mutlaka sindirim sistemi olması ge-
rekmez. Solunum yolu da etkilene-
bilir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, 
şunları kaydetti:

“Hastalık, olguların yüzde 80’inde 
20 yaşından önce başlar. 30 yaşın-
dan sonra başlama oranı daha dü-
şüktür. Bununla birlikte ilk kez 80’li 
yaşlarda bile ortaya çıktığı görül-
mektedir. Erkeklerde, çocukluk ça-
ğında daha sık görülmekle birlikte 
yaş ilerledikçe bu oran eşitlenir 
hatta kadınlarda daha fazla görül-
meye başlar. 

Yapılan araştırmalar; 

1. Ailesel nedenler
(genetik yatkınlık)    
2. Sosyo-ekonomik
düzeyin yükselmesi
3. Şehirlerde havanın kirli olması,
4. Siyahi ırk
5. Ailede ilk çocuk olma
6. Evde hayvan besleme 
7. Doğumu izleyen ilk bir yılda 
sigara tüketimi
8. Bir yaşından önce bebeğe yapay 
mama verilmesi gibi bazı faktörle-
rin alerjik rinit sıklığını artırdığı gö-
rülmüştür.”

Alerjik rinit
Alerjik rinit, daha çok gelişmiş toplumlarda karşımıza çıkan, 
nüfusun yüzde 10 ila 30’u üzerinde etkiye sahip, sıklığı giderek 
artan kronik bir hastalıktır.

S 

Dr. Öğr. Üyesi
İlyas DİŞİKIRIK

SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Kulak, Burun, Boğaz 
Hastalıları Uzmanı
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Alerjik rinit tedavisi 
uzun soluklu bir 

tedavidir. Hasta ve 
doktor uyumu çok 
önemlidir, hastaya 

tedavinin uzun 
süreceği ilk başta 
söylenmeli ve tam 

iyileşmenin mümkün 
olamayabileceği 

hastaya uygun bir 
ifadeyle bildirilmelidir.



ALERJİK RİNİT ÇEŞİTLERİ

Alerjik rinitlerin mevsimsel alerjik 
rinit ve prenial alerjik rinit olmak 
üzere iki şekilde görüldüğüne dik-
kat çeken Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, 
“Bunlar ayrı ayrı tanımlanmış olsa 
da zaman zaman mevsimsel aler-
jik rinitler beklenenin aksine daha 
geniş bir süreye yayılması, buna 
karşın prenial alerjik rinitlerin 
adeta mevsimsel olabilecek şekil-
de çok daha kısa dönemli olması 
nadir değildir, hatta aynı hastada 
her iki çeşit birlikte görülebilir” 
dedi. 

1. Mevsimsel Alerjik Rinit 
(Saman Nezlesi / Polinosiz): 
Toplum tarafından en iyi bilinen 
rinit biçiminin mevsimsel alerjik 
rinit olduğunu anlatan Dr. Öğr. 
Üyesi Dişikırık, “Spesifik bir hava 
yoluyla gelen alerjenin belirli bir 
mevsimde ortaya çıkması ile baş-
lar. Tipik ve iyi tanınan belirtileri 
burun tıkanıklığı ve çok fazla sulu 
akıntı, damak, göz, burun ve bo-
ğazda yoğun kaşıntı hissi ve tek-
rarlayan hapşırık nöbetleridir” ifa-
delerine yer verdi.

Belirtilere konjiktivit, astım, ürtiker 
ve egzamanın da eşlik edilebile-
ceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi 
Dişikırık, şöyle devam etti:

“Sinüzit tabloyu karmaşık hale 
getirebilir. Çocuklarda efüzyonlu 
otitis media (kulaklarda su toplan-
ması) tabloya eşlik edebilir. Belirti-
ler başlangıçta belirli bir mevsime 
ve belirli bir alerjene bağlı iken, 
hastalık ilerledikçe daha uzun za-
mana yayılarak daha şiddetli bir 
hal alabilir. Mevsimsel rinitlere yol 
açan alerjenler ülkelere hatta aynı 
ülkenin coğrafik bölgelerine göre 

farklılık gösterebilir. Çim, yabani 
ot polenleri, ağaç, mantar, küfler 
sıklıkla karşılaşılan hava yoluyla 
gelen alerjenlerdendir. Erken yaz 
ve geç ilkbahar döneminde çi-
men, geç yaz döneminde yabani 
ot, erken ilkbahar döneminde ise 
ağaç polenleri ortaya çıkar.”

2. Prenial Alerjik Rinit:
Prenial alerjik rinitin yıllarca sü-
rebileceğine işaret eden Dr. Öğr. 
Üyesi Dişikırık, “Bu durum aktif 
anlamına gelir. Zaman içerisinde 
devamlılık esastır. Prenial aler-
jik rinit belirtileri genellikle yıl 
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boyunca sürer. Burun tıkanıklığı 
yanında bilhassa geniz akıntısı 
şikayetleri en fazla görülür. Burun 
tıkanıklığı hastanın tek şikayeti 
olabilir. Bu hastalar ağızdan so-
lunum, horlama ve sinüzit belirti-
leri ile karşımıza çıkabilir. Prenial 
alerjik rinite neden olan alerjenler 
genellikle ev kökenlidir. Köpek 
- kedi tüyü, toz akarları, küf man-
tarları, hamam böceği dışkıları 
sıklıkla görülen alerjen kaynakla-
rıdır” diye konuştu.

MUAYENE BULGULARI

Muayenede burunun giriş kısmın-
da kızarıklık, zaman zaman soluk 
görünümlü olmakla birlikte ödem-
li burun etleri, burun ve ağız için-
de değişen renk ve kıvamda akın-
tılar saptandığına vurgu yapan 
Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şu bilgileri 
paylaştı:

“Bu bulgular bu rinite has bir du-
rum değildir diğer rinitlerde de 
karşılaşılabilir.  Konjiktivit, göz ka-
paklarında ödem, gözde kızarıklık 
ve sulanma, varsa orta kulakta 
su toplanması bulguları saptanır. 
Bunların en iyi bilineni gözaltların-
da koyulaşmadır.” 

TANI YÖNTEMLERİ:

Deri Testleri: 
Deri testlerinde pozitif bulunan 
alerjenlerin yüzde 10’unun şikâyet 

oluşturmadığını, negatif bulunan 
alerjenlerin ise yüzde 10’unun şi-
kayetlere neden olduğunu kayde-
den Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Deri testleri çok güvenilir sonuç 
vermemekle birlikte fikir vermesi 
açısından önemlidir. Deri testleri 
aynı zamanda o bölgedeki en sık 
görülen alerjenlere karşı tarama 
amaçlı da kullanılabilir. Deri test-
lerinin dışında Pric Testi, RAST 
Testi, Eliza Testi gibi laboratuvar 
testleriyle de tanı konabilir.” 

Tedavi Yöntemleri:
Alerjik rinit tedavisinin uzun soluk-
lu bir tedavi olduğunu anımsatan 
Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, şunları 
anlattı:

“Hasta ve doktor uyumu çok önem-
lidir, hastaya tedavinin uzun süre-
ceği ilk başta söylenmeli ve tam 
iyileşmenin mümkün olamayabi-
leceği hastaya uygun bir ifadeyle 
bildirilmelidir. Tedavide korunma, 
çevre kontrolü, ilaç ve aşı tedavisi 
olmak üzere dört yaklaşım vardır. 
Bu tedavi şekilleri birlikte veya te-
ker teker uygulanabilir.

Alerjiye neden olan etkenden ko-
runma ve çevre kontrolü için hava 
yoluyla gelen alerjenin solunum 
yolu mukozası ile temasını önle-
mek esastır.”

Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, hava yo-
luyla gelen alerjenlerden biri olan 
polenler için alınabilecek önlem-
leri şöyle sıraladı:

“ - Polen yoğunluğunun yüksek 
olduğu mevsimlerde mümkün ol-
duğu kadar dışarı çıkılmamalıdır.
  - Eğer çıkıldıysa dönüşte mutlaka 
duş alınmalıdır.
  - Mümkün olduğu kadar kapı ve 
pencerelerin kapalı tutulması ge-
rekir.
  - Dışarıya çıkıldığında maske kul-
lanılabilir.”

Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, alınması 
gereken diğer önlemleri ise şöyle 
özetledi:

“Diğer sık görülen mantar sporları 
içinse yine rüzgarlı havalarda dı-
şarı çıkılmaması, mantar sporları 
toprakta bulunduğundan, tarla 
sürülmesi kazı yapılması gibi iş-
lemler sırasında mutlaka maske 
takılması, çim biçme işlemi sıra-
sında da yine maske kullanılması, 
yine küf mantarları serin ve nemli 
ortamları sevdiğinden bodrum 
katları, duş teknesi, lavabo, dö-
şeme kumaşları, nem makinaları 
gibi şeylere dokunulduğu zaman 
önlem alınması uygundur. Ev tozu 
akarlarına karşı evin tamamen 
halıyla kaplanması uygun değil-
dir. Hastaların kendisi mümkünse 
ev temizliği ile uğraşmamalı hatta 
temizlik sırasında evden çıkma-
ları uygundur. Yatak altlarında 
eşya saklanmamalı, çarşaf ve ya-
tak takımları iki haftada bir 60-70 
derece su ile yıkanmalı, oturma 
grupları malzemeleri için ahşap 

Alerjen genellikle hava 
yoluyla vücuda girer ve 
solunum yolu mukozasında 
mast hücresi ile karşılaşır. 
Alerjenin besinlerle 
alınarak sindirim yolunu 
etkilemesi daha az görülür. 
Burada hedef organın 
mutlaka sindirim sistemi 
olması gerekmez. Solunum 
yolu da etkilenebilir.
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tercih edilmeli, çift filtrasyon sis-
temi olan süpürgeler kullanılma-
lıdır.

Sık görülen alerjenlerden olan 
hayvan kaynaklı alerji yapan 
maddelerden korunmak için kedi, 
köpek ve diğer ev hayvanlarının 
evden uzaklaştırılması ve bunlar-
la temas halindeki mobilya, halı, 
örtü gibi malzemeler sık temizlen-
melidir. Eğer hayvanı evde besle-
meye devam etmek zorundaysak, 
hayvanın haftada bir veya iki defa 
yıkanması, halısız bir ortamda 
bulundurulması ve hayvanın bu-
lunduğu ortamda maske kullanıl-
ması önerilir. Böcek alerjenlerine 
karşı ise mutfakta yiyecek artıkları 
bırakılmaması, bulaşıkların he-
men yıkanması, yiyeceklerin açık-
ta kalmaması, gereklilik halinde 
ilaçlama yapılması gerekir.”

İlaç Tedavisi:

Alerjik rinitlerde ilaç tedavisine 
çok sık başvurulduğunu kayde-
den Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, “Hal-
buki ilaçlar sadece belirtileri gi-
dermekte ve hastalığın sürecine 
olumlu etkisi olmamaktadır. Kul-
lanılan ilaçlar belirtilerin gideril-
mesi, çevresel kontrolün ve alerji 
yapan maddelerden korunmanın 
mümkün olmadığı özellikle yıl 
boyu süren alerjik rinit belirtile-
rinin giderilmesi, aşı tedavisine 
kadar hastanın rahatlatılması 
ve operasyon gerekiyorsa burun 
operasyona hazırlamak için kulla-
nılabilir” dedi. 

Aşı Tedavisi:

Dr. Öğr. Üyesi Dişikırık, alerjik ri-
nitte uygulanacak aşı tedavisinde 
dikkat edilmesi gerekenleri şöyle 
açıkladı: 

“1. Rinitin nedeni kesinlikle Tip1 
IgE bağımlı aşırı duyarlılık reaksi-
yonuna bağlı olmalıdır.
2. Güçlü ekstreleri bulunan aler-
jenlere karşı olmalıdır.
3. Hasta alerjenlere karşı kesinlik-
le korumasız olmalı ve bu alerjen-

le temasının önlenemiyor olmalı.
4. Hastadaki semptomların şiddet 
ve yoğunluğu aşı tedavisi için har-
canacak zamana, paraya ve risk-
lere değmelidir.

Bazı istisnalar haricinde aşı teda-
visi yaşlılar ve okul öncesi çocuk-
lar için önerilmemektedir.” 

Aşı tedavisinin 3-5 yıl sürebilece-
ğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Dişikı-
rık, tedaviye bu süreyi kabul eden 
hastaların başlaması gerektiğinin 
altını çizdi.

“Ağır akciğer hastaları, kardi-
yovasküler hastalıklar, beta blo-
kerlerin kullanılıyor olması ve 
gebelik, aşı tedavisi için uygun ol-
mayan hastalardır” diyen Dr. Öğr. 

Üyesi Dişikırık, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Eğer bir yıldan sonra hastanın 
semptomlarında bir dü  zelme ol-
mamışsa aşı tedavisi sonlandırıl-
malıdır. Aşı tedavisinin en önemli 
komplikasyonu anafilatik şoktur. 
Uygulanırken, şok halinde müda-
hale edilebilecek bir ortamda ol-
ması gerekir. Alerjik rinitlerde aşı 
tedavisi, uygun hastaya, uzman 
kişiler tarafından uygulandığında 
etkili bir tedavidir.” 

Sık görülen alerjenlerden 
olan hayvan kaynaklı 

alerji yapan maddelerden 
korunmak için kedi, köpek 
ve diğer ev hayvanlarının 

evden uzaklaştırılması 
ve bunlarla temas 

halindeki mobilya, halı, 
örtü gibi malzemeler sık 

temizlenmelidir.
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OKLEAR İMPLANT 
(BİYONİK KULAK) 
NEDİR?

SANKO Üniversitesi Hasta-
nesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. Koray Tümüklü, kok-
lear implantın halk arasında “Biyonik 
kulak” olarak bilinen, ileri ve çok ileri 
derecede işitme kaybı olan hastalar-
da işitmeyi sağlayan elektronik küçük 
bir cihaz olduğunu söyledi.

Koklear implantın günümüzde bir 
duyu kaybını düzeltebilen tek cihaz ol-
duğunu belirten Opr. Dr. Tümüklü, 

Koklear implant 
(Biyonik kulak)

Koklear implant, işitme cihazlarından yeterli yararı 
göremeyen veya işitme cihazlarının yetersiz kaldığı 
ileri/çok ileri işitme kaybı olanlara yardımcı olmak 
amacıyla tasarlanmış cerrahi müdahale ile takılan 
bir iç kulak protezidir. Koklear implant ameliyatı için 
erken teşhisin önemli belirten uzmanlar, koklear 
implantasyon sürecinin en önemli aşamalarından 
birini ameliyat sonrası eğitim ve rehabilitasyon 
süreci oluşturduğuna dikkat çekiyorlar.

K  
Opr. Dr. Koray TÜMÜKLÜ

SANKO Üniversitesi 
Hastanesi
Kulak, Burun, Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı

Koklear implantasyon 
sürecinin en önemli 

aşamalarından birini 
ameliyat sonrası eğitim 

ve rehabilitasyon 
süreci oluşturur. Hasta 

başarılı geçen bir 
cerrahiden sonra, 
uygun bir eğitim 

süreciyle, kısa süre 
içinde yaşıtlarıyla denk 

ve uyumlu hale gelir. 
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Gerçekleştirilen koklear 
implant ameliyatı ile 
hastanın duyması 
sağlanarak gerek aile 
gerek sosyal gerekse 
iş hayatında tamamen 
normal bir birey olarak 
hayatını sürdürmesi 
sağlanmaktadır.

“Cihaz, ileri ve çok ileri derecede 
işitme kaybı olan hastaların işite-
bilmesini sağlaması ve bu hasta-
ların yaşam kalitesine olumlu et-
kisi nedeniyle de önemlidir” dedi.

Koklear implant cihazının ameli-
yatla iç kulağa yerleştirilen bir iç 
parça ve ameliyat sonrası yaranın 
iyileşmenin tamamlanmasıyla ta-
kılan bir dış parçadan oluştuğuna 
vurgu yapan Opr. Dr. Tümüklü, 
“İşitme kaybına neden olan kı-
sımlar bypass edilerek, doğrudan 
işitme siniri uyarılır, içkulağa yer-

leştirilen elektrot yardımıyla da 
yeniden işitme sağlanır” diye ko-
nuştu.

KOKLEAR İMPLANT 
AMELİYATI İÇİN ARANAN 
ŞARTLAR

Opr. Dr. Tümüklü, koklear implant 
ameliyatı için aranan şartları şöy-
le sıraladı:

“ - Bir yaşını doldurmuş olmak
- Her iki kulakta da ileri derecede 
sinirsel tipte işitme kaybı olması

- Yetişkin hastalarda işitme eşiği-
nin 70 desibel ve üzerinde olması, 
konuşmayı ayırt edememe skoru-
nun yüzde 30’un altında olması
- Hastanın işitme cihazlarından 
fayda görmemesi
- Hastanın ameliyattan sonra ge-
rekli işitme rehabilitasyonu alabi-
lecek ortamının olması.”

KOKLEAR İMPLANT 
AMELİYATI

Koklear implant ameliyatı önce-
sinde hastanın fizik muayene ve 
odyolojik incelemeyle detaylı bir 
şeklide değerlendirildiğini kayde-
den Opr. Dr. Tümüklü, “Daha 
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sonra radyolojik açıdan içi, dış, 
orta kulak patolojileri ekarte edilir. 
Ayrıca işitme sinirinin varlığı gös-
terilir” dedi.

Ameliyat sırasında kulak arka-
sından bir kesi yapıldığına dikkat 
çeken Opr. Dr. Tümüklü, “Kemiğe 
yapılan detaylı işlemlerden sonra 
cihazın iç parçası yerleştirilir. 
Ameliyattan yaklaşık olarak bir 
ay sonra ise dış parça takılarak, 
hastanın işitmeye başlaması sağ-
lanır” diye konuştu.

KOKLEAR İMPLANT 
AMELİYATI SONRASI 
REHABİLİTASYONU

Koklear implantasyon sürecinin 
en önemli aşamalarından birini 
ameliyat sonrası eğitim ve rehabi-
litasyon sürecinin oluşturduğunu 
belirten Opr. Dr. Tümüklü, “Has-
ta başarılı geçen bir cerrahiden 
sonra, uygun bir eğitim süreciyle, 

kısa süre içinde yaşıtlarıyla denk 
ve uyumlu hale gelir” dedi.

Yenidoğan işitme testinin (Ta-
rama ABR) günümüzde Sağlık 
Bakanlığı ‘Yenidoğan Tarama 
Takvimi’nde de yer aldığını söy-
leyen Opr. Dr. Tümüklü, bu testin 
sağladığı avantajları şöyle anlattı:

“Bu sayede doğuştan işitme kay-
bı olan hastalar, zaman kaybının 
getirdiği sorunlarla uğraşmadan 

erken teşhis edilebilmektedir. 
Teşhisin erken konması tedaviye 
erken başlanmasını ve tedavi se-
çenekleri arasından da hastaya 
en uygun olanın sunulmasını sağ-
lamaktadır.

Gerçekleştirilen koklear implant 
ameliyatı ile hastanın duyması 
sağlanarak gerek aile gerek sos-
yal gerekse iş hayatında tama-
men normal bir birey olarak haya-
tını sürdürmesi sağlanmaktadır.”

Koklear implant cihazı ameliyatla iç kulağa yerleştirilen bir iç parça ve ameliyat 
sonrası yaranın iyileşmenin tamamlanmasıyla takılan bir dış parçadan oluşur. İşitme 
kaybına neden olan kısımlar bypass edilerek, doğrudan işitme siniri uyarılır, içkulağa 

yerleştirilen elektrot yardımıyla da yeniden işitme sağlanır.
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ANKO Üniversitesi Has-
tanesi Beslenme ve Diye-
tetik Uzmanı Ece Erözgür, 
havaların soğumasıyla 
beraber hastalıkların da 

artmaya başladığını belirterek, 
“Bu günlerde beslenmemize dikkat 
ederek hastalıklardan korunma-
mız veya hastalığımızı olabildiğin-
ce hafif atlatabilmemiz mümkün” 
dedi. 

Mevsim sebzelerini tüket-
menin sağlık açısından öne-
mine değinen Erözgür, “Bu 
sebzelerin mutfakta kullanımını 
artırmak, belki daha önce ta-
dına bakmadıklarımızı farklı 
çeşitlerde yemeklerimize ilave 
etmek bu kışı daha sağlıklı bir 
hale getirecektir” diye konuştu. 

Erözgür, kış aylarında mutfakta 
mutlaka bulundurulması gere-
ken meyve ve sebzeler hakkında 
şunları anlattı:

“ Soğan ve sarımsak, doğal anti-
biyotik olarak bilinen bu besinle-
rin çiğ olarak tüketilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. Kötü kolesterolü 
düşürüp, iyi kolesterolü yükselt-
mektedir.

Kış beslenmesi
Kış mevsimine geçişte havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi 
zayıflar. Bu dönemde savunma sistemini güçlendirmenin en etkili 
yollarından biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Doğru gıdaları uygun 
miktarlarda tüketmek hastalık riskini azaltmaktadır.

S

Ece ERÖZGÜR

SANKO Üniversitesi 
Hastanesi 
Beslenme ve Diyetetik 
Uzmanı 
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Zencefil, hastalıklara karşı vücut 
direncini artırarak, bağışıklık sis-
temi üzerinde olumlu etkisi vardır. 
Vitaminler (B3, B6) yanında, fosfor, 
magnezyum, potasyum, kalsiyum, 
demir, sodyum minerallerini de 
barındırır. Geleneksel tıpta oldu-
ğu kadar modern tıpta da, gerek 
besin, gerekse baharat olarak sık-
lıkla kullanılır.   

Zerdeçal, ana aktif bileşeni cur-
cumin olarak bilinir ve güçlü bir 
anti-inflamatuardır. Vücudun sa-
vunmasında ve hasarların onarıl-
masında da rol oynar. 

Nar, serbest radikallere karşı ko-
ruyuculuğu olan bu besin yüksek 
posa içeriğinden dolayı sindirime 
yardımcıdır. Diş sağlığı, diyabet 
kontrolü, kalp sağlığı açısından 
da faydalı olan bu besini kış ayla-
rında tüketmeyi unutmayın.

Turunçgiller, C vitaminiyle bera-
ber potasyum, fosfor, magnezyum 
ve bakır da dahil olmak üzere bir-
çok mineral barındıran bu grup 

bağışıklığın korunmasında ve de-
mir mineralinin emilimine yardım-
cı olmaktadır. 

Probiyotikli ürünler, kanser ris-
kini düşürür, bağırsak sistemini 
düzenler ve duvarını güçlendirir, 
kalp hastalıklarında da koruyucu-
dur. Sindirim sistemini düzenler-
ken kilo kontrolüne yardımcı olur.”

Sezon sebzelerini 
tüketmenin sağlık açısından 
önemine değinen Erözgür, 

“Bu sebzelerin mutfakta 
kullanımını artırmak, 

belki daha önce tadına 
bakmadıklarımızı farklı 

çeşitlerde yemeklerimize 
ilave etmek bu kışı daha 

sağlıklı bir hale getirecektir.
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Mutfağınızı renklendirecek kış sebzelerinden kullanabileceğiniz 
birkaç tarif, şimdiden afiyet olsun.

• 200 gr bal kabağı  
• 10 adet kuru hurma 
• 50 gr ceviz içi (ince çekilmiş) 
• İki yemek kaşığı kakao 
• Bir çay kaşığı tarçın 
 
Üzeri için:
• Bir küçük kase ince çekilmiş ceviz içi 
• İki yemek kaşığı kakao 
• Bir küçük kase rendelenmiş Hindistan cevizi 

Hazırlanışı: Topları hazırlamak için gerekli 
olan tüm malzemeyi mutfak robotunda püre 
haline getirin. Elde ettiğiniz püreyi 15-20 
dakika buzdolabında bekletin. Cevizden daha 
küçük parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın.  
Her topu kakaoya, ceviz içine ve Hindistan 
cevizine bulayıp servis yapın.

• Bir adet orta boy karnabahar 
• Bir adet orta boy soğan 

• İki yemek kaşığı salça 
• Üç tatlı kaşığı yağ 

• Yeşil soğan, maydanoz
• Baharatlar 

• ½ limon suyu
 

Hazırlanışı: 
Karnabaharları 

blendır edip 
yağsız tavada 

2-3 dakika 
kavuruyoruz. 

bir tatlı kaşığı 
zeytinyağında 

soğanları 
örseleyip salça 

ilavesini yapıyoruz. 
Karnabahar ve soğanları 

birbirine katıp iki tatlı kaşığı 
yağ, baharatlar ve yeşillikleri 

ilave ediyoruz. 

BALKABAKLI 
ŞEKERSİZ TOPLAR

KARNABAHAR
KISIR
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• Üç adet kereviz
• Bir yemek kaşığı zeytinyağı
• Bir adet orta boy havuç
• Bir adet orta boy patates
• Bir  tatlı kaşığı tuz
• 100 gram rendelenmiş 
kaşar peyniri
• Bir adet küçük boy soğan
• Üç diş sarımsak
• ½  demet dereotu
• ½ demet maydanoz

Hazırlanışı: Tüm sebzeleri 
küp küp doğrayıp tuz, 
karabiber ve zeytinyağı ile 
harmanlıyoruz. Sonrasında 
soğan ve sarımsakları ilave 
ediyoruz. 15-20 sebzeleri 
pişirdikten sonra peynirini 
rendeleyip ilave edip 
peynirler eriyene kadar 
bekliyoruz. 

FIRINDA PEYNİRLİ 
KEREVİZ

KARNABAHAR 
PİZZA
• ½ küçük boy karnabahar 
• İki yemek kaşığı tam buğday un
• Bir yumurta 
• 50 g dil peyniri veya light kaşar 
• İki yemek kaşığı pizza sosu 
(domates salçası ve baharatlar)
• Mevsim yeşillikleri, mantar, 
biber, domates  

Hazırlanışı: Kaynamış suya 
karnabaharları atıyoruz, 
kaynayana dek 5 dakika ocakta 
pişirip rondoda çekiyoruz. Daha 
sonra tülbentte karnabaharın 
suyunu iyice alıyoruz. Susuz 
ayırdığımız karnabahara baharat 
ilave ediyoruz yumurtasını kırıp 
un ile karıştırıyoruz. Yağlı kâğıt 
açtığımız tepsiye karnabahar 
tabanını yayıyoruz. 200°C ‘de 
25 dakika fırınlayıp çıkarıyoruz 
malzemeleri ilave edip 15-20 
dakika daha pişiriyoruz.  
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STANBUL’DA 1985 yılında 
dünyaya gelen Opr. Dr. 
Çağdaş Demiroğlu, ilköğre-
nimini Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık İlçesi Cumhuriyet 

İlköğretim Okulunda, ortaöğreni-
mini Kahramanmaraş Çukurova 
Elektrik Anadolu Lisesi’nde, lise 
öğrenimini Çorum Fen Lisesi’nde 
tamamladı. 

Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nden 2011 yılında 
mezun olan Opr. Dr. Demiroğlu, 
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde başla-
dığı uzmanlık eğitimini Gaziantep 
Üniversitesi’nde tamamlayarak, 
2017 yılında “operatör doktor” un-
vanı aldı. Mecburi hizmetini Mayıs 
2017’de Şanlıurfa Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde yaptı. Üyesi 
bulunduğu Türkiye Jinekoloji ve 
Obstetrik Derneği’nde 2019 Yılı 
Yükselen Yıldızları Ödülü’ne la-
yık görüldü. Jinekolojik Endoskopi 
Derneği, Üreme Sağlığı ve İnferti-
lite Derneği (TSRM) gibi dernekle-
re üyelikleri bulunmaktadır. Farklı 
sağlık kuruluşlarında başhekim 
yardımcılığı ve çeşitli görevler 
aldı. 2019 Kasım ayı itibariyle Doç. 
Dr. İsmail Temur, Dr. Öğr. Üyesi 
Esra Özkaplan, Dr. Öğr. Yunus 
Emre Topdağı, Opr. Dr. Engin Pa-
laz ve Opr. Dr. Sevgi Kandemir’in 
görev yaptığı SANKO Üniversitesi 
Hastanesi’nde kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı olarak hasta 
kabulüne başladı.

KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Po-
likliniğinde altı uzman hekim gö-
rev yapmaktadır.

Hastanede normal jinekolojik 
hasta muayenesi, laparoskopik 
cerrahiler, infertilite (kısırlık) teda-
vileri, aşılama tedavisi, infertilite 
cerrahisi, rutin muayene ve peri-
yodik kontroller, gebelik takibi ve 
ilgili tüm tetkikler, ağrısız doğum 
- normal doğum, sezaryen, miyom 
tedavileri ve miyom ameliyatları, 
genital estetik (labium ve vajina 
estetiği vs.), terapötik küretaj, en-
dometriozis (çikolata kisti) tanı ve 
tedavisi, rahim ve kist ameliyatla-
rı, idrar kaçırma teşhis ve tedavisi, 
genital (idrar kesesi, bağırsak vs.) 

bölge sarkma operasyonları, ge-
nital siğil teşhis ve tedavisi, pap-
smear testi, kolposkopi, jinekolojik 
hastalıklar, düşük tehdidi ve te-
davisi, menopoz tedavisi, doğum 
kontrol yöntemleri (aile planlama-
sı), kanser tanı ve tedavisi, yumur-
talık kistleri, ağrılı adet tedavileri, 
adet düzensizliklerinin tedavisi, 
menopoz tedavisi, krioterapi (yara 
dondurma), tuboplasti (tüp açma 
ameliyatı), elektrokoterizasyon 
(yara yakma) her türlü jinekolojik 
ameliyatlar ve laparoskopi ile (ka-
palı ameliyatla) tüpligasyon histe-
reskopi operasyonu yapılmakta-
dır.

Hastanede üç doğumhane, bir 
müdahale odası, dört sancı odası 
bulunmaktadır. Servisteki odalar 
tek kişilik olup, doğumhane 24 
saat hizmet vermektedir.

İ  

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Demiroğlu,
Hastanemizde hasta kabulüne başladı.
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PR. DR. Erdal Yayla, 
1975 yılında Amasya’da 
doğdu. Orta ve lise öğ-
renimi Zonguldak TED 

Koleji’nde tamamladı. 1998 yılın-
da Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesini 4’üncülükle 
bitirdi. 1998 – 2000 yılları arasın-
da Bartın’da mecburi hizmetini 
yaptı. 2000 – 2006 yıllarında Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Be-
yin Cerrahi Kliniğinde uzmanlık 
eğitimini tamamladı. 2006 – 2007 
yıllarında Eskişehir Yunus Emre 
Devlet Hastanesi’nde, 2007–2008 
yıllarında Diyarbakır Devlet 
Hastanesi’nde, 2009 – 2015 yılla-
rında Gaziantep Şehitkamil Dev-
let Hastanesi’nde, 2015 – 2019 
yılları arasında özel sağlık kuru-
luşlarında çalıştı.

Opr. Dr. Yayla, Avrupa Board 
Kurslarını tamamladı. Türk Nöro-
şirurji Derneği ve Gaziantep - Kilis 
Tabip Odası üyesi olan Opr. Dr. 
Yayla, Türk Nöroşirurji Derneği 
bünyesinde bulunan Uzmanlar 
Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi 
ve 2’inci Başkanıdır. 

Evli ve bir çocuk babası olan Opr. 
Dr. Yayla’nın hasta kabulüne baş-
ladığı SANKO Üniversitesi Hasta-
nesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cer-
rahisi Kliniği’nde, Dr. Öğr. Üyesi 
Kadir Çınar da görev yapıyor.

NÖROŞİRURJİ KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
Nöroşirurji Kliniği, bölge halkına 
üst düzeyde hizmet vermektedir. 
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöro-

şirurji), Nöroloji, Nöroradyoloji, 
Nöroanestezi ve Psikiyatri Depart-
manları ile uyum halinde çalışıl-
makta olup elektronörofizyoloji, 
CT, MR ve angiografi (DSA) ünite-
leri mevcuttur. Erişkin ve pediatrik 
nöroşirurji ameliyatları, nöroanes-
tezi ve donanımlı yoğun bakım 
desteği ile güvenle yapılmaktadır. 

Nöroşirurji Kliniği’nde her 
türlü nöroşirürjikal müdahale 
yapılabilmektedir: 

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif 
Omurga Hastalıkları: Servikal, 
lomber ve torasik disk hernileri, 
spinal stenoz (dar kanal), spondi-
lolistezis (bel kayması), laminekto-
mi, omurga stabilizasyon (instru-
mentasyon) ameliyatları. 
Travmalar: Çökme kırıkları, epi-
dural ve subdural hematomlar, 
kafa kaidesi tamirleri, omurga kı-
rıkları ve stabilizasyonu, omurilik 

basısında acil cerrahi müdahale-
ler. 
Beyin ve Omuriliğin Damar Has-
talıkları: Anevrizma, arteriove-
nöz malformasyon ve kavernoma 
ameliyatları, intraserebral hema-
tomlar, spinal AVM’ler. 
Nöroonkoloji: Beyin ve omurilik 
tümörlerinin cerrahi tedavisi, me-
ningiomalar, glial tümörler, sere-
bellopontin köşe tümörleri, hipofiz 
tümörleri, pineal bölge, posterior 
fossa tümörleri, kafa kaidesi tü-
mörleri, ekstramedüller veya int-
ramedüller spinal tümörler. Kal-
varyum lezyonları ve kranioplasti 
ameliyatları, kraniofasiyal cerra-
hi, kraniosinostoz ve şekillendirme 
ameliyatları. 
Hidrosefali Tedavisi: Şant ame-
liyatları, araknoid kistlerin fenest-
rayonu. 
Periferik Sinir Cerrahisi: Periferik 
sinir anastomozları, tamirleri, sinir 
tuzak sendromları cerrahisi. 

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi uzmanı

Opr. Dr. Yayla SANKO’da
Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Erdal Yayla,

Hastanemizde hasta kabulüne başladı.

O  
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ROF. DR. Yurdanur Kılınç, 
Haziran 1951’de Denizli’nin 
Sığma Kasabası’nda doğ-
du. İlköğrenimini Sığma 

Kasabası İlkokulu’nda, ortaöğre-
nimini Sarayköy Ortaokulu ve An-
kara Yenimahalle Mustafa Kemal 
Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
1975 yılında mezun olan Prof. Dr. 
Yurdanur Kılınç, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanlık, Pediat-
rik Hematoloji ve Pediatrik On-
koloji Yandal Uzmanlık eğitim-
lerini Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde tamamladı. 1983 yı-
lında “Yardımcı Doçent” unvanını 
aldı. Kasım 1984 - Kasım 1985 ara-
sında Amerika Birleşik Devletleri, 
Medical College of Georgia’da 
Prof. Dr. Titus Huisman’ın yanın-
da “international research fellow” 
olarak bir yıl hemoglobin labora-
tuvarında çalıştı.

1985 yılında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Doçenti unvanını aldı, 
1992 yılında “Profesörlüğe” yük-
seldi.  

1992-2018 yılları arsında Pediatrik 
Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 
2016-2018 yılları arası Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevlerini üstlendi. 
1992-2019 yılları arası Hemopetik 
Sistem Ders Kurulu Başkanlığı ya-
pan Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, bi-
rer dönem olmak üzere Mezuniyet 
Öncesi Tıp Eğitimi Koordinatörler 
Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Prof. Dr. Kılınç’ın 173 bilimsel ya-

yını bulunmaktadır. Bunların 79’u 
uluslararası hakemli dergilerde 
İngilizce, 94’ü ulusal hakemli der-
gilerde İngilizce ve 64’ü Türkçe 
yayınlamıştır. 

69’u uluslararası, 93’ü ulusal Türk-
çe olmak üzere toplam 162 bilim-
sel bildirisi bulunmaktadır. 28 tez 
yönetmiş olup bunların 4’ü yandal 
uzmanlık tezi, 5’i master/PhD tezi, 
19’u ise tıpta uzmanlık tezidir. 29 
uluslararası klinik çalışmayı so-
rumlu araştırıcı olarak tamamla-
mıştır. Haziran 2019 itibariyle ya-
yınlarına aldığı atıf sayısı 1816’dır. 
İlgi alanları anemiler (özellikle 
talasemiler ve orak hücre anemi-
si), kemik iliği yetmezlikleri ve he-

mostaz /kanama bozukluklarıdır. 
1992-2019 yılları arası hemoglobi-
nopatiler ve talasemilerde doğum 
öncesi tanı grubuna klinik danış-
manlık yapmıştır. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan 
Prof. Dr. Kılınç, SANKO Üniversite-
si Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Polikliniği’nde Çocuk 
Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi 
Uzmanı olarak hasta kabul etme-
ye başladı. Çalışma alanı özellikle 
çocuk kan hastalıkları grubudur. 
Benign ve malign hematolojik has-
talıklarda tanı, tetkik ve tedavileri 
ve izlemlerinden sorumludur. 

Türk Tabipler Birliği, Türk Milli 
Pediatri Derneği, Türk Hematoloji 
Derneği, Türk Pediatrik Hematolo-
ji Derneği, Tromboz, Hemostaz ve 
Anjiyoloji Derneği, Çukurova Ço-
cuk Kan Hastalıkları Derneği, Av-
rupa Pediatrik Hematoloji-İmmü-
noloji Derneği(ESPHI), New York 
Bilimler Akademisi, American So-
ciety of Hematology (ASH), Ame-
rican Society of Clinical Oncology 
(ASCO), European Bone Marrow 
Transplantation (EBMT), Internati-
onal Society of Hematology (ISH) 
üyelikleri bulunmaktadır. İyi dere-
cede İngilizce bilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği’nde Prof. Dr. Kılınç’ın yanı 
sıra Prof. Dr. Fadıl Vardar, Dr. 
Öğr. Üy. Mehmet Almacıoğlu, Dr. 
Öğr. Üy. Ayşe Demirçubuk ve Dr. 
Nihat Akgün görev yapmaktadır. 

P   

Prof. Dr. Yurdanur Kılınç 
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç 
Hastanemizde hasta kabulüne başladı.
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R. BURCU Gökalp Özcan, 
1984 yılında Kayseri’de 
doğdu. Kayseri Fen 
Lisesi’nden mezun ol-

duktan sonra yükseköğrenimini 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 
2009 yılında Kayseri Acil Sağ-
lık Hizmetleri’nde çalıştı. 2010 
- 2015 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda uzmanlık eğitimini ta-
mamladı. Özcan, 2018 yılından 
bu yana Çocuk ve Ergenler İçin 
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) 
Uygulamaları Eğitimi’ne devam 
etmektedir. 

Devlet hizmet yükümlülüğü-
nü 2015-2017 yılları arasında 
Ağrı Devlet Hastanesi’nde ta-
mamladı. 2017-2019 yılları ara-
sında Balıkesir Atatürk Şehir 
Hastanesi’nde görev yaptı. Tür-
kiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 
Derneği, Gaziantep Tabip Oda-
sı, Türk Tabipler Birliği ve Kogni-
tif Davranışçı Terapileri Derneği 
üyelikleri bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Dr. 
Burcu Gökalp Özcan, Ekim 2019 
tarihi itibariyle SANKO Üniversi-
tesi Hastanesi’nde Çocuk ve Er-
gen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı olarak hasta kabulüne 
başladı.

SAĞLIKLI TOPLUM SAĞLIKLI 
BİREYLERLE MÜMKÜNDÜR

Sağlıklı toplum, sağlıklı birey-
lerle mümkündür. Çocuk ve 
gençlerin gelişimi ve eğitimi; 
toplumumuzun gelişebilmesi 
ve ilerleyebilmesi için, vazge-
çilmez unsurlardır. Sağlıklı bir 
yetişkinlik dönemi için; çocuk ve 
gençleri anlayabilmek, sorunla-
rına çözüm üretmek, psikolojik 
sorunları önlemek, psikiyatrik 
hastalık var ise doğru tanı koy-

mak ve tedavi etmek gerekir.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları alanının giderek ge-
nişlediği, toplumsal etkilerinin 
giderek önem kazandığı görül-
mektedir. İnsanın biyolojik- psi-
kolojik- sosyal yapısının gereği 
olarak, tüm bilim dalları ile etki-
leşim içindedir. Çocukların geli-
şim dönemleri dikkate alınarak, 
ailesel, genetik ve çevresel fak-
törler ışığında çocuğun-gencin 
ruhsal durumu incelenir, klinik 
gözlem ve psikometrik testlerle 
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D   

Dr. Burcu Gökalp Özcan 
SANKO’da

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Gökalp Özcan, 
Hastanemizde hasta kabulüne başladı.
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olası çatışmalar ve hastalıklar belirlenerek tanı, 
tedavi ve takip sürecine geçilir. 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniğinin İlgilendiği Başlıca Konular:

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
*Otizm Spektrum Bozuklukları
*Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, 
Disgrafi)
*Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
*Korkular ve Kaygı Bozuklukları
*Okul reddi ve Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
*Sınav kaygısı
*Davranış Bozuklukları

*Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)
*Konuşma Bozuklukları
*Uyku Bozuklukları
*Yeme Bozuklukları
*Tik Bozuklukları
*Enürezis (Alt ıslatma) ve Enkoprezis
(Kaka kaçırma)
*Bilişsel gelişim düzeyi ve Özel
gereksinimli çocuklar
*Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismar 
*Travma Sonrası Stres Bozukluğu
*Psikotik Bozukluklar
*Bipolar bozukluk
*Ergenlerde alkol ve madde kullanımı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Nihat Akgül SANKO’da 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül,
Hastanemizde hasta kabulüne başladı.

R. NİHAT Akgül 1975 
yılında Tunceli’de 
doğdu. İlk, orta ve lise 
eğitimini Mersin’de ta-

mamladı. 2000 yılında Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Mecburi hizmetini 
2000-2002 yılları arasında Bat-
man Gercüş Sağlık Ocağı’nda 
tamamladı. 2002-2006 yılları 
arasında İstanbul Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları İhti-
sası yapan Dr. Akgül, 2006-2007 
yıllarında İzmir Foça’da askeri 
tabip olarak hizmet verdi.

Hakkâri  Şemdinl i  Devlet 
Hastanesi’nde 2007-2008 yıl-
larında mecburi hizmet, 2008-
2010 yılları arasında ise baş-
hekim olarak görev yapan Dr. 
Akgül, 2010-2014 yılları arasın-
da Gaziantep Doğumevi’nde, 
2014-2019 yılları arasında özel 
bir sağlık kuruluşunda çalışma-

larını sürdürdü. Dr. Akgül, Aralık 
2019 itibariyle SANKO Üniversi-
tesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Polikliniği’nde gö-
reve başladı. 

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-

rı Polikliniği’nde Dr. Akgül’ün 
yanı sıra, Prof. Dr. Fadıl Var-
dar, Prof. Dr. Yurdanur Kılınç 
(Çocuk Hematolojisi ve Çocuk 
Onkolojisi), Dr. Öğr. Üy. Meh-
met Almacıoğlu ve Dr. Öğr. Üy. 
Ayşe Demirçubuk da hasta ka-
bul etmektedir. 

D   



KADEMİK yıl açılış töre-
nine Gaziantep Valisi Da-
vut Gül, SANKO Holding 
Onursal Başkanı ve SAN-

KO Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Mehmet Berk, Gaziantep Cum-
huriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Yusuf Kaya, Adli Yargı Adalet Ko-
misyonu Başkanı Mustafa Alçık, 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhu-
riyet Başsavcısı Kemal Çokdinç, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Turgut,  İskenderun Teknik Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay 
Dereli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Ka-

racoşkun, Şahinbey Kaymakamı 
Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil 
Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emni-
yet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jan-
darma Komutanı Kıdemli Albay 
Hüseyin Bekmez, Şehitkamil Be-
lediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Şahinbey Belediye Başkanvekili 
Seyit Şahin, SANKO Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Zeki Konu-
koğlu, Sanayi Odası Meclis Baş-
kanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret 
Kileci, SANKO Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu, 
SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, İl 
Defterdarı Metin Tamkoç, Vergi 
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SANKO ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YIL AÇILIŞI 
YAPILDI

SANKO Üniversitesi 2019- 2020 eğitim öğretim dönemi akademik yıl açılışı, 
Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı. 

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, tıp eğitimine mezuniyet sonrası uzmanlık
eğitimini de eklediklerini söyledi.

A  

Prof. Dr. Dağlı; ‘Hocalarınızın anlattıklarıyla yetinmeyin. Onların hayata dair tecrübe ve 
duruşlarından da istifade edin. Soru sormaktan çekinmeyin. Soru sorarak öğrenmek, en 
etkili ve en evrensel yoldur. Önemli olan daha önce gidilmemiş yollardan gitmek, meslek 

etiğine sahip olmak ve en önemlisi vicdanınıza güvenmenizdir.’

Prof. Dr. Güner Dağlı



Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vakıf-
lar Bölge Müdürü İsa Güven, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

TIP EĞİTİMİNE UZMANLIK 
EĞİTİMİ DE EKLENDİ

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, açılış konuşma-
sında, üniversitenin başarı çıtasını 
her yıl yükselterek emin adımlarla 
ilerlediğini kaydetti.

Tıp eğitimine mezuniyet sonrası 
uzmanlık eğitimini eklediklerinin 
müjdesini de veren Prof. Dr. Dağlı, 
“Tıp eğitimimize mezuniyet sonra-
sı uzmanlık eğitimini de ekledik. 
İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kalp 
ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji 

ve Radyoloji Ana Bilim Dallarının 
Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık 
Kurulu tarafından değerlendirile-
rek Tıpta Uzmanlık Eğitimi vermek 
üzere tam yetkilendirildiğini gu-
rurla bildirmek isterim. Ana bilim 
dallarımız önümüzdeki sene için 
asistanlarını beklemektedir” dedi. 

YÖK’ten, SANKO Üniversitesi için 
2019 yılında Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu açılması izni 
alındığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksekokulumuzda 4 ayrı prog-
ram açma izni çalışmalarımız 
devam etmektedir (Radyolojik 
Görüntüleme, Ameliyathane, 
Anestezi, Acil Tıp). Üniversitemiz 
bünyesinde Sürekli Eğitim Mer-
kezi (SEM) kurulması için ön ça-
lışmalar başlatılmıştır. Merkezde, 
eğitim düzeyine bakılmaksızın 
sanayinin ihtiyacı olan kişileri ye-
tiştirmeye yönelik ve sektör tem-
silcilerinin de bulunduğu teorik 
ve pratiğin bir arada aktarılacağı 
eğitim programları planlanmakta-
dır.”

ÇOK SAYGIN VE 
FEDAKARLIK İSTEYEN BİR 
GÖREV ÜSTLENECEKSİNİZ

Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. 
Dağlı, şu önerilerde bulundu:
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Vali Davut Gül, Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, Prof. Dr. Güner Dağlı
Zeki Konukoğlu, Dr. Öğr. Üy. Yunus Emre Topdağı, 
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu

Sami Konukoğlu
Tuğçe Anıl Alparslan
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“Hocalarınızın anlattıklarıyla ye-
tinmeyin. Onların hayata dair tec-
rübe ve duruşlarından da istifade 
edin. Soru sormaktan çekinmeyin. 
Soru sorarak öğrenmek, en etkili 
ve en evrensel yoldur. Önemli 
olan daha önce gidilmemiş yollar-
dan gitmek, meslek etiğine sahip 
olmak ve en önemlisi vicdanınıza 
güvenmenizdir. Çok saygın ama 
bir o kadar da fedakârlık isteyen 
bir görev üstleneceksiniz çünkü 
işinizin odağında insan var. Üni-
versite eğitiminiz boyunca kaza-
nacağınız profesyonel bakış açısı 
sizleri farklı kılacaktır. Bu nedenle 
kendinizi sürekli geliştirerek geliş-

melere uyum sağlamalısınız. Üni-
versiteyi kazanmak ve seçtiğiniz 
bölümde eğitime başlamak ha-
yatınızdaki en önemli kararlardan 
biridir. Gerek eğitiminizde gerek-
se yaşamınızda başarılı olmak 
istiyorsanız sabır, azim ve inanca 
sahip olmanızın yanında hak gö-
zetiyor olmanız, adil davranma-
nız, eleştiriye açık ve hoşgörüye 
sahip olmanız gerekir. Yolunuza 
çıkacak olan engelleri, başarı 
merdiveninde birer basamak gibi 
görün ki başarısızlıklarınız ya da 
hatalarınız sizi olgunlaştırsın, ha-
talarınızdan ders almayı öğret-
sin.”

TÜRKİYE AKILLI YAŞAMA 
GİRECEK KAPASİTE VE 
YENETEKTEDİR

Akademik yıl açılışında ilk dersi 
veren Drexel Üniversitesi’nde Bi-
yomedikal Mühendisliği, Bilimleri 
ve Sağlık Sistemleri Fakültesi’nde 
H. H. Sun Kürsü Profesörü Prof. 
Dr. Banu Onaral, “Akıl Çağını Ya-
kalamak İçin Öğün, Çalış, Güven” 
konusunu anlattı.

İnsan ve teknoloji birleştiğinde 
inanılmaz bir etkileşim ve tümle-
şimin ortaya çıktığını vurgulayan 
Prof. Dr. Onaral, “Bilim ve tek-

Prof. Dr. Meral Uyar, Dr. Öğr. Üy. Ahmet Ziya Şahin,
Adil Sani Konukoğlu

Cengiz Halil Çiçek, Öğr. Gör. Didem Çiçek Karayakupoğlu, 
Prof. Dr. Güner Dağlı



nolojinin seferberliğinin yanı sıra, 
eğitim seferberliği de önemlidir. 
Yapay zeka ile doğal zekayı bir 
araya getirerek çok yüksek per-
formanslı sistemler kazanabiliriz. 
Beyin ve teknolojiyi birleştirdi-
ğimizde çok büyük bir güç elde 
ederiz. İnsanla teknolojinin tüm-
leşmesi ve insanın üstünleşmesi, 
pekişmesi demek öğrencilerinizin 
girebileceği her sektörü etkileye-
cektir. Bu etkilenme ve değişim 
Türkiye için bir fırsat penceresidir. 
Türkiye akıllı yaşama girecek ka-
pasitede ve yetenektedir. Bu ye-
teneğin ötesinde birikimi de var” 
ifadelerini kullandı. 

Çok çalışalım ve bizlerle birlikte 
yola çıkanlara güvenelim diyen 
Prof. Dr. Onaral, sözlerini şöyle 
tamamladı: “En karmaşık doğal 
ağ yapısı beyin yapısıdır. İnsan 
beyninde 100 milyar kadar sinir 
bulunmaktadır. Teknoloji ve insan 
beynini bileştirdiğimizde inanıl-
maz bir güç elde ederiz. İnsanla 
teknoloji buluştuğunda her konu-
da etkin ve yetkin döneme yönlen-
dirmektedir” 

AKADEMİSYENLER 
CÜBBELERİNİ GİYDİ

SANKO Üniversitesi kadrosunda 
yer alıp bu akademik yıl içerisin-

de profesörlüğe yükselen Prof. Dr. 
Gökhan Gökaslan ile akademik 
kadroya bu yıl katılan Prof. Dr. Il-
gın Türkçüoğlu, Prof. Dr. Necdet 
Aytaç, Prof. Dr. Özdemir Sevinç, 
Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Prof. Dr. 
Arzu Demirgüç, Prof. Dr. Nimet 
Ovayolu, Prof. Dr. Efsun Karabu-
dak, Doç. Dr. İsmail Temur, Doç. 
Dr. Faruk Küçükdurmaz, Dr. Öğr. 
Üyesi Yunus Emre Topdağı, Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin, Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer, 
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Baydilek, Dr. 
Öğr. Üyesi Kadir Çınar, Dr. Öğr. 
Üyesi Mahmut Alper Kanmaz, Dr. 
Öğr. Üyesi Selcan Türker Çolak, 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ekmek-
yapar Fırat, Dr. Öğr. Üyesi İlyas 
Dişikırık, üniversite bünyesinde 
yer alıp, bu eğitim yılında yer de-
ğişikliği yapan Dr. Öğr. Üyesi Tür-
kan Turgay, SANKO Üniversitesi 
kadrosuna bu yıl katılan Öğretim 
Görevlisi Didem Çiçek Karayaku-
poğlu ile Araştırma Görevlisi Tuğ-
çe Anıl Alparslan cüppe giydi. 

İlk dersin tamamlanmasının ar-
dından Prof. Dr. Banu Onaral’a 
SANKO Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Konukoğlu ve SAN-
KO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Güner Dağlı tarafından armağan 
takdim edildi.

45w w w . s a n k o t i p . c o m

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

Prof. Dr. Banu Onaral

Prof. Dr. Güner Dağlı, Prof. Dr. Banu Onaral, Zeki Konukoğlu
Abdulkadir Konukoğlu, Prof. Dr. Gökhan Gökaslan,
Vali Davut Gül
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ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi 1’inci sınıf öğrenci-
leri, ‘Beyaz Önlük Giyme’ 
töreninde önlük giyerek 

hekimliğe giden yolda ilk adımı 
atmanın heyecanını aileleriyle bir-
likte yaşadı. 

SANKO Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üye-
leri Ali Konukoğlu, Gürkan Tural 
ve Dr. İbrahim Konukoğlu, SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gü-
ner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter 
Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Lisansüs-
tü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Ayşen Bayram ve Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen’in 
katılımı ile düzenlenen törende 
konuşan Mütevelli Heyet Başkanı 
Abdulkadir Konukoğlu, üniversite 
kampüsü için üç projenin yarıştı-

ğını ve bu projeler arasından se-
çimlerini yaptıklarını söyledi.

Konukoğlu, “Kampüs müjdesini 
daha önce vermiştik. Üç proje ya-
rıştı ve bu projeler arasından se-
çimimizi yaptık. Önümüzdeki yıl 
çalışmalara başlıyoruz. Serince 
bölgesinde ülkemize yakışır bir üni-
versite yapacağız” diye konuştu. 

Öğrencilere başarıyı yakalamala-
rı için azimli ver özverili çalışma-
larını öneren Konukoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü; 

“Doktor olduğunuz zaman has-
tanede yatan kişinin aileden biri 
olduğunu düşünmeniz gerektiğini 
asla unutmayın. Bu anneniz, kar-
deşiniz, babanız olabilir.  Emek-

S 

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BEYAZ ÖNLÜK GİYME 
TÖRENİ

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
“Üniversitemizin kampüsü için üç proje arasından seçim yaptık. Kampüsümüzü 

Serince bölgesinde geniş bir alan üzerine yapacağız” dedi.
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li olana kadar bu önlük sizlerin 
üstünde kalacak. İnşallah sizleri 
profesör olarak ülkemize vatanı-
mıza hizmet ederken görürüz.” 

İYİ BİR İNSAN VE BAŞARILI 
BİR SAĞLIK ÇALIŞANI

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı da 
“Yerelden evrensele sloganıy-
la öğrencilerimizi, ülkemizde ve 
dünyanın dört bir tarafında önce 
iyi bir insan, sonra başarılı bir 
sağlık çalışanı olarak görev üst-
lenmesi amacıyla yetiştiriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizde, 34 profesör, 9 
doçent, 44 doktor öğretim üyesi, 
12 öğretim görevlisi, 10 araştırma 
görevlisi olmak üzere toplam 109 
öğretim elemanımızla beraber 
canla başla çalışmaktayız” diyen 
Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“YÖK tarafından geçen yıl yayın-
lanan ’Vakıf Yüksek Öğretim Ku-
rumları’ rehberinde kadrolu öğ-
retim üyesi başına düşen öğrenci 
sayısı değerlendirmesinde üniver-

sitemiz 70 kurum arasında yedinci 
sırada yer alırken, bu yıl kadro-
muza katılan akademisyenlerle 
daha yukarılarda yer alacağımızı 
düşünüyorum. Halen 13 olan kad-
rolu öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayımız, yeni akademis-
yenlerle daha da azalacak.”

HOCALARINIZDAN 
ÖĞRENECEĞİNİZ HER 
BİLGİYE KIYMET VERİN

Üniversitelerin mesleklere ilişkin 
incelikli bilgiler vermesinin yanı 
sıra, bilginin nasıl kullanılması ve 
üretilmesi konusunda da yöntem-
ler öğrettiğine değinen Prof. Dr. 
Dağlı, şöyle devam etti:

“En az bunlar kadar önemli, öz-
gür düşünebilmeyi, eleştirmeyi ve 
eleştiriyi kabul edebilmeyi, zevkle-
rinizi keşfetmeyi, yeniliklere açık 
olabilmeyi, herhangi bir konu 

Prof. Dr. Güner Dağlı

Prof. Dr. Salih Murat Akkın
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hakkında yorum yapabilme ka-
biliyetini de size kazandırır. Yani 
sizin büyümenize, erdemli olma-
nıza ve olgunlaşmanıza destek 
verir. Burada hocalarınızdan öğ-
reneceğiniz ve deneyimleyeceği-
niz her bilgiye kıymet verin.  On-
ların tecrübelerinden faydalanın. 
Hekim olduğunuzda, üniversite 
sıralarında ve klinik uygulamalar-
da öğrendiğiniz her bilgi size bir 
anahtar olacaktır.

Sevgili hekim adaylarım, bu mes-
lekte öncelikle sahip olmanız ge-
reken duygu ‘sevgi’dir. İnsanları 
sevin, etik değerlerden uzaklaş-
mayın, adil olun ve en önemlisi 
merhamet edin. Hem üniversite 
yıllarında hem de çalışma haya-
tında yaşayacağınız zorlukların 
mükâfatı; bazen küçük bir çocu-
ğun gülümsemesi, bazen bir an-
nenin bir babanın sevgi dolu sa-

rılışı bazen de bir büyüğünüzün 
teşekkür eden bakışı olacaktır. 
İşte o gün, gerçekten hekim oldu-
ğunuza şükredeceksiniz.
  
Şerefli mesleğinizin, ömrünüzün 
sonuna kadar beyaz önlüğünüz 
gibi bembeyaz ve temiz kalmasını 
temenni eder, bu özel törene katı-
lımlarından dolayı Mütevelli Heyet 
Başkanım başta olmak üzere he-
pinize saygılarımı sunarım.”

TIP FAKÜLTESİ İLK 
MEZUNLARINI VERECEK

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
eğitime yansıyan birçok güçlü yanı 
olduğunu dile getiren Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat 
Akkın ise SANKO Üniversitesi’nde 
duvarlar ve kapıların sadece fi-
ziksel olarak olduğunu, öğrenci-
ler ihtiyaç duyduklarında en kısa 

sürede kendisine ve her öğretim 
üyesine ulaşabildiklerine vurgu 
yaptı.

Prof. Dr. Akkın, 2014 yılında eği-
time başlayan ilk öğrencilerle 
birlikte akademik yılın bitiminde 
yaşayacakları mezuniyet heyeca-
nının başladığına işaret ederek, 
özetle şu bilgileri paylaştı: 

“Müfredatımızda güncel temel ve 
klinik tıp bilgi ve becerilerinin do-
nanımı sağlayan derslerin yanı 
sıra, hekimlik mesleğinin profesyo-
nelliğine yönelik özellikleri destek-
leyen uygulamalı eğitim bileşenleri 
de yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
ve uluslararası tıp eğitimi organi-
zasyonlarının hedeflediği çağdaş 
yaklaşımla; toplumun sağlık so-
runlarını tanıyan, izleyen ve çözüm 
getiren donanımlı hekim hedefine 
yönelik bir öğretim programı uygu-
luyoruz.” 

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfa-
kı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Mesut Özkaya, SANKO Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu 
Tuna, Gaziantep- Kilis Tabip Odası 
Genel Sekreteri Doğan Eroğulları, 
Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sek-
reteri Naci Boran, akademisyenler, 
öğrenciler ve ailelerin katılımı ile 
Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen Beyaz 
Önlük Giyme töreninin ardından 
Tıp Fakültesi Dekanı Salih Murat 
Akkın ile 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrenci 
temsilcileri tören pastasını kesti.
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Pulmoner Rehabilitasyon 
Merkezi hizmete girdi

Gaziantep’in ilk Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, Hastanemizde hizmet vermeye başladı.

ÇILIŞTA bir konuşma ya-
pan SANKO Üniversitesi 
Hastanesi Genel Müdürü 
Dr. Sermet Kileci, “Pulmo-

ner Rehabilitasyon Merkezimizin 
ilimizdeki çok büyük bir ihtiyacı 
gidereceğine inanıyoruz. Sadece 
Gaziantep’ten değil, bölgemiz-
den de gelecek hastalara hizmet 
verecek merkezimiz, uzman kad-
romuzla bu konudaki büyük bir 
eksiği de giderecek. Hayırlı olsun” 
dedi.

Merkezin Sorumlu Hekimi SAN-
KO Üniversitesi Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üye-
si Nevhiz Gündoğdu, solunum 
problemi olan her yaştan hastanın 
merkezden yararlanabileceğini ve 
hedeflerinin, hastaların mutlu ne-
fes almalarını sağlamak olduğunu 
söyledi. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. 
Üyesi Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Özellikte nefes almakta, balgam 
çıkarmakta zorlanan yaşlı hasta-
lar, Kronik Obstrüktif Akciğer Has-

talığı (KOAH) nedeniyle ile yaşam 
kalitesi bozulmuş hastalar, astım 
hastaları, kronik öksürük şikaye-
ti olanlar, bronşektazi hastaları, 
kifoskolyozu olanlar, solunum ka-
pasitesini yükseltmek isteyenler, 
doğru nefes almayı öğrenmek is-
teyenlere hizmet vereceğiz.   Mer-
kezimizde kişiye özel verilecek 
hizmette, her hasta bireysel de-
ğerlendirilecek olup kişinin prob-
lemlerine uygun özel egzersiz ve 
solunum programları oluşturula-
caktır.”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Arzu Demirgüç ise 
“Merkezimizde oluşturulan prog-
ramlar, konusunda uzman fizyote-
rapistler tarafından tek kişilik özel 
seanslarda uygulanacak. Genel 
olarak oluşturulan programlar ise 
haftada 3-5 gün, 30-60 dakikalık 
seansalar halinde 1-3 aylık süre 
için düzenlenmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Merkezin hizmete girmesi dolayı-
sıyla düzenlenen programa Rek-
tör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel 
Sekreter Yusuf Ziya Yıldırım, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Türkan Pasinlioğlu ve öğretim 
üyeleri de katıldı.

A  



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

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
‘Sağlıkta Kalite’ konuşuldu

Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısının ikincisine Hastanemiz ev sahipliği yaptı.

L SAĞLIK Müdürlüğü Kalite 
Koordinatörlüğü tarafından 
düzenlenen ‘Gaziantep Sağ-
lıkta Kalite Günleri Toplan-
tısı’, Hastanemizde gerçek-

leştirildi. Toplantıya, kamu ve özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarının ka-
lite yönetim direktörleri katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan İl Ka-
lite Koordinatörü Dr. Cahide Elif 
Orhan, Gaziantep Sağlıkta Kalite 
Günleri Toplantısı’nın ikincisini 
gerçekleştirmekten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, “Ev 
sahipliği için SANKO Üniversite-
si Hastanesi Genel Müdürü Dr. 
Sermet Kileci’ye teşekkür ederiz. 
Verimli bir toplantı diliyoruz” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan 
da, “Sterilizasyon” konusunda su-
num yaptı. 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. 
Üyesi Demirbakan, sağlıkta kalite 
standartları, sterilizasyon hizmet-
leri ve uygulamaları hakkında bil-
giler verdi. 

Merkezi sterilizasyon ünitesi ya-
pılanması, işleyişi ve burada uy-
gulanan sterilizasyon işlemleri ile 
ilgili standartların önemine deği-
nen Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan 
da toplantıda, “Steril etmeden 

temizleyebilirsiniz ancak temizle-
meden steril edemezsiniz” ifade-
lerini kullandı.

“Hasta Bakım Standartları” ile il-
gili sunum yapan Hatem Hastane-
si Kalite Yönetim Direktörü Zuhal 
Ökmen ise sağlık kuruluşlarında 
hizmet alan tüm hastaların, hasta 
bakım sürecinin her aşamasında, 
hasta güvenliği ve hasta memnu-
niyeti sağlayacak şekilde bilimsel 
kurallar çerçevesinde, aynı stan-
dartla bakım hizmeti almalarını 
sağlamak amacı ile belirlenen 
standartlarla ilgili bilgiler paylaştı. 

Sunumların ardından katılımcıla-
rın sorularının yanıtlandığı toplan-
tı, fotoğraf çekimiyle son buldu. 

İ  
Dr. Cahide Elif Orhan Zuhal Ökmen Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan
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LİNİĞİN kuruluşu için dü-
zenlenen törende SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, emeği 

geçen herkese teşekkür ederek, 
pasta kesti.  

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yaptığı 
konuşmada, akut lösemiler, len-
fomalar, bazı kronik lösemiler, 
multipl myeloma, kemik iliği yet-
mezliği, kanama ve pıhtılaşma 
bozukluklarının tedavilerinin he-
matoloji servisine yatırılarak teda-
vi edildiğini söyledi.

Bu hastaların bir kısmının hema-
toloji birimine bağlı “Günü Birlik 
Tedavi Ünitesi”nde ayaktan takip-
le tedavi edildiğini kaydeden Prof. 
Dr. Yılmaz, Hematoloji Servisi’nde 
kalite ve standartlar çerçevesinde 
tıbbi hizmet vermeye çalıştıklarına 
vurgu yaptı.

ÖZVERİLİ EKİP, DESTEKLEYİCİ 
LABORATUVAR

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları (Hematoloji) Uzmanı 

da olan Prof. Dr. Yılmaz, kliniğin 
22 Ekim 2018’de yeniden düzen-
lenmesiyle yoğun hasta kabulüne 
başlandığını ve Gaziantep’in yanı 
sıra, çevre illerden hasta kabulü 
yapıldığına dikkat çekti. 

Her geçen gün daha da iyisi için 
çaba gösteren, çalışkan ve özve-
rili ekibin ve destekleyici labora-
tuvar hizmetinin olduğunu anla-
tan Prof. Dr. Yılmaz, önümüzdeki 
yıllarda daha da güçlenecekleri-
ni, servislerinin büyüyeceğini ve 
hasta kapasitelerinin artacağının 
altını çizdi.

TEDAVİ DAHA KISA
SÜREDE ALINIYOR

Hematoloji Kliniği bünyesinde fa-
aliyet gösteren “Günü Birlik Teda-
vi Ünitesinin” 1 Nisan 2018 tarihin-
de açıldığını anımsatan Prof. Dr. 
Yılmaz, şöyle devam etti: 

“Ünitenin açılması ile hastalar te-
davilerini daha kısa sürede alabil-
mektedir. Bu ünitede ihtiyaca göre 
günlük kan, plazma ve trombosit 

tedavileri yapılabilmektedir. Has-
taların hastane yatışı gerektirme-
yen, kısa süreli tedavi ihtiyaçları-
nın bu ünite aracılığı ile giderildiği 
gibi isteyen hastalar yine yataklı 
serviste de tedavilerini alabil-
mektedir. Bu tedavi yaklaşımları 
ile birlikte hastanın rahatını sağ-
lamak bizim için çok önemli. Bu 
durum hastalık seyrini olumlu et-
kileyebilecek faktörlerden biridir.” 

BÖLGEDEKİ ÖNEMLİ 
EKSİKLİK GİDERİLDİ

Hematoloji Kliniği bünyesinde fa-
aliyet gösteren “Terapötik Aferez 
Merkezinin” 25 Mart 2019 tarihin-
de ruhsatlandırıldığını anımsatan 
Prof. Dr. Yılmaz, merkezle ilgili şu 
bilgileri paylaştı: 

“Merkez, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde vakıf üniversiteleri 
arasında ilk özel ‘Terapötik Afe-
rez Merkezi’dir. Merkez, tıp ala-
nındaki çok sayıdaki bilim dalına 
sağlık hizmeti vermektedir. Şu 
ana kadar merkezimizde yakla-
şık 500 hastaya hizmet verdik, 250 
civarında aferez işlemi uyguladık 
ve 600 yatak kapasitesi ile sağlık 
hizmeti sunan SANKO Üniversi-
tesi Hastanesi olarak ‘Terapötik 
Aferez Merkezinin’ açılması ile bu 
bölgedeki önemli bir eksikliğin gi-
derilmesine katkı sağlamaktayız.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ HEMATOLOJİ KLİNİĞİ
Prof. Dr. Yılmaz: “Birinci yılını kutladığımız kliğimizin açılması ile 

hastalar tedavilerini daha kısa sürede alabilmektedir.”

K   

SANKO Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği kuruluşunun birinci yılını 
kutluyor. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Hematoloji) Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Yılmaz, “Ünitenin açılması ile hastalar tedavilerini daha kısa sürede 
alabilmektedir. Bu ünitede ihtiyaca göre günlük kan, plazma ve trombosit 

tedavileri yapılabilmektedir” dedi. 
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ONFERANSIN açılış ko-
nuşmasını yapan SANKO 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı, üniver-

sitelerin pek çok görevi olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Dağlı, “Liseden 
mezun olan öğrenciler gerek bil-
giyi gerekse bilgiyi nasıl kullana-
caklarını ve nasıl üreteceklerini 
gelişim çağlarını tamamladıkları 
üniversitelerde öğrenirler” dedi.

Üniversitelerin en önemli görev-
lerinden birinin de elde ettiği bil-
gileri paydaşlarının kullanımına 
sunması olduğunu belirten Prof. 
Dr. Dağlı, “Biz de buradan yola 
çıkarak, bölgemizde sık karşıla-
şılan koroner arter hastalıkları ve 
korunma yollarıyla ilgili paylaşım-
da bulunmak istedik. Verimli bir 
konferans geçireceğinize inanı-
yorum. Katılımınız için teşekkür 
ederim” ifadelerine yer verdi. 

YAŞLA BİRLİKTE
RİSK DE ARTIYOR

ABD Pittsburgh Üniversitesi Kar-
diyoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi de olan Prof. Dr. Özlem So-
ran ise koroner arter hastalığının 
kalbi besleyen damarların daral-
ması ya da tıkanmasına verilen 
isim olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Soran, son 20 yıldır has-
talığın tedavisinde çok önemli ge-
lişmeler olmasına rağmen halen 
bu hastalıktan ölümün Türkiye’de 
tüm ölüm nedenleri içinde yüzde 
30’luk bir payla birinci sırada yer 
aldığına dikkat çekti.

Koroner arter hastalığının birçok 
risk faktörü bulunduğunu anlatan 
Prof. Dr. Soran, “Bunlardan biri 
de yaştır; 45 yaşın üzerine çıktık-
ça riskimiz daha da artmaktadır” 
diye konuştu.

Epidemiyolojik (toplumda has-
talık, sağlık, vb. dağılımı) verileri 
incelediklerinde Avrupa’nın en 
genç nüfusuna sahip olmamıza 
rağmen, riski yaşla artan bu has-
talıktan ölüm oranında Avrupa’da 
birinci sırada yer aldığımız so-
nucuna ulaştıklarının altını çizen 
Prof. Dr. Soran şöyle devam etti:

Sanko Tekstil ve Süper Film Ambalaj çalışanlarına

“KORONER ARTER HASTALIĞI
VE KORUNMA YOLLARI” anlatıldı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Soran, Sanko Tekstil ve Süper Film çalışanlarına 
“Koroner Arter Hastalığı ve Korunma Yolları” konulu konferans verdi.

K  

Prof. Dr. Güner Dağlı

Prof. Dr. Özlem Soran
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“Bu çok ciddi bir çelişki. Bir yerler-
de yanlış yapılıyor. Bu ya teşhis ya 
tedavi ya da birincil korumadaki 
yanlış. Teşhis ve tedavi ile ilgili ra-
kamları inceleyip Avrupa ülkeleri 
ile karşılaştırdığımızda birçok Av-
rupa ülkesinden daha ilerde oldu-
ğumuz, özellikle girişimsel tedavi-
lerde ön safhalarda yer aldığımız 
dikkat çekiyor. Ancak birincil ya 
da ikincil korumada maalesef 
senelerdir yapılanlarla bir başarı 
trendi yakalayamadık.” 

SANKO ÜNİVERSİTESİ 
DÜNYADA İLK KEZ 
KULLANILAN MODEL 
OLUŞTURDU

Koroner arter hastalığından ko-
runma yolları konusunda özellikle 
yöresel faktörler de dikkate alınıp 
etkin ancak düşük maliyetli bilim-
sel yöntemleri kullanmaya başla-
manın çok önemli olduğuna işa-
ret eden Prof. Dr. Soran, SANKO 
Üniversitesi olarak, tüm bunları 
göz önünde tutarak, koroner arter 
hastalığı risk faktörleri yönetimi 
konusunda dünyada ilk kez kul-
lanılan bir model oluşturduklarını 
belirtti. 

“Dört yıldır yürüttüğümüz çalış-
manın ilk aşamasını başarıy-
la tamamlayarak, sonuçlarını 
Portekiz’de yapılan Avrupa Kar-

diyoloji-Europrevent Kongresi’nde 
sunduk” diyen Prof. Dr. Soran, ko-
nuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bilimsel seviyesi ileri düzeyde olan 
böyle bir kongrede de bir ilke imza 
attık ve çalışmamızın sonuçlarını 
yetiştirdiğimiz 5’inci sınıf tıp fakültesi 
öğrencimize sundurduk. Çalışma-
mız farklı aşamaları olan, uzun bir 
eğitim sürecine yayılmakta. 

Yapılandırılmış eğitim ve takip 
programı aracılığı ile öğrencile-
rimiz öğrendiklerini üretkenliğe 
çevirmekte, sadece yaşadıkları 
şehri aydınlatabilmenin mutlulu-
ğunu değil, aynı zamanda aka-
demik başarı ile genç yaşta tanış-
ma şansını da yakalayabilmekte, 
öğrencilik dönemlerini sadece 
öğrenerek değil, üreterek de ge-
çirmekteler. 

Bugün çalışmamızın ikinci aşama-
sına geçtik, ilk aşamada geliştirdi-
ğimiz eğitim ve takip programını 
ekonomik seviyesi düşük halkın 
hizmetine sunmuştuk, ikinci aşa-
mada ise farklı sosyo-demografik 
özellikler içeren mavi yaka eğitim 
ve takip programına başlıyoruz.” 

Çağımızda üniversitelerin sade-
ce eğitim vermekle yetinmemesi 
gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. 
Soran, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversiteler, öğrencileri ve öğ-
retim görevlileri ile bilimsel veriler 
ışığında halkın eğitim ve hizme-
tinde aktif rol almalıdır. Bu tarz 
çalışmalar ekip işidir. Başarıya 
ulaşmada akademik ve idari kad-
ro desteği çok önemlidir. Rektörü-
müz Prof. Dr. Güner Dağlı’ya des-
teklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.”

Programın sonunda SANKO Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf 
öğrencileri uygulama projesinin 
ikinci aşamasında bilimsel olarak 
ispatlanmış yaşam tarzı değişik-
likleri konusunda yardımcı olmak 
üzere çalışmaya başladı.
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ANKO Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Genel Cerrahi Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi 
de olan Dr. Öğr. Üyesi Ah-

met Orhan Gürer, SANKO Okulla-
rı ve Yasemin Erman Balsu Ana-
dolu Lisesi’nde organ bağışı ve 
nakli ile ilgili sunum yaptı.

Sunumlarında organ naklinin 
canlı veya kadavradan organ ya 
da dokunun tedavi amacıyla di-
ğer bir şahsa aktarılması olduğu-
nu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürer, 
ülkemizde her geçen gün özellikle 
kalp, karaciğer ve böbrek nakline 
ihtiyaç duyan hasta sayısının arttı-
ğının altını çizdi.

Kronik böbrek hastalığı dolayı-
sıyla diyaliz programına alınmış 
hasta ve ailesinin yaşam kalitesi-
nin düşmesinin yanı sıra, diyaliz 

programındaki bir hastanın ülke 
ekonomisine maliyetinin yıllık yak-
laşık 23 bin dolar olduğunu kayde-
den Dr. Öğr. Üyesi Gürer, sözleri-
ne şöyle devam etti:

“Ülkemizde 45 bin kronik böbrek 
yetmezliği hastası, haftanın üç 
günü diyaliz cihazına bağlı olarak 
yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 
Bu hastalar için cihaz yatırımı ha-
riç, yılda yaklaşık 600 milyon do-
larlık bir kaynak gerekiyor. Oysa 
organ nakli yapılmış bir böbrek 
hastasının ilk yıl maliyeti diyalizle 
neredeyse aynı düzeyde gerçek-
leşmekte ancak bundan sonraki 
yıllık tedavi maliyeti 10 bin dolara 
düşmektedir.”

Dr. Öğr. Üyesi Gürer, hastaların 
diyaliz cihazı bağımlılığından kur-
tulmasıyla hem kendilerinin hem 

de ailelerinin yaşam kalitesinin 
arttığını anımsattı.

ORGAN BAĞIŞI 
KONUSUNDA VATANDAŞLAR 
TEŞVİK EDİLMELİ

Özellikle Avrupa ülkelerinde ka-
davra organ bağışının canlı or-
gan bağışı oranının çok üstünde 
olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. 
Üyesi Gürer, ülkemizde tam tersi 
bir durumun söz konusu olduğuna 
vurgu yaptı.

Kadavra organ bağışının ülkemiz-
de artırılması için kamuoyunun bi-
linçlendirilmesi ve teşvik edilmesi-
nin önemine de değinen Dr. Öğr. 
Üyesi Gürer, “Özellikle organ 
yetmezliğinde olan hastalar or-
gan beklerken hayatlarını kaybet-
mektedirler. Kadavra nakilleri ve 

Organ bağışının önemi 
okullarda anlatıldı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi 
Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer, “Organ nakliyle, kaybedilmesi 

kaçınılmaz olan hastalar, ikinci bir hayat şansı yakalamaktadır” dedi.

S   



55w w w . s a n k o t i p . c o m

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

organ bağışı arttığı zaman bu oran 
düşecektir” ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Gürer, organ bağı-
şı yapabilmek için “Organ ve Doku 
Alınması, Saklanması ve Nakli Hak-
kında 2238 Sayılı Kanun” doğrultu-
sunda 18 yaşını dolduran kişilerin, 
sağlık kurum ve kuruluşlarında bu-
lunan organ bağışı bürolarında form 
doldurarak organ ve dokularını ba-
ğışlayabileceklerini sözlerine ekledi.

ORGAN BAĞIŞININ 
ARTMASINDA DOĞRU 
BİLGİLENDİRME ÖNEMLİ 
FAKTÖR

SANKO Üniversitesi Hastanesi Or-
gan Nakil Koordinatörü Uzm. Hem-
şire Hatice Güzel ise organ ve doku 
bağışının arttırılmasında, bu konu-
daki bilgi eksikliğinin giderilmesinin 
büyük önem taşıdığını bildirdi.

Uzm. Hemşire Güzel, organ bağışı 
bilincinin geliştirilmesi, bu konudaki 
yanlış bilinenlerin değiştirilmesi, ye-
terli bilincin oluşturulması ve farkın-
dalık yaratmak için bu tip eğitimlerin 
çok önemli olduğunu vurguladı.

ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA 
DAHA DUYARLI OLMALIYIZ

Yaklaşık 23 bin hastanın böbrek nak-
li bekleme listesinde kayıtlı olduğunu 
anımsatan Uzm. Hemşire Güzel, söz-
lerini şöyle sürdürdü: 

“Bu sayının üzerine listeye her yıl 
yeni hastalar eklenmekte ve bu liste 
giderek artmaktadır. Organ bağışı-
na gösterilecek duyarlılıkla bu sayı-
nın azaltılması hedeflerimiz arasın-
dadır. Toplum olarak organ bağışı 
konusunda daha duyarlı olmak hepi-
mizin görevidir. Bırakacağınız en gü-
zel miras hayattayken yapacağınız 
organ bağışıdır. Hayata merhaba 
diyemezsiniz, ama merhaba dedirte-
bilirsiniz.” 

Sunumlarının ardından katılımcıların 
sorularını yanıtlayan konuşmacılara 
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat 
Mümtaz Asyalı ile Yasemin Erman 
Balsu Anadolu Lisesi Müdürü Saa-
det Sayın hediye ve çiçek takdim etti.

İki okuldaki konferanslara okul yö-
neticileri, öğretmen ve öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi.  

Uzm. Hemşire Hatice Güzel

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Orhan Gürer
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ANKO Üniversitesi Hasta-
nesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı da olan 
Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, 

“18 Ekim Dünya Menopoz Günü” 
nedeniyle bir açıklama yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, meno-
pozun başlangıç yaşının deği-
şiklik gösterdiğini anımsatarak, 
“Menopoz için 50 yaş ortalama 
kabul edilmekle birlikte, 40 yaş 
öncesinde ve 50’li yaş sonunda da 
rastlanabilmektedir. Buna genetik 
kadar bireyin yaşam koşulları gibi 
farklı faktörler etken olabilmekte-
dir” dedi.   

MENOPOZUN NEDENLERİ

Menopozun nedenlerine de de-
ğinen Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, 

yaklaşık 35 yıl ömürleri olan yu-
murtalıkların yaşlanması sonucu 
görevlerini yapamamaları ve böy-
lece âdet kanamalarının da dü-
zensizleşmesinin neden olduğunu 
anlattı. 

Dr. Öğr. Üyesi Özkaplan, “Aşırı 
kanama ya da kanama miktarın-
da azalma yaşanabilir. Yumur-
talıkların işlevi yeterince yerine 
getiremediklerinden östrojen hor-
monu daha az üretirler. Sonucun-
da hormonal faaliyetler de farklı-
lıklar olur” ifadelerini kullandı. Ani 
ateş değişikliklerinin menopozun 
en belirgin belirtilerinden olduğu-
nu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özkap-
lan, şunları kaydetti: 

“Östrojen seviyesinin düşmesiyle 
birlikte, ani ateş değişiklikleri de 

başlayabilir. Göğüste ısınma his-
siyle başlayıp, bazen tüm vücuda 
yayılabilir. Ani ateş basması gece 
uyku düzeninde bozulmalara ne-
den olabileceği gibi ani terleme ya 
da üşüme de yaşanabilir. Meno-
pozun öncesinde başlayan bu du-
rum, yaklaşık 2- 3 yıl kadar sürer.  

Ayrıca idrar ve kan tetkiklerinde 
hormonlara yüksek miktarlarda 
rastlayabiliriz. Her kadında ra-
hatsızlığa sebep olmayabilecek, 
tiroit bezleri ve adrenalin hormo-
nal dengesi de bozulabilir. Bu dö-
nemde aşırı kilo artışı kadınların 
en çok şikâyet ettiği konulardan 
biridir. Bu genellikle fiziksel faali-
yetlerin daha az olmasından kay-
naklanır.” 

Menopozla birlikte başgöste-
ren “yaşlanıyor olma” kaygısının 
gerginliklere ve menopoza bağlı 
olmayan başağrısı ve farklı ra-
hatsızlıklara neden olabileceği-
ne vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi 
Özkaplan, östrojen hormonunun 
menopozda kullanımının birta-
kım rahatsızlıklarda artışa neden 
olduğu düşüncesiyle yeniden ele 
alındığına dikkat çekti. Dr. Öğr. 
Üyesi Özkaplan, 35 – 40 yaş ön-
cesi kesilen âdet kanamalarının 
erken menopoz olduğunu, adet 
döngüsü bir yılı geçtiyse ve bu 
dönemde kanama görülmemişse 
menopoz tanısı konulabileceğini, 
menopozun, erken menopoz dı-
şında da geri dönüşü ihtimali bu-
lunmadığını sözlerine ekledi. 

“MENOPOZ, YAŞLANMA 
OLARAK ALGILANMAMALI”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaplan, menopozun yaşlanma olarak 

algılanmaması gerektiğini belirtti. 

S  



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

ANKO Üniversitesi Has-
tanesi, BUILDEAST 2. 
Yapı, İnşaat, Dekoras-
yon Malzeme ve Tek-

nolojileri Fuarı ile eş zamanlı 
düzenlenen GAYRİMENKUL Ga-
ziantep Emlak, Konut Projeleri ve 
Finansman Fuarı’nda stant açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 
TMMOB İnşaat Mühendisle-
ri Odası Gaziantep Şubesi ve 
AKORT Fuarcılık işbirliği ile Or-
tadoğu Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen fuarda açılan SANKO Üni-
versitesi Hastanesi standında 
ziyaretçilere, hastanede verilen 
hizmetler ve uygulamalarla ilgili 
bilgiler veriliyor, dileyen ziya-
retçilerin ücretsiz kan şekeri ve 

tansiyon ölçümü yapıldı. Gazian-
tep Valisi Davut Gül, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Berk, Şehitkamil Belediye Başka-
nı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Meclis 
Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Gaziantep Ticaret Oda-

sı Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Yıldırım ve diğer yetkililerin de 
ziyaret ettiği SANKO Üniversi-
tesi Sani Konukoğlu Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi standı, 
fuar katılımcılarının yoğun ilgisi-
ni gördü.

Hastanemiz stant açtı
S
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Hastanemizde
gülümseme eğitimi verildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “Gülümsemenin Büyüsü” konulu eğitim verildi.

SİKOLOG – Eğitimci Kutay 
Ürkmen tarafından verilen 
Gülümsemenin Büyüsü ko-
nulu eğitim dört farklı otu-

rum şeklinde ve interaktif olarak 
gerçekleştirildi. Eğitime hastane-
den danışmanların yanı sıra, has-
tane ve SANKO Üniversitesi’nden 
yöneticiler de katıldı.

Çeşitli etkinliklerin de gerçekleşti-
rildiği eğitimde Ürkmen, hedeflere 
ulaşmakta motivasyon ve eğlene-
rek öğrenmenin önemini vurgula-
dı.  Ürkmen, “İş Hayatının Olmaz-
sa Olmazı Gülümseme”, “Kaliteli 
İletişimde Gülümsemenin Yeri Ve 
Önemi”, “Önyargılardan Sıyrıl-
mak Neden Önemlidir”, “Gülüm-
semek Bize Neler Kazandırabi-
lir”, “Kendini Keşfet, Sınırları Yok 
Et”, “İnsanlar Aldıkları Hizmetten 

Önce Duygularını Hatırlarlar”, İn-
sanlar Kendisini Değerli’ ve Özel’ 
Hissetmek İster”, “Gülümseyen 

Bir Takım Olabilmek”, “Hayatı ve 
Hayallerinizi Ertelemeyin” başlıklı 
konularda bilgiler paylaştı.

P  
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AZİ Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arka-
daşları ve aziz şe-
hitlerimizin manevi 

huzurunda saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende 
konuşma yapan Hastanemiz Ge-
nel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 
“Hüzünlüyüz, hepimizin içinde 
ince bir sızı, yüreğimizde tarifi zor 
duygular var” dedi.

Dr. Kileci, “Cumhuriyetimizin Ku-
rucusu, bağımsızlığımızın baş mi-
marı, Başkomutanı, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün naçiz 
bedeninin ebediyete intikal edip, 
ilke ve inkılaplarıyla, vazgeçilmez 
sevdasıyla kalplerimize gömülü-
şünün 81’inci yılında, aziz hatırası 
önünde saygıyla eğilmek için top-
lanmış bulunuyoruz” diye konuştu. 

ATAMIZIN İLKE VE 
İNKILAPLARINA SAHİP 
ÇIKMALIYIZ

Dr. Kileci, Atamıza gerçekten de-
ğer verdiğimizi, O’nu gerçekten 
sevdiğimizi, O’nu gerçekten unut-
madığımızı ve unutturmayacağı-
mızı göstermenin yolunun ilke ve 
inkılaplarına sahip çıkmaktan, 
O’nu anlamaktan, O’nun gibi dü-
şünebilmekten, çocuklarımızı da 
aynı şekilde yetiştirmekten geçti-
ğini söyledi.

“Lütfen okuyun, Atatürk’ün Nu-
tuk’unu okuyun, O’nun ilke ve inkı-
laplarını okuyun. O’nu anlamaya 
çalışın. Emin olun ki her defasında 
saygınız ve sevginiz daha da ar-
tacak, hüznünüz daha da derinle-
şecektir” diyen Dr. Kileci, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Atam sana ne 
kadar teşekkür etsek ne kadar 
dua etsek azdır. Sana minnetta-
rız, senin izindeyiz. Ebedi uykun-
da rahat ol Atam. Bizler kurduğun 
Cumhuriyet’e, ilke ve inkılaplarına 
sahip çıkacak, yolundan asla ay-
rılmayacağız.”
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1’inci sınıf öğrencisi Hakan Kılıç’ın 
sunuculuğunu yaptığı törende, 
Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi 
İbrahim Halil Altınbaş, Muzaffer 
Ender’in “Dağ Başını Duman Al-
mış” isimli şiirini seslendirdi. 
Tören, Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk anısına hazırlanan fil-
min izlenmesiyle son buldu.  

BÜYÜK ÖNDER
ATATÜRK’Ü ANDIK

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan 
ayrılışının 81’inci yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

G  
Dr. Sermet Kileci
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Yılın en başarılı sağlık 
girişimcisi ödülü

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Hospitalmanager Dergisi jürisi 
tarafından “Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi” ödülüne değer bulundu. 

İSTANBUL Akatlar Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen tö-
rende konuşan Hospitalma-
nager Dergisi Yayın Kurulu 
Başkanı Oğuz Engiz, Prof. 

Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Barış Di-
ren, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı, 
Yaşar Yıldırım, Bülent Kiymir, Meri 
İstiroti ve kendisinden oluşan jü-
rinin, titiz değerlendirme sonrası 
ödüllendirilecek isimleri belirledi-
ğini söyledi. 
Türkiye’nin tıp alanındaki geliş-
mişliğinin çok iyi durumda oldu-
ğunu ve hastane yöneticiliği an-
lamında da çok önemli mesafeler 
aldığını kaydeden Engiz, sektörde 
başarılı olanların motivasyonunu 
artırmak, yeni başlayanları motive 
etmek için ödül programı düzenle-
diklerine dikkat çekti. 
Jüri başkanı Prof. Dr. Melih Bulut 
ise sağlık sektörünün kötülerin 
elendiği sektör olduğunu ve sa-
londa “iyilerin iyilerinin” bulundu-
ğuna vurgu yaptı.
Hastanelerin artık hastalardan 

değil, inovasyon ve sağlık ihra-
catından kazanacağı dönemde 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bu-
lut, artık sorunlardan çok fırsatla-
ra odaklanılmasını istedi. 
Prof. Dr. Bulut, sağlığı koruma ve 
geliştirmeyi amaçlayan anlayışın 
başlaması gerektiğini de sözleri-
ne ekledi. 

VAKIF MANTIĞI İLE
HİZMET SUNULUYOR

Konuşmaların ardından hospi-
talmanager Dergisi’nin bu yıl 
13’üncüsünü düzenlediği “Sağlık 
Yöneticisi” ve Sağlık Gönüllüleri – 
Türkiye’nin (SG-T) “Sağlıkta Sos-
yal Sorumluk” ödülleri törenine 
geçildi.    
Jüri tarafından “Yılın En Başarılı 
Sağlık Girişimcisi” seçilen SAN-
KO Holding Onursal Başkanı Ab-
dulkadir Konukoğlu’nun ödülü, 
Hospitalmanager Dergisi Yayın 
Kurulu Başkanı Oğuz Engiz tara-
fından SANKO Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na 
takdim edildi. 
SANKO Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Konukoğlu, yaptığı 
konuşmada, 1996 yılında kurduk-
ları Sani Konukoğlu Hastanesi’nin 
vakıf mantığı ile işletildiğini ve bu 
anlayışın geliştirilmesi amacıyla 
SANKO Üniversitesi’ni kurdukları-
nı bildirdi. 

İ  

Zeki Konukoğlu, Oğuz Engiz



ANKO Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
yaptığı açılış konuşmasın-
da “Dünyanın kabul ettiği 

bir gerçek var, eğer bir şeyler ya-
pılacak, bir başarı elde edilecek-
se, bu tek başına değil, bir ekiple 
olacaktır. Ekip olamıyorsanız, ekip 
halinde çalışamıyorsanız, ne ya-
parsanız yapın, başarılı olmanız 
mümkün değil” dedi.

SANKO Üniversitesi olarak, tıp, 
hemşirelik, beslenme ve diyetetik 

ile fizyoterapi ve rehabilitasyon 
bölümlerinin bir arada ve uyum 
içinde, ekip anlayışıyla yetişmesi 
için ellerinden geleni yaptıklarını 
belirten Prof. Dr. Dağlı, “Öğrenci-
lerimizin mesleğe adım attığında 
bunların büyük faydasını görece-
ğine inanıyoruz. Bu fırsatı iyi de-
ğerlendireceğinizi düşünüyorum” 
şeklinde konuştu. 

HEMŞİRELER SORUNLARI 
ÇÖZEBİLECEK 
YETERLİLİKTE

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Hemşirelik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise 
“Yalnız başımıza biraz, ancak 
birlikte çok fazla şey yapabiliriz 
demek için Hemşirelik Bölümü 
öğretim elemanları ve öğrencileri 
ile SANKO Üniversitesi Hastanesi 
hemşirelerinin, THD Başkanı Prof. 
Dr. Sevilay Şenol Çelik’le buluştu-
ğunu söyledi.

Prof. Dr. Tuna, “Mesleki gelişim 
kolay sağlanabilir. Hemşireler, 
sosyal güç oluşturabilecek, mes-
leki özgürlüklerini elde edilebile-

cek, klinik ve akademik alanda 
çıkan sorunlara kolaylıkla çö-
züm bulunabilecek yeterliliğe 
sahiptir” dedi.

Örgütlenme ile hemşirelik mesle-
ğinin eğitimi ve uygulaması için 
standartlar geliştirilebileceğini, 
rehberler hazırlayarak kaynak 
oluşturulabileceğini kaydeden 
Prof. Dr. Tuna, dünyada hemşire-
likte örgütlenmeyi sağlayabilmek 
adına uluslararası ve ulusal bir-
çok dernek çalışmaları olduğunu, 
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Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, 
SANKO Üniversitesi’nin konuğu oldu

Türk Hemşireler Derneği (THD) Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, 
Hastanemizde “Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek İçin”

konulu sunumda bulundu. 

S  
Prof. Dr. Güner Dağlı Prof. Dr. Arzu Tuna



THD’nin de bu çalışmaları yürüttü-
ğüne vurgu yaptı. 

MESLEKİ ÖRGÜTLER 
BİRER SİVİL TOPLUM 
KURULUŞUDUR

THD Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şe-
nol Çelik de “İlk insandan bu yana 
süregelen insan örgütlenmesi 
en basit düzeyde aileden düzen-
li ordulara, imparatorluklardan 
modern ulus devletlere ve küresel 
şirketlere kadar uzanmaktadır” 
diyerek konuşmasına başladı. 

“Mesleki örgütlenme aynı dü-
şünce ve inançları taşıyan belirli 
sayıda insanın mesleki çıkarlar 
doğrultusunda bir araya gelerek 
örgüt yapısı oluşturmasıdır” diyen 
Prof. Dr. Çelik, şöyle devam etti: 

“Aynı düşünce ve inançları taşı-
yan belirli sayıda insan mesleki 
çıkarlar doğrultusunda bir ara-
ya gelerek örgüt yapısı oluştu-
rur. Mesleki örgütler, birer sivil 
toplum kuruluşudur, kâr amacı 
gütmezler, resmî kurumlardan 
bağımsız çalışırlar, üyeleri ve ça-
lışanları gönüllülük yoluyla seçi-
lir, politik, sosyal, kültürel, hukuki 
ve çevresel amaçları doğrultu-
sunda lobi çalışmaları, ikna ve 
eylem çalışmaları yapar, gelirle-
rini bağışlar veya üyelik ödeme-
leri ile sağlanır.” 

Mesleki örgütlenmenin neden 
gerektiğini, “Mesleki özgürlük ka-
zanmak, yenilikleri takip etmek, 
sorunlara çözüm bulmak, sosyal 
güç oluşturmak, mesleki vizyon ve 
misyonunu bilmek için” sözleriyle 

özetleyen Prof. Dr. Çelik, mesleki 
örgütün üyelerine sağladığı yarar-
larını da şu şekilde sıraladı: 

“- Mesleki örgütlere üye olmak 
profesyonelliği artıran önemli bir 
faktördür. 
- Mesleki örgütlenme, meslektaş-
lar arasında birliktelik hissini sağ-
lar. 
- Mesleki uygulamalar için rehber 
olması ve kaynak sağlaması açı-
sından önemlidir. 
- Meslek eğitimi ve uygulamasın-
da standartlar geliştirilmesi ve uy-
gulanmasını sağlar.”
Hemşirelik örgütlerinin nelerle uğ-
raştığına da değinen Prof. Dr. Çe-

lik, “Hemşirelik eğitimi, hemşirelik 
mesleğinin icrası, hemşirelik yö-
netimi, hemşirelik araştırmaları, 
özlük hakları ve mevzuat ile ilgili 
sorunlarla uğraşır” ifadelerine yer 
verdi. 

ÖĞRENME AÇIKLARINIZI 
KAPATIN

Prof. Dr. Çelik, başarıya ulaşmak 
ve kariyer yapmak isteyen öğren-
cilere şu önerilerde bulundu: 

“Odaklanın, işbirliği yapın, gönül-
lü olun, fırsat kapıyı çaldığında 
kapıyı açın, bir mentör bulun, ken-
dinizi bilin, tanıyın, öğrenme açık-
larınızı kapatın, mizah anlayışınızı 
sürdürün. Ayrıca, farklı düşünün, 
kutunun dışından bakın, başkala-
rının göremediğini görün.”

Sunumunun ardından katılımcı-
ların sorularını yanıtlayan Prof. 
Dr. Çelik’e, SANKO Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan 
V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölümü İç Hastalıkları Hem-
şireliği Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Nimet Ovayolu tarafın-
dan armağan takdim edildi.
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Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik



AZİANTEP Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, kongrenin açılı-
şında Gaziantep’in bir 

medeniyet ve kültür şehri olması-
nın yanı sıra, son yıllarda eğitim 
alanında gerçekleştirdiği atılım-
larla üniversiteler ve kongreler 
şehri haline geldiğini söyledi. Baş-
kan Şahin, ”Tıp dünyasında teori 
ile pratiği birleştirmeyi başardık. 
Böylesi önemli çalışma diğer sek-
törlere de örnek olmalı. Sağlıkta 
başardığımızı diğer alanlarda da 
başarmalıyız” dedi.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon ala-
nının çok özel bir alan olduğuna 
vurgu yapan Şahin, “Sporla bir-
leştiği zaman çok daha önemli.  
Çünkü zaman uzmanlaşma zama-
nıdır. Şehrimizde bir milyon genci-
miz var, bu büyük bir beşeri ser-
mayedir ve aileleri bilinçlendirip 
çocuklarımızı doğuştan geleceğe 
hazırlamamız gerekiyor” diye ko-
nuştu. Şahin, ”Çocuklarımız ile-
ride iyi bir doktor veya mühendis 
olabilir ama sporu yaşamın bir 
parçası haline dönüştürmek gere-
kiyor. En önemli gücümüz, beşeri 
sermayemiz, yetişmiş insan gücü-

müzdür” ifadelerine yer verdi.

REKTÖR PROF. DR. DAĞLI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Güner Dağlı da konuşmasına 
böylesi önemli bir kongreye ev sa-
hipliği yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek başladı. 

Kongrenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen geçenlere teşek-
kür eden Prof. Dr. Dağlı, fizyote-
rapistlik mesleğinin geleceğini, 
“Dünyada ve ülkemizde gelişen 
teknoloji, beslenme alışkanlıkla-
rındaki olumsuz değişiklikler ve 
toplumumuzun yükselen yaşam 
koşulları nedeniyle giderek hare-
ketsizleşen toplumların bugün ve 
gelecekteki gereksinimleri fizyo-
terapistlik mesleğinin gelişimini 
kaçınılmaz kılmaktadır” sözleriyle 
özetledi.

“Birçok spor branşında başarı ile 
çalışan spor fizyoterapistleri, ül-
kemizin uluslararası platformda-
ki müsabakalarda da her daim 
sporcuların yanında olmaktadır” 
diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerine 
şöyle devam etti:

“SANKO Üniversitesi olarak ‘Fiz-
yoterapi ve Rehabilitasyon Bölü-
mü’ öğrencilerimizin eğitiminde 
önemli oranda ‘Tıp Fakültesi Te-
mel Bilimler’ hocalarımızın görev 
almasının yanında, öğrencilerimi-
zin eğitim desteğinde yurtdışı an-
laşmalarımız da mevcut.

Öğrencilerimiz Süper Lig’deki 
Gaziantep Futbol Kulübü’nün 
altyapı takımında görev aldıkları 
gibi, üniversitemiz hastanesinde 
eğitimlerine devam etmektedir-
ler. Hepinizin bildiği gibi yetkin 
akademik kadromuz ile geçen yıl 
tezli yüksek lisans eğitimimize de 
başladık.”

SANKO Üniversitesi yetiştirdiği 
sağlık profesyonelleri içinde Fiz-
yoterapi ve Rehabilitasyon ala-
nında yetkin fizyoterapistlerin 
yetişmesi için gerekli desteği her 
zaman verdiğinin altını çizen Prof. 
Dr. Dağlı, “Dünya literatüründe 
yer alan konuların tartışılacağı ve 
çeşitli kurslarla başlayan kongre-
mizin, tüm katılımcılarımızın bek-
lentilerini karşılayacağı bilimsel 
bir şölene dönüşmesini diliyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Fizyoterapi ve Reha-
bilitasyon Bölüm Başkanı ve Spor 
Fizyoterapistleri Derneği Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise 
38 yıl önce Türkiye’de temellerini 
kendisinin atıp başlattığı spor fiz-
yoterapistliği özelleşme alanın-
da 1999 yılında başkanı olarak 
kurduğu Spor Fizyoterapistleri 
Derneği’nin 20’inci yılında 10’uncu 
kongresini gerçekleştirdiklerini 
anımsattı. 

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

S A N K O  Ü N İ V E R S İ T E S İ  H A S T A N E S İ  S A Ğ L I K  D E R G İ S İ

X. Uluslararası Katılımlı Spor 
Fizyoterapistleri Kongresi

SANKO Üniversitesi, Şehitkamil Belediyesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği 
tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde “X. Uluslararası Katılımlı Spor 

Fizyoterapistleri Kongresi” düzenlendi.

G  
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin Prof. Dr. Güner Dağlı
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Bu süre içinde fizyoterapistlik 
mesleğinin en dinamik, gelişim 
ve yeniliklere açık özelleşme ve 
uzmanlık alanı olan spor fizyote-
rapisindeki uzmanlık çalışması ile 
kocaman bir şemsiye altında bir-
çok disiplini içinde barındıran bu 
mesleğin ilk adımlarını başlatmak 
ve geliştirmenin en önemli görevi 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Er-
gun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 yıldır büyük bir onurla sürdür-
düğüm ve 3 Ekim 2019 tarihinde 
yapılan olağan genel kurulumuz-
da bıraktığım dernek başkanlığını 
görevime Onursal Başkan olarak 
devam ediyorum. Bir Çin atasö-
zünde olduğu gibi, ‘Ulaşılacak 
hedef kadar gidilecek yolculu-
ğun kendisi, varılacak yer kadar 
önemlidir.’ Şanslı bir insan ol-
duğumu düşünüyorum. Yapmak 
istediklerimin birçoğunu bir Türk 
Kadını olarak gerçekleştirmenin 
haklı gururunu yaşıyorum.

Büyük Lider Mustafa Kemal Ata-
türk de ifade ettiği gibi ‘Lider ol-
mak sadece hedefi göstermek de-
ğil, bu zorlu yolda karşılaşılacak 
zorluklarla nasıl baş edileceğini 
göstermek ve öğretmektir.’

Mesleki yolculuğumda sırasında 
verdiğim hizmetlerde sizlere böy-
le bir lider ve yolu aydınlatan bir 
ışık olmaya çalıştım. Bu amacım 
doğrultusunda bana destek olan, 
başarılarımda çok büyük emek ve 
çabaları olan tüm öğrencilerime 
ve Spor Fizyoterapistleri Derneği-
mizin eğitim ve tüm hizmetlerinin 
bu denli başarılı olmasında bir-
likte büyük bir özveri ve inançla 
çalıştığım tüm meslektaşlarıma 
sonsuz sevgi ve şükranlarımı su-
nuyorum.”

Spor Fizyoterapistleri Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı’nın 
derneğin gerçekleştirdiği faali-
yetler hakkında bilgi vermesinin 
ardından Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Mutfaklar Koordinatö-
rü Şef Doğa Çitçi “‘Medeniyetlerin 
Merkezinde Yemek” konulu ko-
nuşmasıyla konuklara Gaziantep 
lezzetleri konulu sunum yaptı.

REHABİLİTASYON 
ALANINDAKİ
YENİLİKLER ALINDI
 
Şehitkamil Belediye Başkanvekili 
Hayri Özkeçeci, SANKO Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Türkan Pasinlioğlu SANKO Üni-
versitesi Hastanesi Genel Müdürü 
Dr. Sermet Kileci, yurtiçi ve yurt-
dışından akademisyenler ile öğ-
rencilerin katıldığı kongrede açılış 
konuşmalarının ardından bilimsel 
oturumlara geçildi.

Kongrenin ilk oturumunda, Ha-
cettepe Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Özgür Ahmet Atay, Haliç 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tah-
sin Beyzadeoğlu ve video kon-
ferans ile Almanya-Paderborn 
Üniversitesi’nden Dr. Alli Göke-
ler, yer aldı. 

Bilimsel programda sekiz kurs, 
iki konferans, altı panel, üç tar-
tışmalı oturum ve bir klinik otu-
rum ile serbest bildirilerin yanı 
sıra, farklı spor yaralanması için 
rehabilitasyon alanındaki yeni-
likler ele alındı.

Prof. Dr. Nevin Ergun Prof. Dr. Gül Baltacı
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SANKO Üniversitesi
geleceğin araştırmacı ve 

akademisyenlerini yetiştiriyor

ANKO Üniversitesi Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ayşen 
Bayram, “Enstitümüz bün-

yesinde eğitim veren tezli yüksek 
lisans programlarına ek olarak, 
tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek 
lisans programının açılması 18 
Eylül 2019 tarihli YÖK Genel Ku-
rul Kararı ile uygun görülmüştür” 
dedi.

Gaziantep’te tıbbi mikrobiyoloji 
alanında tezli yüksek lisans prog-
ramı bulunan bir devlet üniversi-
tesi olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Bayram, “Ancak bu program 
her yarıyılda en çok 4-5 öğrenci 
almakta ve talebi karşılamakta 
yetersiz kalmaktadır. Bu yetersiz-
lik nedeni ile alanında çok başarılı 
ve akademik kariyer yapma arzu-
su bulunan lisans mezunları araş-
tırmacılıktan ve akademisyenlik-
ten vazgeçip farklı iş alanlarına 
yönelmektedir” şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü bünyesinde açı-
lan tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek 
lisans programının Gaziantep’te-
ki vakıf üniversiteleri içerisinde 
bu alanda açılan ilk yüksek lisans 
programı olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Bayram, programla ilgili 
şu bilgileri paylaştı:  

“Tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek li-
sans programı, tıbbi mikrobiyoloji 

anabilim dalı içerisinde bulunan 
bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, pa-
razitoloji ve immünoloji bilim dal-
larını kapsamaktadır. 

Bu programın amacı, tıbbi mikro-
biyoloji biliminin tüm kavram ve 
metotlarını kavrayabilmiş, kendi 
çalışma alanında söz sahibi, ulu-
sal ve uluslararası projelerde kat-
kı sağlayabilen ve bilgi birikimini 
bilim dünyasına bildiri, makale, 
kitap gibi yayınlar ile aktarabilen 
genç araştırmacılar ve öğretim 
üyeleri yetiştirmektir.” 

“Enstitümüzde halen ‘biyoista-
tistik doktora’, ‘hemşirelik tezli 
yüksek lisans’, ‘moleküler tıp tezli 
yüksek lisans’, ‘fizyoterapi ve re-
habilitasyon tezli yüksek lisans’, 
‘biyolojik ve biyomedikal bilimler 
tezli yüksek lisans’ programları 

yürütülmektedir” diyen Prof. Dr. 
Bayram, “Yeni açılan tıbbi mikro-
biyoloji tezli yüksek lisans progra-
mının Enstitümüzde yürütülmekte 
olan moleküler tıp tezli yüksek 
lisans programı ile işbirliği için-
de olacağı, bu iki programa kayıt 
yaptıracak öğrencilerin eğitimleri 
süresince laboratuvar uygulama-
larında ve yapacakları bilimsel 
araştırmalarda uyum içinde çalı-
şacakları öngörülmektedir” ifade-
lerini kullandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tıbbi mikrobiyoloji tezli yüksek 
lisans programına öğrenci kabu-
lüne de değinen Prof. Dr. Bayram, 
şunları kaydetti:

“Programa öğrenci kabulünde 
Yükseköğretim Kurulu Lisansüs-
tü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
hükümleri esas alınacaktır. Bu 
çerçevede önerilen programa 
başvurabilmek için adayların; 
Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacı-
lık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi’nin Biyo-
loji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
lisans diplomasına sahip olma-
ları ve ÖSYM tarafından merkezi 
olarak yapılan ALES sınavından 
en az 55 puana sahip olmaları ge-
rekmektedir.”

S 

Lisans programlarıyla olduğu kadar yüksek lisans programlarıyla da tercih edilen 
SANKO Üniversitesi, yüksek lisans programlarına bir yenisini daha ekledi. YÖK Genel 
Kurulu tarafından onay verilen “Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı”yla 

geleceğin araştırmacıları ve akademisyenleri yetiştirilecek.
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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
• Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonu
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TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ

DOKTORLARIMIZ

ACİL SERVİS
AMBULANS HİZMETLERİ
AMELİYATHANELER
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BESLENME VE DİYETETİK
CHECK-UP POLİKLİNİĞİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
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
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 
PSİKİYATRİ
PULMONER REHABİLİTASYON MERKEZİ
RADYOLOJİ
ÜROLOJİ
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

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

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

BESLENME VE DİYETETİK
Uzm. Gülen MAVİ CANLI
Ece ERÖZGÜR

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
(NÖROŞİRURJİ)
Dr. Öğr. Üy. Kadir ÇINAR
Opr. Dr. Erdal YAYLA

ÇOCUK CERRAHİSİ
Dr. Öğr. Üy. Selcan TÜRKER ÇOLAK
Opr. Dr. Nevzat UÇANER

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE
ÇOCUK ONKOLOJİSİ
Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ

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. Nihat AKGÜL  

DERMATOLOJİ (CİLDİYE)
Dr. Öğr. Üy. Fatma Elif YILDIRIM

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Prof. Dr. Celal AYAZ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Dr. Öğr. Üy. Türkan TURGAY

GASTROENTEROLOJİ
Dr. Öğr. Üy. Nimet YILMAZ

GENEL CERRAHİ
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN
Doç. Dr. Erdal UYSAL
Dr. Öğr. Üy. Başar AKSOY
Dr. Öğr. Üy. Ahmet Orhan GÜRER

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

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Prof. Dr. Ahmet Selim KERVANCIOĞLU

GÖĞÜS CERRAHİSİ
Opr. Dr. İbrahim NACAK

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

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

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
Dr. Öğr. Üy. Ş. Esra ÖZKAPLAN
Dr. Öğr. Üy. Yunus Emre TOPDAĞI
Opr. Dr. Engin PALAZ
Opr. Dr. Sevgi KANDEMİR
Opr. Dr. Çağdaş DEMİROĞLU

KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Zarema KARBEN
Doç. Dr. Mustafa ÇETİN
Dr. Öğr. Üy. Alper SERÇELİK
Uzm. Dr. Beyhan TİRYAKİ
Uzm. Dr. İlyas GÖKŞEN

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

KULAK BURUN BOĞAZ
Dr. Öğr. Üy. M. Alper KANMAZ
Dr. Öğr. Üy. İlyas DİŞİKIRIK
Opr. Dr. Fuat KARAKUŞ
Opr. Dr. Koray TÜMÜKLÜ

NEFROLOJİ
Uzm. Dr. Mehmet TUNCAY

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

NÜKLEER TIP
Dr. Öğr. Üy. Şinasi ÖZKILIÇ

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
Dr. Öğr. Üy. Gökhan SEVER
Opr. Dr. Levent BOSTANCI
Opr. Dr. Faruk AYKANAT

PSİKİYATRİ
Dr. Öğr. Üy. Halil İbrahim ÖZTÜRK
Dr. Burcu GÖKALP ÖZCAN
Uzm. Psikolog Didem CENGİZ
Uzm. Psikolog Melis SÜYÜR TÜMER
Psikolog Melisa ÖZTURAN

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
Uzm. Dr. Metin ARICI

RADYOLOJİ
Prof. Dr. Mehmet 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






