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Değerli Misafirler,

‘Sağlık Olsun’ dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız. Her sayı olduğu gibi bu sayımızda da faydalı 
ve bilgilendirici pek çok içerik bulacaksınız. 

Günlerin uzadığı, güneşli günleri görmeye başladık. Yaz mevsimine az bir zaman kaldı. Sağlıklı 
yaşayabilmenin bir periyot değil, hayat felsefesi olması gerektiğini hep söylerim. Fakat, aranızda 
henüz sağlıklı yaşamı alışkanlık haline getirememiş olanlarınız varsa, üzülmeyin. Yeni sayımızda, 
birçok diyet programı deneyip başarılı olamayan, başladığı diyet programlarını yarıda bırakan, 
stres, üzüntü, kaygı, aşırı sevinç gibi durumlarda aklı hep yemekte olanlar için psikolojinize uygun 
bir diyet olan ‘Psikodiyet’ konusuna yer verdik. 

Bu sayımızın misafir konuğu ise, yazdığı kitaplarla ve sergilediği duruş ile sağlıklı yaşam konusunda 
herkesin örnek aldığı isim Ece Vahapoğlu... Ayrıca, sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteren ve görme 
alanınızı kısıtlayan göz kapakları problemlerinden kurtularak, bakışlarınızı gençleştirecek göz kapağı 
estetiği ile ilgili süreçler hakkında bilgileri de sayfalarımızda bulabilirsiniz.

‘Bebek Dostu Hastane’ unvanına sahip bir kurum olmamızın sorumluluğu ve bilinci ile anneleri 
yakından ilgilendiren konuları da bu sayımızda sizlerin bilgisine sunduk. Bahar aylarında alerjik 
bünyeli çocuklarda ciddi sorunlara yol açan, ‘Polen Alerjisi’ ve bebeklerin en huzursuz olduğu 
dönemlerin başında gelen ‘Diş Çıkartma’ süreçleri ile bebek ve çocuğun zeka gelişiminde önemli 
etkiye sahip ‘Oyuncak Seçimi’ konularında alanında uzman doktor kadromuz tarafından hazırlanan 
makalelere de yeni sayımızda yer verdik.

“Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.” 
demiş George Sand. Bu sebeple, hepinize sağlık ile dolu, mutlu bir ay diliyorum. Hayatımızın her 
döneminde ihtiyaç duyduğumuz değerli doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp 
Bayramını kutluyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla...

Neslişah Şahin

Neslişah Şahin 
Editör
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Cengiz KONUKSAL
Başhekim

14 MART TIP
HAFTASINI KUTLARKEN...

“Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” 
adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 
1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Sultan II. Mahmut’un yenilikçi hareketleri sonucu, 
hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin de katkılarıyla 
batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire 
ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba 
günü Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda 
kurulmuş olup böylece 14 Mart tıp tarihimizde yerini 
almıştır.

İlk tıp bayramının 1’inci Dünya savaşı sonunda, 
14 Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da yabancı 
işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi 
olarak 1919 yılında kutlanması da bu haftaya ayrı bir 
anlam yüklemektedir. 

Ülkemize has bir bayramı kutlarken, ayırım 
yapmadan herkesin durup düşünmesi gereken en 
önemli şey; sağlık çalışanları ile hasta ve hasta 
yakınları arasında, çoğu iletişim kazası olarak 
ortaya çıkan şiddetin yok edilmesidir. Sağlık hizmeti 
sunulurken oluşan şiddet son yıllarda artarak 
devam etmektedir. Sağlıkta şiddetin nedenlerine 
baktığımızda ise uzun bekleme süreleri, çok sayıda 
muayene yapılması ve testlerin istenmesi, hasta ve 
yakınlarının beklentilerinin yükselmesi vb. olarak 

sıralanmakla birlikte en önemli nedenin başında 
iletişimsizlik ve empati yapamama gelmektedir.

Aslında burada en büyük görevlerden biri de 
yazılı ve görsel medyaya düşmektedir. Medyaya 
baktığımızda; sürekli yanlış tedaviler, hastayla 
ilgilenmeyen doktorlar, hastane hastane dolaştırılan 
kabul edilmeyen hasta haberlerinin toplumda bu 
yönde bir ön yargının oluşmasına neden olduğu da 
görülmektedir.

Asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime 
olan sağlık ve şiddet, internet mecrasında arama 
yapıldığında yüzbinlerce haber olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durum gerçekten üzerinde 
düşünülmesi ve çözülmesi gereken bir sorun olarak 
herkesin önünde durmakta, toplumun her kesimine 
büyük görevler düşmektedir.

Nasıl ki 14 Mart Tıp Haftası ilk kez 1919’da 
ülkemizin bağımsızlığı için başlamış ise 14 Martlar 
sağlık ve şiddetin birbirinden ayrılması, bir daha bir 
araya gelmemesi için topyekun başlatılan bir hareket 
olmalıdır.

Sadece sağlığın olduğu şiddetin olmadığı nice  
14 Martlara...
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KORONER ARTER
BY-PASS CERRAHİSİ

Koroner arter by-pass ameliyatı, en 
sık yapılan kalp ameliyatlarından. 
Kalbi besleyen damarlar olan koroner 

arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri 
ile etkilenerek daralabiliyor ya da tamamen 
tıkanabiliyorlar. Avcılar Hospital  
Kalp ve Damar Cerrhasi Bölümü’nden  
Prof. Dr. Gürkan Çetin, tıkanan damara yeni 
bir damar ilave edilerek kan akımına yeni bir 
yol açan ve böylece kalbin, ihtiyacı olan kanı 
bu yeni damar aracılığı ile alarak uygun şekilde 
çalışmasına devam edebilmesini sağlayan 
koroner arter by-pass ameliyatını anlattı.

  



Nisan-Mayıs-Haziran 2017  Sağlık Olsun  7

Nasıl Oluşur?
Her organ gibi kalbimiz de yaşamak ve görevini yap-
mak için kanla beslenir ve çalışırken yüksek miktarda 
kana ihtiyaç duyar. Kan, kalp kasına koroner arter 
adı verilen atardamarlar yoluyla dağılır. Damar sertliği 
olarak bilinen “ateroskleroz”, atardamarların esnek-
liğini kaybedip kalınlaşması ile oluşan bir hastalıktır. 
Bu hastalıkta, koroner damarların duvarlarında; 
kolesterol, kalsiyum, pıhtılaşma faktörleri ve hücreler 
birikmeye başlar. Böylece damar duvarı kalınlaşır, 
damar içi daralır ve kan geçişi azalır. Tıkanıklık oluş-
turan darlığın yeri ve yüzdesi de hastalığın ciddiye-
tini ve aciliyetini belirler. Efor veya istirahat halinde 
göğse gelen batıcı ve yanıcı ağrılar “anjina” şeklinde 
yakınmalar olabileceği gibi hastanın kesinlikle ameli-
yat olması gerekirken hiçbir yakınması da olmayabilir 
(sessiz iskemi). Bu duruma özellikle şeker hastala-
rında rastlanır. Damarları daralmış bir kalp, uzun süre 
fonksiyonlarını devam ettiremez ve kasılmasında 
bozulmalar başlar. 

Tedavi Yöntemleri
Zamanla, giderek hayatı tehdit eden bu ciddi durumu 
ortadan kaldırmak için 3 tedavi seçeneği söz konu-
sudur. Bunlar; ilaç tedavisi ve ilaç tedavisinin yetersiz 
olduğu veya arterlerdeki tıkanmanın fazla olduğu du-
rumlarda balon anjioplasti ve/veya stent uygulamaları 
ile koroner by-pass ameliyatıdır. Hangi tedavi şeklinin 
seçilmesi gerektiğine, hastalığın durumu doğrultu-
sunda kalp cerrahı ve kardiyologdan oluşan ortak 
konseyce karar verilir. Tedavi yönteminin seçiminde; 
hastanın genel durumu, koroner arterlerin yapısı ve 
kalbin kasılma gücü gibi bir çok faktör etkili olur. Ko-
roner bypass ameliyatlarında amaç; daralmış damar-
ların neden olduğu kan akımını sağlıklı damarlar ile 
yeniden düzenlemek ve oluşabilecek bir kalp krizinin 
önüne geçmektir. Böylece hastanın yaşam kalitesi-
nin iyileştirilmesi ve ömrünün uzatılması amaçlanır. 
Koroner bypass ameliyatlarında hastanın ilave risk 
faktörü (ileri yaş, kalbin kasılma gücünün aşırı düşük 
olması, insülin bağımlı şeker hastalığı, aşırı şişmanlık, 
vb.) yoksa ameliyat riski %1’in altındadır.

Bypass Greft

Normal Fonksiyon

Endetol Disfonksiyonu

Plak Formasyonu

Tromboz

Kalp cerrahisi, günümüzde 
tecrübeli hekimler 
tarafından çok düşük riskle 
yapılabilmektedir.

Prof. Dr. Gürkan ÇETİN
Kalp ve Damar Cerrhasi Uzmanı
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Koroner by-pass işlemi; darlık olan damar 
bölgesinin ötesine köprü şeklinde yeni bir 
damar bağlantısı ile tıkanıklığı by-pass etmek 

suretiyle kan akımının sağlanmasıdır. Bu ameliyat ile 
hastalıklı damar değişmemektedir. Cerrahın ame-
liyat sırasında kullandığı damarlar, hastanın kendi 
vücudunda bulunup, alındığı zaman yerinde eksiklik 
bırakmayan damarlardır. Bu damarlara “greft” adı 
verilir. Atardamar (arter) greftlerinin, toplardamar 
(ven) greftlerine göre daha uzun süre açık kalma 
avantajı vardır. Bu ameliyatlarda öncelik sırasıyla, 
göğüsten alınan mamarya interna damarını daha 
sonra bacaktan alınan safen ven’i tercih etmekteyiz. 

Koroner by-pass ameliyatları, hastanın özellikle-
rine ve cerrahın tercihine göre farklı ameliyat ve kesi 
yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyat 
öncesi hasta genel anestezi ile tamamen uyutulur 
ameliyat safhasında herhangi bir şey hissetmez ve 

ağrı duymaz. Göğüs kemiği uzunlamasına kesile-
rek kalbe ulaşıldıktan sonra kan dolaşımı özel bir 
işlem ile kalp-akciğer makinasına bağlanır. Açık 
kalp ameliyatı da denilen bu yöntemde kalp bir süre 
durdurulur. Bu safhada kalp ve akciğerlerin görevini 
kalp-akciğer makinası denilen cihaz üstlenir. Cer-
rah, kansız ve hareketsiz hale gelen kalpte istediği 
işlemi mükemmel bir şekilde yaptıktan sonra kalbin 
tekrar çalışmasını sağlar. Daha sonraki aşamada 
kalp-akciğer makinasıyla kurulmuş olan bağlantılar 
ortadan kaldırılır, göğüs kemiği özel çelik tellerle 
dikilerek eski durumuna getirilir. Açık kalp ameli-
yatları ortalama 4-6 saat sürmekle birlikte ameliyat 
süresi yapılacak by-pass sayısına ve diğer cerrahi 
işlemlere (ek kapak hastalığı, büyük damar hastalığı) 
bağlı olarak değişebilir. Bu yöntem koroner bypass 
ameliyatlarında günümüzde en yaygın kullanılan 
ve en güvenilir yöntemdir. Yapılan ameliyatın uzun 
dönem başarısı yüksektir.

Koroner Arter By-Pass Ameliyatı

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”



Atan Kalpte Koroner 
By-Pass Ameliyatı
By-pass ameliyatlarında uygulanan diğer bir yöntem, atan kalpte 
koroner by-pass ameliyatıdır. Bu ameliyatlarda kalp-akciğer 
makinası kullanılmaz. Göğüs kemiğinin tam olarak kesildiği şe-
kilde veya sol meme altından yapılan minimal invaziv kesi ile de 
ameliyat yapılabilir. Kalp-akciğer makinesinin desteği olmaksızın 
çalışan ve kan pompalayan kalpte koroner by-pass ameliyatı 
uygulama tekniğidir. Atan kalpte yapılan by-pass ameliyatlarında 
kalp-akciğer makinesi kullanılmamaktadır. Kalbi durdurmak yeri-
ne, ameliyat sırasında yardımcı cihazlar ile kalbin sadece ameliyat 
uygulanan bölgesinin hareketi azaltılmaktadır. Bu ameliyatlar 
özellikle kalp-akciğer makinasının olumsuz etkilerinden en çok et-
kilenecek hastalarda tercih edilmektedir. Örneğin; aort damarı ileri 
derece kireçlenmiş hastalar (porselen aort), karotis arter stenozu, 
kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) ve kronik böbrek yetersiz-
liği (KBY) gibi ek hastalıkları olan hastalarda atan kalpte koroner 
by-pass ameliyatı daha sık tercih edilir. Atan kalpte koroner by-
pass ameliyatına, ameliyat uygulanmadan önce hastanın kalbi-
nin durumu, ek hastalıkları ve by-pass uygulanacak damarların 
kalitesine göre karar verilir. Koroner by-pass ameliyatını takiben 
görülebilecek komplikasyonlar azalacağından birçok hasta grubu 
atan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatından yarar görebilir.

Minimal İnvaziv
Kesi Ameliyatı
Minimal invaziv kesi ile yapılan ameliyat genellikle kalbin ön inen 
dalındaki darlıklarda uygulanan bir yöntemdir. Bu ameliyat yön-
teminde sol meme altında yapılan 4-5 cm’lik bir kesi ile kalbe 
ulaşılır, ameliyat atan kalpte yapılır. Erken iyileşme ve kısa süreli 
hastane yatışı nedeniyle cazip bir yöntem olmakla birlikte, LAD 
damarı ince olan ve ameliyat alanının kısıtlı olmasına bağlı olarak 
çok damar by-pass hastalarına uygulanması tercih edilmez.

Normal sıradan bir kalp ameliyatından sonra hasta uyur 
vaziyette, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine geçer. 
Hasta ameliyattan sonra uyandığında, göğsünde iki ya da üç 
tüp mevcut olup bu tüpler kalp etrafındaki zararlı sıvıları dışarı 
atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda, kalp atışlarını, basınçları 
gözlemlemek için aletlere bağlı olur ve eğer hastanın ihtiyacı 
varsa hemşire hep yanında tutulur. Hasta bir ya da üç geceyi 
yoğun bakım ünitesinde geçirir. Sonraki üç ya da yedi gün bo-
yunca normal odada tedavisini sürdürür.
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By-pass ameliyatından sonra; düşük 
kalorili diyet yapmak, sigara alışkanlığı 
varsa vazgeçmek gibi hayat tarzında 
yapılacak değişiklikler ile tedbirlerin 
alınması oldukça önemli.
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AKTİF YAŞAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

SKOLYOZ
Omurga eğriliği 
olarak bilinen 
skolyoz pek çok türe 
sahip, nedeni tam 
olarak bilinmeyen bir 
hastalık. Fiziksel bir 
şekil bozukluğunun 
ötesinde ciddi 
hastalıklara da 
zemin hazırlayan 
skolyozun özellikle 
erken yaşlardan 
itibaren ihmal 
edilmemesi 
gerekiyor.

Uzm. Dr. Müjgan LAHUT
Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Uzmanı 

Omurganın sağa veya sola 
doğru eğrilmesi olarak 
tanımlanan ve yaşam 

kalitesini düşüren skolyoz, 
doğuştan olabildiği gibi çocukluk 
dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor. 
Avcılar Hospital Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nden  
Uzm. Dr. Müjgan Lahut, modern 
çağın adı sıkça duyulan hastalığı 
skolyoz hakkında merak edilen 
soruları yanıtladı.
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Skolyoz Nedir?
Skolyoz kelimesi Yunanca ‘skoliosis’ kelimesinden geliyor 
ve ‘eğilme, kıvrılma, esneme’ anlamlarını taşıyor. Düz ve 
dikey bir çizgide yer alan sağlıklı omurga sisteminin sağ 
veya sol yana eğilmesine skolyoz adı veriliyor. Bu eğrilik; 
boyun, sırt veya bel bölgesinde veya bunların birleşme 
yerlerinde olabiliyor. Bu eğrilikler uzamış bir ‘C’ veya 
uzamış bir ‘S’ şeklinde olup bazen bu eğriliğe farklı eksen 
eğrilikleri eşlik edebiliyor. Bu durumlarda; kifoskolyoz, ro-
toskolyoz veya kiforotoskolyoz diye adlandırılan biçimler 
de karşımıza çıkabiliyor. 

Peki, insanlar skolyoz olup olmadığını  
nasıl fark edebilir? 
Aslında dikkatli bir gözlemle; omuzların aynı çizgide olma-
ması, bir omzun diğerine oranla daha yüksekte durması, 
kürek kemiklerinin bir tarafta daha çıkık durması, kafanın 
tam ortada durmaması, leğen ve kalça kemiğinin bir taraf-
ta daha yüksek durması, göğüs kafesin ve kaburgaların 
tek taraflı kabarık olması, kol açıklığının bir tarafta daha 
geniş olması gibi durumlar üzerinden fark edilebilir. 

Hangi sebeplerden çocuklarda skolyoz görülebilir? 
Skolyoz, genetik ve çevresel faktörlere bağlı gelişebilir. 
Skolyozun nerdeyse %80’i belirli bir sebebi olmadan, 
hafif veya orta düzeylerde görülür. Ailenin diğer fertle-
rinde görülme riski yüksektir. Ayrıca genetik kas has-
talıkları ve serebral palsy (doğum öncesinde, sırasında 
veya sonrasında, merkezi sinir sisteminin hareket işlev 
alanlarının hasar görmesinden dolayı) veya spina bifida 
(embriyojenik yaşamda omuriliğin yapısının oluşumunda 
hata sonucunda omuriliğin kapanmaması) ile beraber 
gelişebilir. Skolyoz çoğu zaman omurga yapısını tam boz-
madan sadece postür bozukluğu, kas dengesizliği, geçici 
kas spazmı veya ağrılı durumlara bağlı oluşabilir. Bu gibi 
durumlarda kişiler oturduklarında eğrilik düzgün bir şekil 
alır. Yapısal olmayan skolyoz en çok bacak boyunun farklı 
olması sebebiyle oluşur. Bu tespit edilmesi kolay durum 
gözden kaçırılırsa hasta gereksiz skolyoz ameliyatına 
kadar gidebilir.

Nedeni bilinmiyor peki farklılıkları var mı? 
Görülen skolyozların %80’i idiopatikdir; yani sebebi 
bilinmez. İdiopatik skolyozun dört tipi vardır; İnfantil 0-3 
yaş, Jüvenil dediğimiz; puberte öncesi 3-9 yaş, Adole-
san; puberteden olgunluğa kadar olan dönem 10-18 yaş, 
erişkin 18 yaş ve üstü...

Skolyoz tanısı ve takibi özellikle ergenlik döneminde 
çok önemlidir, zira ergenlik çağında hızla eğrilik derecesi 
artar. Aslında kızlar ve erkeklerde görülme sıklığı erken 
yaşlarda çok farklı değildir, fakat kızların olgunluğa ye-
tişme sürecinin çok hızlı olması sonucunda skolyoz açısı 
artar ve kızlarda daha fark edilir hale gelir. Büyüme dur-
duktan sonra skolyoz ilerlemez ancak gelişen osteoporoz 
veya kas zedelenmesi ve güçsüzlükleri açıyı artırabilir.

Skolyoz açısı nedir, nasıl ölçülür?
Kişinin tüm iskeletini kapsayan, ayakta yumuşak dozda 
çekilen grafi bize bu açıyı değerlendirmemizde yardımcı 
olur. Bu açı ‘cobb açısı’ olarak adlandırır. Bebekler için 
ışın almadan scoliometer denilen bir çeşit su terazisi 
kullanılabilir. Ölçülen açı 7’den büyük ise skolyoz varlığı 
kabul edilir. Tecrübeli bir hekim muayene ile bu karara 
varabilir.

Açının önemi nedir? 
On derece üstü eğriliklere skolyoz denir. 20-25 dere-
ce aralığında ise çocuk için özel 3D korseler verilmesi 
gereklidir. İyi ve uygun biçimde hazırlanan bir korse ile 
çekilen grafide 10 derecelik bir skolyoz açı düzelmesi is-
tenmektedir. 45-50 derece üstü ise operasyon gerektirir.

Skolyoz sağlığımızı nasıl etkiler? 
Skolyoz kozmetik bozukluk dışında sırt ağrılarına, gelişen 
farklı anatomik yapı diskopati ve radikülopati riskini artırır. 
Göğüs kafesindeki yamukluk, akciğer kapasitesini ve 
nefes alma fizyolojisini bozabilir ve bazı kalp ve dolaşım 
bozukluklara zemin hazırlayabilir.

Skolyoz için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde 
neler yapıyorsunuz? 
Çocuğun detaylı fiziksel ve nörolojik muayenesi yapılır. 
Skolyozun tipi ve açısı (cobb açısı) belirlenir. Çocuğun 
yaşı ve büyüme hızı (risser sign) bulguları göz önüne 
alınarak gerekli egzersiz programı hazırlanır. Düzenli 
takip ve skolyoz açısının sık periyotlarla değerlendirilme-
si yapılır. İkincil gelişebilen sorunları öngörüp önlem için 
gerekenler yapılır.

Egzersiz programlarını nasıl planlıyorsunuz? 
Omurgaların iki tarafında mevcut olan uzun kaslardan, 
skolyoz sebebiyle oluşan eğriliğin iç kısmında olan 
kas kısalır, karşı taraftaki kas ise uzun ve kuvvetsiz 
kalır. Bu kaslarla bağlantılı kol ve bacak kaslarında 
da kuvvetsizlik ve gerginlik olabilir. Aşırı gergin ve 
hareketliliği kısıtlanmış kas, kemik ve sinirlere baskı 
yaparak şiddetli ağrılara yol açar. Egzersiz planı kısa 
kasları germek, uzatmak ve fleksibilitesini artırmak; 
ileri derecede gerilmiş ve zayıf olanları da kuvvetlen-
dirmekten ibarettir. 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaların  
yararı nedir?
Fizik tedavi ile hareketliliği azalmış kasların hareketliliği 
büyük oranda geri kazandırılabilir. Kaslar güçlendirilir, 
güçlü kaslar kemiklere destek olurlar. Bu sayede ileri 
evrede oluşabilecek osteoporoz, postür bozuklukları, 
eklem instabiliteleri gibi kronik durumlar önlenebilir. 
Eğrilikler sebebiyle oluşan basınç azalır, basınç altındaki 
bölgelere daha fazla kan ve oksijen gitmesi sağlanır. 
Tüm bunların sonucu olarak oluşan ağrı ortadan kaldırı-
labilir ve yaşam kalitesi büyük oranda artırılır.

✔ ✘

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Op. Dr. Adnan Karaoğlu
Ortopedi ve Travmatoloji
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Spor, her ne kadar bir yaşam şekli olarak düzenli 
yapılması gereken bir aktivite olsa da, özellikle 
bahar aylarında spor yapanların sayısında ciddi bir 
artış gözleniyor. Bu sebeple, spor keyfiniz yarıda 
kalmasın diye egzersiz sırasında oluşabilecek 
yaralanmalara karşı bilinçli olmalıyız. 

Spor amaçlı yapılan her türlü aktivite esnasında vücutta meydana 
gelebilecek geçici veya kalıcı hasara spor yaralanması denir. Spor 
yaralanmaları çok küçük ve basit gibi görülse de, tam iyileşme için daha 

uzun bir tedavi süreci gerekebilir. Avcılar Hospital Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü’nden Op. Dr. Adnan Karaoğlu, sporcuyu hem fiziksel hem mental 
olarak etkileyen spor yaralanmalarında ilk yardım ve tedavi süreçleri hakkında 
bilgiler verdi. 
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Spor Yaralanmalarının 
Nedenleri
Spor yaralanmaların sebebi kişisel ve 
çevresel faktörlere bağlıdır.
 
1) Kişisel nedenler: Zayıf kas ve kemik 
yapısı, anatomik bozukluk, daha önce 
geçirilen yaralanmalar ve ameliyatlar, 
kronik hastalık ve enfeksiyonlar, psikolojik 
sorunlar, yaş ve cinsiyet, spor kurallarını 
bilmemek.

2) Çevresel nedenler: Antrenmansız 
olmak, kötü malzeme, spor kurallarına 
uyulmaması, elverişsiz zemin ve kötü 
hava koşulları.

Spor Yaralanmaları 
Nelerdir?
Özellikle temas sporu yapanlarda, kas-
iskelet sistemine ait çeşitli yaralanmalar 
olmaktadır.

Adale tendon yaralanmaları: Adale 
ezilmesi, adale liflerinde yırtılmalar ve 
tendon kopmaları (aşil tendon kopmaları, 
omuz rotator adale yırtıkları, quadriseps 
tendon yırtıkları, kasıkta tendon 
kopmaları, uyluk arkasında hamstring 
adale yırtıkları.)

Bağ (ligaman) yaralanmaları: 
Eklemlerde burkulma ve dönmeler 
sonucunda bağlarda gerilme, esneme 
ve kopmalar (ayak bileği burkulması ile 
bağ yaralanmaları, diz iç yan, dış yan ve 
çapraz bağ yaralanmaları.)

Kırıklar ve çıkıklar: Temas sporlarında 
travmanın şiddetine, yönüne ve düşme 
şekline göre çeşitli kemik kırık ve çıkıkları 
gelişir. Omuz, dirsek ve parmak çıkıkları, 
köprücük kemiği, el bileği, ayak bileği, 
el ve ayak tarak kemikleri, dirsek bölgesi 
kemiklerde ve diz çevresi kemiklerde 
kırıklara rastlanılmaktadır. 

Spor Yaralanmalarında 
İlk Yardım
Spor yaralanmalarında ilk yardım olay 
yerinde yapılan işlemdir. İlk yardım genel-
likle çevredekiler veya masörler tarafından 
yapılmaktadır. Spor alanında yaralanan 
herhangi bir sporcuya 
bilinçli yaklaşmak gerekir. 
Aksi takdirde istenme-
yen, daha kötü sonuçlar 
gelişebilir. Yaralanan sporcu uygun bir 
şekilde (sedye ile taşınma gibi) spor alanı 
dışına alınmalıdır. 

Yaralanan bölge istirahat pozisyo-
nuna alınır ve ödem gelişmemesi için 
hemen buz tedavisine başlanır. Buz 
direk cilt ile temas etmeden, 10-15 
dakika süre ile uygulanmalıdır. 
Buz tedavisi iki saat ara ile günde 
5-6 kez uygulanabilir. Daha 
sonra yaralanan bölgeye göre 
bandaj ile kompresyon veya 
atel uygulanır. Özellikle alt 
ekstremite yaralan-
malarında bacak 
yükseğe (kalp sevi-
yesine) kaldırılmalıdır.

İlk yardımdan sonra 
yaralanan sporcu uygun 
bir merkeze götürülerek, 
ortopedi ve travmatoloji 
uzmanı tarafından muaye-
ne ve tetkik edilmelidir.

Spor yaralanması olan 
bölgede ağrı, şişlik, hareket 
kısıtlılığı, sıyrık, eki-
moz gibi bulgular 
görülebilir.

Kesin tanı için görün-
tüleme işlemleri yapılır. Kırık ve 
çıkıklar için direk grafi veya bilgisa-
yarlı tomografi tetkiki, yumuşak 
doku yaralanmaları için man-
yetik rezonans veya ultrason 
tetkiki yapılır.

‘‘Spor alanında yaralanan
herhangi bir sporcuya
bilinçli yaklaşmak gerekir.’’
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Spor
Yaralanmalarının 
Kesin Tedavisi
Spor yaralanmasının şiddetine, 
hasarına ve yerine göre 
konservatif veya cerrahi tedavi 
yapılır. 

Konservatif tedavi; bandaj, 
atel, sirküler alçı, ortez ile 
ekstremite istirahate alınır. Ağrı 
kesici ve ödem giderici ilaçlar 
verilir.

Fizik tedavisi; akut 
durum geçtikten sonra adale 
kuvvetlendirici ve hareket açıcı 
egzersiz programları yapılabilir. 
Cerrahi tedavi yapılan 
sporcularda, ameliyat sonrası 
fizik tedavi yapılır.

Cerrahi tedavi; bazı spor yaralanmaları (gerekli endikasyonu olan kırık ve çıkıklarda) cerrahi tedavi yapılır. 
Eklem içi yaralanmalar artroskopik olarak tedavi edilirler (menüsküs yaralanmaları, çapraz bağ kopukları, kıkırdak 
lezyonları).

Spor Yaralanmalarından Nasıl 
Korunuruz?
Kişisel Tedbirler: Spora başlamadan önce sağlık 
taraması yapılmalı, bilinen bir sağlık problemi varsa 
doktor ile görüşülerek spora başlanmalı. Yapılacak 
sporla ilgili bilgi edinilmeli, uygun giysi ve ayakkabı 
tercih edilmelidir. Spora başlamadan önce ortalama  
15 dakika ısınma ve adale germe egzersizleri 
yapılmalıdır.

Çevresel Tedbirler: Spor faaliyetlerinin yapılacağı 
alan ve zeminin uygun olmalıdır. Sporda profesyonel 
aletler kullanılmalıdır. Bazı spor dallarında özel 
teçhizat kullanılmalıdır. Takım sporlarında bilgili ve 
yeterli kişilerle birlikte spor yapılmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Sakatlıklar
Nelerdir?
• Bağların gerilmesi ya da kopması
• Diz sakatlıkları
• Ayak bilek bağ zedelenmesi
• Aşil tendon zedelenmesi
• Adele sakatlıkları
• Stres kırıkları
• Kırık ve çıkıklar

Spora başlamadan önce neye 
dikkat etmek gerekir?
Spor sağlığınız için yapılmalıdır. Ancak düzgün 
ve kurallara uygun olarak yapılmazsa karşımıza 
sakatlıklar çıkar. Sağlığımız için yaptığımız sporun 
vücudumuza uygun olup olmadığına, o spor için uygun 
ekipmanımız var mı yok mu, spor yapılacak zeminin 
uygunluğuna bakılmalı, spor öncesi mutlaka ısınma ve 
germe hareketleri yapılmalı ve asla tok karnına spor 
yapmaya çıkılmamalıdır.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”



DOĞRU
BESLENİN,
YAZA 
FORMDA 
GİRİN!

Uzm. Diyetisyen Melike Çetintaş
Beslenme ve Diyet

Yaz ayları yaklaştıkça hepimizi kilo verme 
telaşı sarıyor. Kışın daha fazla yiyecek 
tüketip, daha az hareket ederek aldığımız 

kiloları vermenin tam zamanı. Ancak yaza girer-
ken kısa sürede kilo vermek ve daha ince görü-
nebilmek için uygulanan yanlış diyetler, verilen 
kiloların kısa zamanda fazlasıyla geri alınmasıyla 
sonuçlanıyor. Gerçek yağ kaybı sağlamanın yolu, 
gerçek bir uzmandan yardım almaktan geçiyor.

Kilo kaybı demek, vücudun yağ kütlesinin azalma-
sı demektir. Yapılan sağlıksız diyet programları her 
zaman kas ve sıvı kaybı ile sonuçlanır. Yanlış program 
sırasında yavaşlayan metabolizma ile birlikte program 
bitiminde verildiği sanılan kilo fazlasıyla geri alınır. 
Gerçekten yağ kaybedebilmek için yapmamız gere-
kenleri Avcılar Hospital Beslenme ve Diyet Bölü-
mü’nden Uzm. Diyetisyen Melike Çetintaş anlattı.
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YAĞLANMANIN SEBEBİNİ 
ARAŞTIRIN
Özellikle bölgesel yağlanmada genetiğin yanı sıra 
hormonsal düzensizlikler de önemli rol oynar. İnsülin 
hormonu yüksek olan kişilerde, bel bölgesinde yağ-
lanma görülür. İnsülin direnci diye adlandırdığımız 
bu hastalıkta, yediklerinizle aldığınız glikoz aktif 
olarak insülin hücrelere taşınamadığı için hızlı kilo 
artışı ve karın bölgesinde yağlanma gözlenir. İnsü-
lin direncinde; sürekli açlık, yemekten sonra uyku 
hali, karbonhidrat krizleri ile sık karşılaşılır.

Aynı insülin gibi östrojen ve kortizol salınımında-
ki dengesizlikler de bölgesel yağlanmada önemli rol 
oynar. Basen bölgesi geniş olan kadınlarda östrojen 
dengesizliği olabilir. Bu adet düzensizliklerini de bera-
berinde getirir. Yağlanmanın nedenini tespit edebilmek 
için gerekli kan tahlilleri yapılarak hormonsal bir sebep 
varsa ilaç tedavisi başlatılır. Bununla birlikte, yağlanmayı 
azaltmak için mutlaka size özel bir diyet programı planlanır. 

YAĞI DİYETİNİZDEN 
ÇIKARTMAYIN, SINIRLANDIRIN!
Bilinenin aksine yağ tüketimini sıfıra indirmek, vücut yağ oranını 
azaltmaz. Çünkü vücuttaki yağ hücrelerinin bazı görevleri var-
dır; A, D, E, K vitaminlerinin depolanmasında, bazı hormonların 
sentezlenmesinde önemli rol oynarlar. Mutlaka vücudumuzda 
yağ dokusu bulunmalıdır. Bu oran, erkeklerde vücut ağırlığının 
%25’inin kadınlarda %30’unun üzerindeyse; kalp damar hasta-
lıkları, yüksek şeker hatta kanser gibi birçok hastalığa davetiye 
çıkartmaya başlar. Yemeklerinizi hazırlarken katı yağ kullanmayın. 
Et, köfte, tavuk, balık gibi et ürünlerini mümkünse yağsız pişirin. 
Yemeklerinizi kızartma yapmak yerine; ızgara, fırın buğulama 
yapabilirsiniz. Sebze ve kuru baklagilleri tüketirken de 
tabağınıza yemeğin suyunu süzdürerek almanız yemeğin 
yağ ve salçasını tüketmemenizi sağlayacaktır.

KARBONHİDRATLARI 
AZALTMAYIN, SADECE 
ÇEŞİDİNİ DEĞİŞTİRİN! 
Günlük almamız gereken enerjinin neredey-
se %50’sini karbonhidratlar oluşturmaktadır. 
Aynı şekilde vücudun yağ yakarken glikojen 
depolarını kullanması için karbonhidratlara 
ihtiyacı vardır. Diyet listelerinde yapılan en 
büyük yanlış karbonhidratı diyetten çı-
kartmak. Böyle bir diyet programının yağ 
kaybettirmesi beklenemez. 

‘‘Bilinenin 
aksine yağ 

tüketimini sıfıra 
indirmek vücut 

yağ oranını 
azaltmaz.’’
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Karbonhidratları tüketirken doğru olanlarını seç-
mek gerekir. Hamur işleri, tatlılar, meyve suları, asitli 
içecekler, pilav ve makarna basit şeker içerir ve kilo 
almanıza sebep olur. Bunların yerine diyetinizde 
yemeklerin yanına mutlaka ekmek ekleyin. Esmer 
ekmeğin glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme 
hızı) oldukça düşüktür ve yağ kaybı için kan şekeri 
dengesi oldukça önemlidir. Esmer ekmekler ara-
sında en sağlıklı olanları; tam tahıl, çavdar ve tam 
buğday ekmeğidir. Kepekli ekmek ve kepekli ürünler 
hem demir eksikliği hem de kabızlığa neden olduğu 
için tercih edilmemelidir.

Aynı şekilde günde üç porsiyon meyve tüketimi 
de sağlıklı bir karbonhidrat tercihi olacaktır. Meyve-
leri ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Tabii ki mey-
veler de şeker içeriği yüksek besinlerdir ve porsiyon 
tercihi olarak bir meyve bir avuç içi büyüklüğünde 
tüketilmelidir. Meyvenin yanında kan şekeri denge-
leyici olarak mutlaka bir su bardağı süt, yoğurt ve 
ya ayran tüketilmelidir.

UZUN SÜREN AÇLIK YAĞ 
DEPOLANMASINI ARTIRIR. 
ŞOK DİYETLERE SON!
En sık yapılan hatalardan bir tanesi de, kişinin 
kendisini aç bırakarak zayıflatmaya çalışmasıdır. 
Genellikle uzun süren açlıklar, şok diyetler sık 
kullanılmakta ve bundan sonuç alan kimse bulun-
mamaktadır. Açlıkla kaybedilen kilo yağ olmaya-
cak, kişi sadece su ve kas kaybedecektir. Bunun 
sonucunda da kısa bir süre içerisinde kişi verdiğini 
düşündüğü kiloyu fazlasıyla geri alacaktır. Üç saat-
ten fazla süren açlık sonrasında oluşan Hipoglisemi 
(kan şekerinin düşmesi), daha sonra tüketilen öğün 
sağlıklı olsa bile vücutta yağ olarak depolanması ile 
sonuçlanmaktadır.

Her zaman iyi bir kahvaltı ile güne başlayın. 
Sonrasında üç saat aralıklarla kendinize sağlıklı 
atıştırmalıklar hazırlayın. Mutlaka öğlen ve akşam 
yemeklerinizi tüketin. Akşam yemeği yememenin ya 
da akşam saat 17:00’den sonra yemek yememenin 
zayıflamaya hiçbir etkisi yoktur. Aksine gece uzun 
süren bir açlık, sabah kahvaltısını yağ olarak depo-
lamanıza neden olabilir.

AZ SU TÜKETİMİ 
VÜCUTTAKİ ÖDEMİ 
ARTIRIYOR!
Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşı-
laşılan bir sorundur. Ödem daha çok bayanlarda 
görülür ve bazen önemli hastalıkların habercisi 
olabilir. Böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar 
sorunları, hormonal hastalıklar ödeme yol açabilir. 
Özellikle kadınlarda regl ve menopoz gibi dönemler-
de ödem artışı olmaktadır. Bunun yanı sıra çok tuzlu 

ve şekerli yiyecek tüketen kişilerde de ödem oranı 
artmaktadır.

Ödemin en erken belirtileri göz kapaklarında, el, 
ayak ve ayak bileklerinde şişme meydana gelme-
sidir. Ödem ile birlikte kilo artışı da oluşur. Günlük 
tüketilen tuz ve su miktarı ödemin ana sebeplerin-
dendir. Aynı şekilde tatlılar, hazır yiyecekler, et suyu 
tabletleri, turşular, konserveler tuz yönünden zengin 
besinler ödeme neden olur.

Fazla tuzu vücuttan uzaklaştırmak için yeteri 
kadar su içilmesi gerekir. Kadınlarda günlük en az 2 
litre, erkeklerde de 2,5 litre su tüketmek önemlidir. 
Çay, kahve, bitki çayları gibi sıvı gıdaları tüketmek 
su tüketmenin yerine geçmez. Eğer su içmekte 
zorlanıyorsanız, tatlandırmak için içerisine; elma, 
tarçın, salatalık, zencefil gibi besinleri ekleyebilirsi-
niz. 

YANLIŞ EGZERSİZ  
KİLO ALDIRIYOR!
En çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi de 
kişilerin kilo kaybedebilmek için yanlış egzersiz 
programlarını seçmesi. Vücudun glikojen depolarını 
harcayabilmesi için oksijeni aktif olarak kullandığı 
egzersizlere ihtiyacı vardır. 

Temelde iki çeşit egzersiz çeşidi vardır. Bunları; 
aerobik ve anaerobik egzersizler olarak sıralayabili-
riz. İyi bir yağ kaybı için metabolizmayı hızlandıran 
ve yağ kaybını destekleyen egzersizlerin aerobik 
çalışmalar olması yararlıdır. Aerobik egzersizler; 
vücuda enerji sağlamak amacıyla oksijenin aktif kul-
lanıldığı egzersizlerdir. Bunlar; yürüyüş, koşu, bisik-
let, ip atlama ve yüzme gibi egzersizlerdir. Aerobik 
egzersizler, kanda ve vücutta oksijenin dolaşımını 
hızlandırırlar. Kan basıncının azalmasını sağlarlar ve 
yağ yıkımını hızlandırırlar. Diğer taraftan anaerobik 
egzersizler, vücudun enerji ihtiyacını solunumdan 
karşılayan ve vücudu oksijensiz çalışmaya zorlayan 
egzersizlerdir. Bu egzersizler sadece kısa süreli 
yapılabilir. Bu egzersizlere; ağırlık kaldırma, pilates, 
kendini çekme, itme, sürat koşusu gibi örnekler 
verebiliriz.

Eğer amacınız kilo kaybetmek ise; yürüyüş, koşu, 
bisiklet gibi aerobik egzersizleri tercih etmelisiniz. 
Çünkü depolanmış yağları yakabilmek için daha çok 
oksijene ihtiyaç vardır. Kalp hızınızı mevcut hızından 
dakikada ortalama 25-30 civarında artıran aerobik 
aktiviteler (yürümek, yüzmek, bisiklete binmek) ka-
lori yakmanın en iyi yoludur. Bel çevrenizi inceltmek 
için haftada en az 3 gün 30 dakika yürüyüş yap-
malısınız. Bu yürüyüşleri açken değil, yemekten 40 
dakika ya da 1 saat sonra yapmanız daha fazla yağ 
kaybetmenizi sağlar. Çalışmalar, düzenli yürümenin 
en güçlü aerobik aktivitelerden biri olduğunu gös-
teriyor. Düzenli yürüyenlerde kanda insülin seviyesi 
azalıyor. Böylece bel çevresi ve göbek yağları daha 
kolay ortadan kalkıyor. 
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ÖDEM ATMAK İÇİN
● Yarım bağ maydanoz sapı

● Yarım limon

● 1 tutam kiraz sapı

● 1 bardak su ile 3-5 dk. kaynatın.
Günde bir bardak içilebilir.

KABIZLIK İÇİN
● 2 adet kuru kayısı

● 2 adet mürdüm eriği

● 2 çubuk tarçın

● 1 bardak su ile 3-5 dk. kaynatın.

Sabahları açken bir bak tüketilebilir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Op. Dr. Berkant BOZDAĞ
Göz Hastalıkları Uzmanı

Düşük göz kapakları sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir 
ve görme alanınızı kısıtlar. Göz kapağı estetiği (blefaroplasty) 
bu problemleri giderirken aynı zamanda size üzgün veya 
yorgun bir ifade veren göz altı yağ ve cilt torbalarının 
alınmasını da sağlar.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ  İLE BAKIŞLARINIZI 
GENÇLEŞTİRİN
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GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ  İLE BAKIŞLARINIZI 
GENÇLEŞTİRİN

Gözlerimiz ve bakışlarımız, yüz ifademizin odak 
noktasıdır. Bazen genç yaşlarda yapısal olarak bazen de 
yaşın ilerlemesi ve yer çekiminin de etkisi ile kaşlarda, 

üst ve alt göz kapaklarında ifadeyi bozan deri gevşemesi, 
fazlalığı, sarkması oluşur Avcılar Hospital Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Berkant Bozdağ, göz kapağı çevresindeki 
bu belirtilerinden kurtularak daha dingin ve genç bakışlar 
elde etmenizi sağlayacak göz kapağı estetiği ile ilgili süreçler 
hakkında bilgiler verdi.
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Göz Kapağı Estetiği Nedir?
Bazı kişilerde sarkmış göz kapakları yada belirgin göz 
altı torbaları kalıtsaldır ve genç yaşlarda da kendini 
hemen belli eder. Çoğu kişide ise yaşlanmayla be-
raber gelişen bir süreçtir. Ciddi vakalarda bu deri 
katlantısı kirpiklerin köklerine kadar uzanır ve hatta 
bu hattı da aşarak görme alanına girebilir. Bu derece 
ciddi sarkmalar göz kapaklarını aşırı kaldırarak bakma 
ihtiyacı doğuracağından kişiyi gün içinde sürekli yorar. 
Bu gibi durumlarda; göz çevresindeki fazla, sarkan 
veya torbalar oluşturan deri ve deri altı yağ dokusunun 
kısmen çıkartılarak kısmen de onarılarak daha sağlıklı 
ve estetik bir görünüme kavuşturulduğu göz kapağı 
estetiği ameliyatları yapılır. Göz kapağı estetiği yerine 
blefaroplasti terimi de kullanılır.

Göz Kapağı Estetiği  
Kimler İçin Uygundur?
Ailesel nedenleri olanlarda 20`li yaşlardan sonra, yaşla 
birlikte oluşan problemlerde 30`lu yaşlardan sonra,ge-
netik yada doğumsal nedenlerde ise ilk 1 yaş içinde 
göz hastalıkları uzmanıyla değerlendirilerek göz ka-
pağı estetiği planlaması yapılmaktadır. Doğuştan göz 
kapağı sorununda altı yaşına kadar ameliyat yaptırıl-
ması gerekmektedir.

Hipotiroidizm ve Graves Hastalığı gibi tiroit prob-
lemleri, kuru göz ya da yetersiz gözyaşı, yüksek 
tansiyon ve diğer dolaşım sistemi problemleri, şeker 
hastalığı ve kalp-damar hastalıkları gibi bir takım tıbbi 
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durumlar göz kapağı estetiğini riskli hale getirebilir. 
Retina ayrılması ya da glokom hastalığı da dikkat ge-
rektirir ve göz doktorunun ameliyat öncesi bu kontrol-
leri yapması önerilir.

Göz Kapağı Estetiği  
Nasıl Yapılır?
Göz kapağı estetiği genellikle lokal anestezi ve sedas-
yon kombinasyonu altında uygulanabilir. Bu kombi-
nasyon sayesinde hafif bir rahatsızlık ve dokunma 
hissine rağmen uyanık, rahatlamış bir şekilde, fakat 
cerrahi alanı uyuşturularak tamamen acı duyusun-
dan uzak bir şekilde ameliyat yapılır. Doktorun ya da 
adayın isteği doğrultusunda ameliyat, işlem sırasında 

tamamen uyumayı sağlayan genel anestezi altında da 
yapılabilir. Göz kapağı estetiği, ameliyatın büyüklü-
ğüne göre genellikle 1 ile 3 saat arasında sürer. Üst 
kapağın doğal kıvrımdan ve alt kapağın kirpiklerinin 
hemen altından olmak üzere deri kesileri (insizyon) 
gerçekleştirilir. Bu kesiler göz kapağının dış köşesin-
deki kaz ayaklarına kadar uzatılabilir. Bu kesilerden 
girilerek deri dokusunu alttaki kas dokusundan ayrılır. 
Kaslardaki gevşekliğe ve torbalara yönelik müdahale 
yapılır. Fazlalaşmış deri çıkartılır. Kesiler ameliyat biti-
minde ince estetik dikişler yardımıyla kapatılır.
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Ameliyat Sonrası ve  
İyileşme Süreci 
❍  Göz kapaklarında ödem ve morluk oluşabilir. Soğuk 

uygulama ve yüksek yastıkta yatma önerilir.

❍ Ameliyat sonrası ciddi ağrı olmaz. Bu oluşabilecek 
sızılara karşı ağrı kesici ilaç, gözlerin kurumaması 
için suni gözyaşı veya göz merhemleri önerilebilir.

❍ Gözlerde yaşarma, yanma hissi, kuruluk olabilir. 
Göz kapakları hafif açık kalabilir; ödem geriledikçe 
düzelmesi beklenir.

❍ Dikişler 7-8 gün içerisinde tamamen alınır.

❍ Bir hafta sonra hasta işine dönebilir ancak göz 
kapaklarındaki minimal ödemin tamamen gerilemesi 
3-4 haftayı bulabilir.

❍ Bir hafta sonra kontak lens kullanılabilir.

❍ Ameliyat izleri ilk haftalar makyajla gizlenebilir. İlk 
haftalar pembe renkli olan izler genellikle aylar içe-
risinde gittikçe solar ve dikkat çekmeyecek ince ve 
ten rengi bir hal alır.

Kanamadan kaçınmak için;
❍ Ameliyat sonrasında yüksek yastıkta yatılmalı,

❍ Soğuk uygulama yapılmalı,

❍ Kan basıncı takip edilmeli ve tansiyon yüksek ise 
düşürülmeli,

❍ Şiddetli öksürük veya hapşırıktan kaçınılmalı,

❍ Tuvalette aşırı ıkınılmamalı,

❍ Ağır kaldırılmamalı,

❍ 2 hafta süre ile ağır sporlar yapılmamalı,

❍ Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalı.

Ameliyat Sonrası  
Göz Kapaklarında  
Ne Kadar İz Kalır?
Göz ve göz kapağı estetiğinde en sık sorulan ve 
hastaları endişelendiren soru izler hakkında olur. Üst 
göz kapağı ameliyatlarında, kapaktaki iz, gözü açıp 
kaparken oluşan katlantı yerine gizlenir. Bu yüzden iyi-
leşme döneminin ardından makyajsız bile olsanız üst 
kapaktaki iz, siz ya da başka biri tarafından görünmez. 
Gözaltlarında ise izler ya içerden yapılır, ya da kirpik 
dibine gizlenir. Bu yüzden alt kısımlarda iz görünmesi 
söz konusu değildir.

1.Gün

5.Gün

9.Gün

3.Gün

7.Gün

11.Gün
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Gezi

Uzm. Diyetisyen Melike ÇETİNTAŞ
Beslenme ve Diyet
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Psikolog Öznur ÖZKOCA
Çocuk Psikoloji
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Birçok diyet programı deneyip başarılı olamıyor 
musunuz? Sürekli başladığınız diyet programlarını 
yarıda mı bırakıyorsunuz? Stres, üzüntü, kaygı, aşırı 
sevinç gibi durumlarda aklınız hep yemeklerde mi 
oluyor? Kilo verseniz bile bunu bir türlü koruyamıyor 
musunuz? Avcılar Hospital’dan Uzm. Diyetisyen 
Melike Çetintaş ve Psikolog Öznur Koca, tüm bu 
sorunlarınızın çözümü için psikolojinize uygun bir diyet 
olan “Psikodiyet” konusunu sizler için anlattı. 

HER BİREY KENDİNE
ÖZELDİR
Her birey kendine özeldir. Hepimizin yemek yeme 
düzeni, uyku saatleri, vücudumuzun çalışma şekli, 
ruh hali farklıdır. Bu nedenle kilo vermek için 
oluşturulan tüm süreçler de size özel olmalıdır. İnsan 
biyopsikososyal bir varlıktır; yani beden, psikoloji 
ve sosyal koşullar birbirleriyle etkileşim halindedir. 
Beslenme ve kilo problemleri kişilerin psikolojisini 
etkilemekte, aynı şekilde kişinin psikolojik durumu da 
beslenmesini etkilemektedir. Bu nedenle beslenme ve 
psikoloji aslında iç içedir.

YEME DAVRANIŞI
İÇGÜDÜSELDİR
Yeme davranışı, sadece fizyolojik açlık sonucu oluşan 
bir durum değil; duygu, düşünce ve sosyal boyutu 
olan daha karmaşık bir süreçtir. 

İçgüdü olan yeme davranışı; özellikle insanda 
hormonlar, beyin, alışkanlıklar, duygu, düşünce, 
yaşantılar, beklentiler, doyum ve doyumsuzluklar ve 
bilinçaltından etkilenir. 

Bu nedenle bir kişinin ‘yemek yeme’ davranışını 
düzenleyebilmek için tüm süreci bütünüyle incelemek 
gerekir. Yemek yeme davranışının psikolojik, 
duygusal ve yaşamsal yönünü ele almadan diyet 
programı başarı sağlayamamaktadır. Bununla birlikte 
bireyin bedenindeki bir değişiklik psikolojisinde, 
psikolojisindeki bir değişiklik bedeninde etkisini 
gösterir.

PSİKODİYET NEDİR ? 
Psikodiyet; biyopsikososyal açıdan beden, beyin, 
ruh ve çevre etkileşimini inceleyen bilimsel diyet 
programıdır. Psikodiyet, içerisinde hem diyet hem 
de psikoloji alanını barındıran multidisipliner bir 
programdır. Temel amaçları arasında kilvo kaybının 
sağlanması, verilen kilonun korunması, sağlıklı beden 
algısının oluşturulması, özgüven geliştirme ve sorun 
çözme becerileri bulunmaktadır.

DUYGU DÜŞÜNCE DAVRANIŞ 
İLİŞKİSİ
Çoğu zaman yemek yeme eyleminizi neyin 
başlattığının farkında olmayabilir, kendinizi yemek 
yerken bulabilirsiniz. 
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Fakat, bu yeme davranışının öncesinde başka 
boyutlar bulunmaktadır. Örneğin, davranışı ilk 
önce bir uyarıcı başlatır. Bu uyarıcı güzel bir yemek 
kokusu, yiyecek üzerine konuşmalar gibi dış bir 
uyaran olabileceği gibi; kişinin boşluk, suçluluk, öfke, 
yalnızlık gibi duyguları iç uyaran olabilir. Bu uyarıcı 
sonucunda her kişi yeme davranışı göstermez. Yeme 
davranışı gösterip göstermemek ise düşünce süreçleri 
ile ilgilidir. Eğer o uyarıcı karşısında; “Bunu yemem 
lazım.”, “Buna karşı koyamam.” gibi düşünceler 
olursa sonuç o yiyeceği yemek olacaktır. “Buna 
engel olamıyorum.”, “Yerken çok mutlu oluyorum.” 
gibi düşüncelerle de yeme davranışı artmakta ve 
sürmektedir. Sonuç olarak da bu yeme davranışından 
dolayı kişi asla başarılı olamayacağı gibi düşünceler 
ile mutsuzluk, öfke, suçluluk gibi duygular yaşayabilir 
ve diyetini bırakabilir.

DÜŞÜNME HATALARINI
ORTAYA ÇIKARMA 
Bu sürece engel olabilmek için kişinin düşünce 
hataları belirlenir.

Diyetteyken en sık yapılan 9 düşünce hatası; 

1. Ya hep ya hiç düşüncesi
“Ya tam diyet yaparım ya da diyetimi bozarım.“
“Şu yiyecekten ya hiç yemem ya da yiyeceksem 
sonuna kadar bitiririm.”

2. Olumsuz geleceği önceden görmek 
“Bu hafta hiç kilo veremedim, bu hiç kilo 
veremeyeceğim demektir.”
“Bu yiyeceği yemeye karşı koyamadım, ileride de 
hiçbir yiyeceğe karşı koyamayacağım.” 

3. Geleceği abartılı olumlu görmek
“Canım çok istedi, azıcık yerim sonra bir daha hiç 
yemem.”

4. Duygusal şartlanma
“Şu anda tatlı bir şeyler yemem şart.”
“Kendimi yenilmiş gibi hissediyorum böyle hissetmem 
başarısız olduğumu gösterir.”

5. Aklından geçenleri okumak 
“Benim için pişirdiği yemekten yemezsem benim kaba 
biri olduğumu düşünecek.”

6. Kendini kandıran düşünce
“Yerken beni kimse görmezse yedim sayılmaz.”
“Ayakta atıştırmaktan bir şey olmaz.”

7. Yarar sağlamayan kurallar
“Yiyecek ziyan edemem, tabağımda yiyecek 
bırakamam.”

8. Haklı neden ileri sürmek 
“Şu anda çok gerginim bu yiyeceği yemeye hakkım 
var.”
“Bedava olduğu için bu yiyeceği yiyebilirim.”

9. Abartılı düşünce
“Bir yiyeceği canım istediğinde buna asla karşı 
koyamıyorum.” 
Yanlış düşünce belirlendikten sonra davranış 
değiştirme, engelleri ortaya çıkarma ve sorun 
çözme üzerine odaklanılır. Bireylerde olumlu beden 
algısı geliştirilir. Burada da motivasyon oluşturulur. 
Motivasyon oluşturmak çok önemlidir çünkü süreç 
içerisinde takılmalar ve geri dönüşler olduğu zaman 
ya da bir takım engeller ile karşılaşıldığında kişilerin 
kendilerini motive eden sebepleri hatırlaması 
önemlidir. Son aşama kilo koruma planını içerir ve 
hastanın olumlu alışkanlıklarını devam ettirmesi ve 
kilosunu koruması amaçlanır. 

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Op. Dr. Hakan YOLDAKALMAZ
Üroloji 
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Böbrek ve idrar yolu taşları toplumumuzda sık rastlanan 
hastalıklardan biri. Holmium Flexible Lazer teknolojisi ile 

birlikte idrar yolu taşlarının tedavisinin kolaylaşıyor. 

BÖBREK VE 
ÜRETER 
TAŞLARI 

TEDAVİSİNDE 
LAZER DEVRİ

Holmium Flexible Lazer, böbrek, üreter, mesane taşlarında, üretra darlığı, üriner sistem 
tümörlerinde, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) ameliyatlarında kullanılan bir sistem.  
Avcılar Hospital Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Hakan Yoldakalmaz, vücutta herhangi 

bir kesi olmadan taşları parçalayabilen ve böylece hastaların çok kısa bir zamanda günlük 
hayatına dönmesini sağlayan Holmium Flexible Lazer teknolojisi hakkında bilgi verdi.
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Holmium Flexible 
Lazer ile Böbrek Taşı 
Kırma Yöntemi
Holmium, YAG Lazer böbrek ve idrar yolları taşlarının 
tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden. Taşın 
cinsine ve sertlik derecesine bağımlı olmaksızın, tüm 
taşlarda kullanılabiliyor. Kanamanın minimal düzeyde 
olması ve işlem sonrası ağrının yok denecek kadar az 
olması sebebiyle oldukça güvenli bir yöntem.

Nasıl Uygulanıyor?
Lazer ışını flexible, üreterorenoskopun içinden geçirilen 
ince bir fiber aracılığıyla taşa ulaştırılıyor. Taşın üzerine 
uygulanan lazer ışığı ile süratli bir biçimde kırma işlemi 
gerçekleştiriliyor. Diğer yöntemlere göre taş çok daha 
küçük parçalara ayrılıyor ve adeta toz haline geliyor, 
böylece işlem sonunda daha kolay dökülüyor. Bazen 
idrar yollarındaki darlıklar taşa ulaşmayı zorlaştırabiliyor. 
Oysa, lazer ile darlıkları açmak mümkün. Holmium lazer 
ile yapılan ameliyatlarda, böbreğin taştan arındırılma 
oranı %85-95 arasında.

Hasta Ameliyat 
Olduğu Günün 
Akşamında Evine 
Gidebilir.
Vücutta herhangi bir kesi olmadığından, ameliyat son-
rası dönem, açık cerrahi tekniklere göre daha az ağrı 
çekilmesini sağlıyor. Tek seansta tedavi tamamlandı-
ğından, ses dalgasıyla taş kırılmasına (ESWL) göre de 
daha hızlı bir tedavi. Bu sayede hastanın normal akti-
vitesine ve iş yaşamına en kısa sürede geri dönmesini 
sağlanıyor. Yakın zamana kadar sadece idrar kanalın-
daki taşların tedavisinde kullanılan Holmium Flexible 
Lazer, (bükülebilir veya kıvrılabilir) üreterorenoskopların 
kullanıma girmesiyle, artık böbrek içinde yerleşmiş 
taşlarda da etkin bir tedavi sağlıyor. Böbreğin iç kıs-
mındaki idrar toplayıcı sistemde yerleşmiş taşlara bu 
‘flexible’ aletlerle ulaşılıyor ve taşlar Holmium Lazer 
kullanılarak kırılıyor. Büyük taş parçaları özel aletler-
le tutularak vücut dışına çıkarılabiliyor. Kalan küçük 
parçalar da idrar ile vücut dışına atılıyor. Hastaya bir 
kesi yapılmadan, üretra adı verilen idrar kanalından 
giriliyor. Taş kamerada görülüyor, ardından 230 mikron 
kalınlığında lazer teli Flexible Üreteroskop’un içinden 
ilerletilerek taşa direk teması sağlanıyor ve taş kırılıyor. 
Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar bu 
işlem devam ediyor.

Tedavi Yönteminin 
Avantajları
En büyük avantajı yüksek başarı oranı. Böbreğe doğal 
yoldan girildiği için, perkütan ve açık cerrahi gibi yön-
temlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmuyor. Yapılan 
çalışmalarda, böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybı-
na yol açmadığı saptanmış. Kanamaya da yol açmıyor. 
Bu nedenle kanama eğilimi olanlarda ve antikoagülan 
kullananlarda uygulanabilmesi Flexible Üreteroskopi’ye 
büyük avantaj sağlıyor. Hastalar aynı gün veya ertesi 
gün taburcu olabilirler ve geride taş oluşumuna zemin 
hazırlayacak küçük parçacıklar kalmaz. Pelvik ve at nalı 
böbrek gibi, doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda 
uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay 
yöntemlerden biridir.

En büyük avantajlarından biri de hem üreter hem de 
böbrek taşına aynı anda müdahale edilebilmesi. Üreter 
taşının üreteroskopi ile tedavisi sırasında aynı tarafta, 
tedavi gerektiren böbrek taşı olabilir. Böyle bir durumda, 
üreterdeki taş alındıktan sonra aynı taraf böbrekteki taş 
da alınabilir ve böylelikle hasta tamamen taşsız hale 
getirilebilir. Benzer şekilde, her iki böbreğinde de tedavi 
gerektiren taşları olan hastalarda aynı seansta her iki 
böbrekteki taşlar Flexible Üreteroskopi ile temizlenebilir.

Çok şişman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve 
PCNL’nin yapılması zor, oluşabilecek yan etkileri fazla. 
Bu nedenle bu hastalarda Flexible Üreteroskopi ile taş 
tedavisinin ilk seçenek olduğu düşünülüyor.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”



                                                                                                                                              
 

 

Gücümüz devamlılığa olan inancımız... 
1989 yılında kurulan firmamız o günden bu yana bilgi ve deneyimlerini sağlık sektöründe, ‘Bilgi Yönetim Sistemi 
Hizmetleri’ne aktarıyor. Tamamen yerli kaynaklarla ve özgün olarak geliştirilen sistemimiz, bu anlamda sektörün 
ilklerinden olma özelliğine de sahip. Firma olarak devamlılığa olan inancımızla gerek teknolojik yenilikler ve gerekse de 
sektörün farklılaşan istekleri doğrultusunda gelişmeye ve değerli iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. 
 

Ürünlerimiz… 

BilMedical® Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi 

Hastanelerimizin bir bütün halinde işletimini sağlayan maliyet ve verimlilik alanında bütünsel bir yapı sunan; analiz ve 
raporlama alanında pek çok farklı analize imkân tanıyan, her kurumun kendi özgün yapısını kavrayabilen ve adapte 
olabilen bir platform sunmaktayız. 

portTSS®  Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Sistemi 

Özel sağlık sigortalarının, özel hastanelerin SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetleri harcamalarına destek olmak 
amacıyla sundukları tamamlayıcı sağlık sigorta hizmetleri provizyon altyapısını sunmaktayız. 

BİTS®  Bilmed İş Takip Sistemi 

Kurumlarda sistemlerimizin kurulması ve işletilmesi ile ilgili süreç ve iş takibinin hızlı ve etkin bir şekilde 
gerçekleştirilerek kaynakların maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlamaktayız. 

bCloud®  Bilmed Bulut Sistemi 

Bulut sağlık sunucu sistemi ile sağlık bakım kurumlarının işletme ve operasyonel maliyetlerini minimize etmek ve 
sadece ihtiyaç duyulan kaynağa yüksek hizmet kalitesinde ulaşmasını sağlamaktayız. 

Ar-Ge Merkezimiz… 

Bilmed, 2017 Ocak ayında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın verdiği belge ile 351. Ar-Ge merkezi olmuştur. 
Bu kapsamda üniversitelerimizin Teknoloji Transfer Ofisleri ile anlaşmalar yaparak sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik 
yeni çözümler ve uygulamalar geliştirmekteyiz.   

Neden Bilmed… 

Bilmed çözüm uygulamalarımızda fonksiyonaliteyi esas alıyor ve iş başarısına odaklanıyoruz. Sektörün kısa ve uzun 
vadeli hedeflerine uygun ve ölçülebilir gelişmeler sağlamamız en önemli özelliğimizi oluşturuyor. Buna ek olarak mali 
bütünlüğü de sağlayan kısımlar olan muhasebe, stok, demirbaş, satın alma, bordro işlemlerini kapsayan çözümleri de 
sunmamız iş ortaklarımızın hizmetlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmesine imkân sağlıyor.  

Uzman kadromuz ve sektördeki deneyimimizle Türkiye genelinde projelerin etkin ve hızlı bir şekilde hayata 
geçirilmesini, kalitede sürekliliği ve kısa sürede sistemin getirisinin alınmasını sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelge, yönetmelikler çerçevesinde mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, 
yazılım geliştirme ve güncelleme işlemlerini kesintisiz hizmet anlayışıyla sürdürüyoruz. 

Believe in Continuity… 
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Sportif sunucu ve 
yazar Ece Vahapoğlu, 

gerçekleştirdiği tüm 
projeleri insanlara sağlıklı 

yaşam düşüncesini 
aşılamak ve örnek 

olmak adına yapıyor. 
Ona göre ruhsal, 

zihinsel ve bedensel 
tüm süreçlerin pozitif 

yönlü gelişimi için sağlık 
bir yaşam şekli halini 

almalı. Ece Vahapoğlu, 
tükenmek bilmeyen 
enerjisinin sırlarını, 

sağlıklı yaşamanın ve iyi 
hissetmenin yollarını sizin 

için anlattı.

“SAĞLIKLA İLGİLİ 
HİÇBİR ŞEYİ 
ERTELEMEYİ 

SEVMİYORUM”
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Röportaj

Sporcu kimliğiniz ve sağlıklı yaşam çalışmalarınızla 
tanınan ve takip edilen bir isimsiniz. Sağlık sizin için 
ne ifade ediyor?
Sağlık hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Ruhsal, zihin-
sel ve bedensel tüm süreçlerin pozitif yönlü gelişimi için 
sağlık bir yaşam şekli halini almalı. Sağlıklı olabilmek ve 
hissetmek adına mutlaka erken yatıp erken kalkarım ve 
sabah spor yaparak güne başlarım. Yanımda sürekli su 
şişesi taşıyıp gün boyu bol su içerim ve yemek tercih-
lerimi bilinçli yaparım. Bu konuda bahanelere kesinlikle 
yer vermeyin, sağlık her şeyden daha önemli.
 
Özellikle kadınların belli periyotlarda kontroller 
yaptırması çok önemli. Sizin sağlık kontrolleri 
ile aranız nasıl? Aksatmadan, düzenli şekilde 
kontrollerinizi yaptırıyor musunuz?
Sağlık kontrollerimi hiç aksatmadan yaptırıyorum. Bu 
zamana kadar ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme’ konusu 
hakkında yapılan pek çok kampanyaya severek destek 
oldum. Sağlığım konusunda oldukça titiz davranan bir 
insanım ve aslında tüm projelerimi insanlara bu düşün-
ceyi aşılamak ve örnek olmak adına yapıyorum. Sağlıkla 
ilgili hiçbir şeyi ertelemeyi sevmiyorum. Kontrollerimi 
zamanında yaptırmak da bunun bir parçası. Dünyada 
da trend zaten, hastalanmadan sağlığını iyi tutmak!

8’inci kitabınız ‘Ece Gibi Hisset’ ile sağlıklı 
yaşamanın ve hissetmenin bedensel, zihinsel ve 
ruhsal süreçlerinden bahsediyorsunuz. Bize biraz 
kitabınızdan bahseder misiniz?
Bu kitabımda; “Zihninin ve bedeninin kraliçesi ol.” motto-
su ile yola çıktım. Bana sürekli enerjik olmamın sırları so-
ruluyor, ben de buradan yola çıkarak “Kraliçe” temasına 
yöneldim ve kitabın isminin “Ece Gibi Hisset” olmasına 
karar verdim. Sağlıklı hissetmeyi psikolojik yaklaşımla da 
destekleyerek spor ve sağlıklı beslenme tüyoları veriyo-
rum. Kitabımda sağlıklı yaşam sırlarının yanı sıra Gülben 
Ergen’den Beyaz’a, Ahmet Zorlu’dan Ümit Boyner’e, 
Orhan Gencebay’dan Çağla Şikel’e kadar birçok ünlü 
ismin de sağlıklı yaşam tüyoları yer alıyor. 

Bazı insanlar seyahat eder bazıları arkadaşlarıyla 
vakit geçirir... Sizin stresli ve yorgun hissettiğinizde, 
zihninizi boşaltmak ve dinlenmek için seçtiğiniz bir 
yöntem var mı?
Zihin yorgunluğu yaşadığım zamanlar oluyor tabii. Aynı 
anda pek çok konuyu düşünmek yorabiliyor insanı. 

Kötü hisseder hissetmez derin nefesler alıyorum. He-
men meditasyon yapıyorum. Ruhsal gelişimle ilgili, mo-
tive edecek kitaplar okuyorum. Yazılarımda ya da sosyal 
medya paylaşımlarımda hep olumlu şeyler yazıyorum. 
Çünkü ben insanları mutsuz değil, mutlu etmek, pozitif 
enerji vermek için varım. İnsan derdini kendine saklaya-
bilir, kendi içinde çözebilir diye düşünüyorum. 
Zihnimi boşaltmak için ya derin nefeslerle meditasyon 
yaparım ya da tam tersi açık havada koşarım. Tempolu 
yürüyüş de çok iyi gelir.

Enerji/canlılık içeceği:  
Kara lahana, ıspanak, salatalık, marul, 
yeşil elma, armut, limon, zencefil
Hazırlanışı: Katı meyve sıkacağından 
tüm malzemeleri geçirin; gerekirse 
biraz su ekleyip karıştırın.
 

Protein ve enerji deposu Smoothie: 
Laktozsuz süt veya keçi/soya/badem 
sütü, yulaf, çiğ badem, muz, toz 
tarçın, fıstık ezmesi veya pekmez veya 
bal
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir 
blender’da karıştırıp afiyetle için.

Sıkılaştırıcı/yağ yakan içecek: 
Limon ya da suyu, acı kırmızı biber, 
zencefil (taze/toz), su, tatlandırıcı 
olarak bal, stevia, agave üçlüsünden 
biri seçilebilir. 
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir 
blender’da karıştırıp afiyetle için.

Ece Vahapoğlu’ndan Detoks Tarifleri
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Çok yoğun bir insansınız. Dolayısı ile güne erken 
başlıyor ve gün içinde de çok aktif oluyorsunuz. 
Uykunuzu bu tempoda nasıl düzenliyorsunuz? 
Boş bir zihin ile yatağa girmek çok önemli. Uyku da 
bir alışkanlık. Vücudunuzu erken yatıp, erken kalk-
maya alıştırmanız çok önemli. Ben zihnimi boşalt-
mak için dua edip yatıyorum. Birde, Tibet’in Gençlik 
Pınarı adını taşıyan 5 hareket benim vazgeçilmezim. 
Bu hareketlerin faydalarından bir tanesi de, düzenli 
ve sağlıklı bir uyku uyumanıza yardımcı olması. 

Cildiniz için ne yapıyorsunuz peki? Cilt 
güzelliğiniz için verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
Yılda üç kez; yani üç ayda bir, cilt bakımı yaptı-
rıyorum. Mevsim geçişlerinde kimyasal peeling 
uygulatıyordum. Artık, beslenmemi son derece iyi 
düzenleyerek, bol su içerek ve doğru cilt bakımla-
rını yaptırarak cildimi koruyorum. Aslına bakacak 
olursanız beslenmeniz, uykunuz cildi çok etkiliyor. 
Çünkü cildin içten beslenmesi gerekiyor. Çekimler 
dışında makyaj yapmayı da sevmiyorum. Makyaj-
sız da çok rahat fotoğraf paylaşabiliyorum. Sabah 
uyandığımda kendimi güzel buluyorum, sağlıklı bir 
cildim var. Çünkü düzenli ve sağlıklı yaşıyorum. 
Önerim, cilt tipinize uygun ürünler kullanmanız. En 
önemlisi de makyajınızı temizleyip, cildinizi nemlen-
direrek yatağınıza girmeniz ve tabii ki bol su içip, 
kaliteli beslenmeniz. 

Estetik hakkında düşünceleriniz neler?  
Karşı mısınız estetiğe?
Bu konuya çok katı yaklaşmıyorum. Teknoloji bu 
konuda oldukça ilerledi. İnsanın kendini olduğu gibi 
kabul edip, sevmesinden yanayım ama bazı durum-
larda yapılabilir. Estetik cerrahi başarılı bir ilerleme 
gösteriyor ve belli olmayan, abartısız müdahaleler 
yapılabiliyor. Cilde zarar vermeyip, ifadenizi değiş-
tirmiyorsa ufak tefek şeyler yapılabilir. Çok şükür 
daha başlamadım bu işlere. Sadece kaz ayaklarım 
için ufacık dozda denemiştim ama zaten belirsiz 
olduğu için ha öyle ha böyle deyip bıraktım. Şimdi 
hiçbir şey yaptırmıyorum. İyi kremler kullanıyorum.

Sağlıklı yaşam için sizden birkaç öneri  
alabilir miyiz?
Kötü beslenmeyin. Yedikleriniz hem bedeninizin 
şeklini hem de psikolojinizi etkiler. Şekeri hayatınız-
dan çıkarın. Lokmalarınızı iyice çiğneyin. Akşamları 
sindirimi kolay yiyecekler tercih edin. Bol su için 
ama yemek yerken değil, yemek öğünleri aralarında 
su tüketin. Her gün farklı kas gruplarına yönelik eg-
zersizler ve yürüyüş yapın. Kendinize zaman ayırın, 
meditasyon ve duanın gücünden destek alın. 

Sağlıklı yaşam adına çok fazla projede yer 
aldınız, ilklere imza attınız. İleriki dönemlerde 
yeni projeleriniz var mı?
21 gün felsefemden yola çıkarak oluşturduğum 
yeni spor giyim markamla birlikte spor etkinliklerim 
artacak. Markalarla iş birliklerim var. Web sitem 
ecevahapoglu.com, bloğum ve youtube kanalım 
çok aktifleşecek. Seyahati sporla birleştireceğim 
deneyimsel geziler planlayacağım. Yurtiçi ve yurtdı-
şında koşu ve trekking gezileri düzenleyeceğim.
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Op. Dr. Özgür YÜCEL
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

NEDEN YENİDOĞAN 
SÜNNETİ?
Yenidoğan sünneti, cerrahi işlemin rahatlığı, çocukları idrar yolları 
enfeksiyonlarından korumasının yanı sıra, yara iyileşmesinin çabuk 
olması ve sünnet sonrası bakımın kolaylığı nedeniyle sünnet için en ideal 
dönem olarak kabul ediliyor.

Sünnet aslında çok basit bir işlem gibi görünse de uzman ellerde yapılması büyük önem 
taşıyor. Sünnet, hem cerrahi hem de psikolojik yönüyle üzerinde önemle durulması 
gereken bir işlem. Avcılar Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Yücel, 
yenidoğan sünneti ve sünnet yöntemleri hakkında ailelerin kafasını karıştırabilecek 
soruları yanıtladı. 
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Yenidoğan Sünneti Nedir, 
Ne Zaman Yapılmalıdır?
Erkek çocuklarda ‘Prepisyum’ denilen sünnet derisinin 
çeşitli yöntemlerle alınmasına dayanan cerrahi müdahale 
sünnet olarak tanımlanır. Bebeğin doğumunu takiben ilk 
bir ay içerisinde yapılan sünnet ise ‘Yenidoğan Sünneti’ 
olarak adlandırılır. Yenidoğan sünneti hayatın 2’nci veya 
3’üncü gününde herhangi bir ek sorun yoksa yapılabilece-
ği gibi, yeni doğana ait olan ‘Yenidoğan Sarılığı’ geçtikten 
sonra takiben 10’uncu gün ile 1’inci ayın sonuna kadar da 
yapılabilmektedir.

Yenidoğan Sünnetinin Avantajları 
Nelerdir?
Yenidoğan sünneti yapılan bebeklerde idrar yolu enfeksi-
yon riski azaldığı ve sünnetsiz çocukların idrar yolu enfek-
siyonuna, sünnetli olan gruba oranla 8-20 kat daha fazla 
yakalandığı belirlenmiştir. Yenidoğan sünnetinde diğer 
yaşlara oranla kanama oranı daha azken, iyileşme oranı-
nın daha hızlı olduğu tesbit edilmiştir. Sünnet yenidoğan 
döneminde yapılırsa psikolojik travma oluşturmaz.

Hangi Durumlarda Yenidoğan 
Sünneti Uygulanmaz?
Yenidoğan sünneti, bebek prematüre doğmamışsa veya 
hasta değilse, ailede hemofili hastalığı geçmişi yoksa ya 
da hipospadias gibi doğuştan penisi anomolisi yoksa uy-
gulanabilir. Yenidoğan sünneti lokal anestezi altında 10-15 
dakika arasında yapılmaktadır. Bu sırada mümkünse be-
beğin biberon ile mama veya anne sütü verilerek huzurlu 
ve rahat olması sağlanabilir.

UYGULANAN SÜNNET 
YÖNTEMLERİ 
Cerrahi Sünnet: 
Steril şartlar altında genel anestezi (narkoz) veya bölgesel 
uyuşturma yapıldıktan sonra sünnet derisi kesilir. Kanayan 
damar ağızları bulunup koterize (damar lehimi) edilerek, 
kesik olan derinin iki ucu dikişler ile uç uça getirilerek 
dikilir. Dikişler kendiliğinden eriyen cinsten olduğu için 
dikiş almaya da gerek yoktur. Bir haftaya kadar dikiş-
ler kendiliğinden kopar ve düşer. Çocuk hemen ayağa 
kalkabilir. Yeme ve içmede bir kısıtlama yapılmaz. 2-3 saat 
sonra uyuşturucu iğnenin tesiri geçeceğinden çocuk ağrı 

duymaya başlar. Onun 
için bu arada ağrı ke-
sici hap, şurup veya 
fitil verilir. 

Kıskaç Metodu: 
Sünnet derisi çekilir. 
Penis başının 5 mm 
üzerinden kıskaç 
konulur ve damarlar 
yapışsın diye biraz bekle-
nir. Bir bisturi ile üstte kalan deri kısmı 
kesilir. Damar bağlama ve koterizasyonu veya dikiş 
olmadığı için sıkı sargı ile sarılması, ayrıca deri uçlarının 
birleşmesi için belli bir süre (günler) geçmesi gerekmek-
tedir. 

Çan Usulü (Gomco Klemp): 
Bu usulde özel yapılmış çan şeklinde bir aletten faydalanı-
lır. Bu alet iki kısımdan meydana gelir. Penis başına geçi-
rilen, çana benzeyen ana parça ve iki adette kıskaç. Penis 
başına uygun olan çanın içerisine penis başı geçirilir. 
Sünnet derisi çanın dış yüzünde kalır. Üste kalan kıskaçlar 
ile sünnet derisi iyice sıkıştırılır. Yine belli bir gün sonra 
kıskaçlar açılır ve dolaşımı bozulmuş sünnet derisi alınır. 

Havya Yöntemi: 
Burada, kesmek için neşter veya makas yerine elektrik 
akımı ile ısıtılmış alet vasıtasıyla kesilir. Yine deri kenarları 
dikiş ile uç uca dikilir. 

Lazerle Sünnet: 
Koter yerine kesici olarak lazer kullanılmaktadır. 
Fakat gerçekte uygulanabilmesi zordur.

Yenidoğan Sünneti Sırasında 
Veya Sonrasında Olası 
Komplikasyonlar
Her sünnete olabileceği gibi yenidoğan sünnetinde de; 
kanama, enfeksiyon, glans üzerinde deri köprüsü oluş-
ması, fistüller veya glans dolaşım bozuklukları gibi bazı 
komplikasyonlar ne yazık ki görülebilmektedir. Önemli bir 
nokta ise hayatın ilk altı ayında daha sık görebildiğimiz 
fakat nadir gerçekleşebilen lokal anestezik maddelere 
karşı reaksiyonel bir durumun yeni doğan bebekte ger-
çekleşebilme olasılığıdır. Uygun koşullarda, ehil ellerde 
yapılması gereken sünnet ne kadar basit olursa olsun yine 
de bir cerrahi bir işlem olduğu unutulmamalıdır. Bu cerrahi 
işleme, yenidoğan döneminde karar vermek cerrahın ve 
aile bireylerinin ortak kararı ile alınmalıdır. Operasyonun 
artı ve eksileri iyi değerlendirilmelidir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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BEBEĞİNİZ DİŞ Mİ 
ÇIKARIYOR?

Dr. Nevin DURMAZ
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

A ğız ve diş sağlığı genel sağlığın bir parçasıdır. 
Sindirim sisteminin bir parçası olan ağız ve çevre 
dokularının sağlığının iyi olması ve korunması 

genel sağlığın da iyi olmasına ve korunmasına katkıda 
bulunacaktır. Bunun için çocuk-ebeveyn-çocuk diş 
hekimi (pedodontist) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanının birlikte hareket etmesi gerekir. Ağız ve diş 
sağlığını bozan hastalıkların başında diş çürükleri ve di-
şeti hastalıkları gelmektedir. Bunlar önlenebilir ve tedavi 
edilebilir hastalıklardır.

Bebeklerin diş çıkarma süreci, hem bebeğiniz için 
hem sizin için zorlu bir süreçtir. Bebeğinizin diş çıkardı-
ğını anlamanız, bebeğiniz tarafından verilen mesajlarla 
mümkündür. Bebeğiniz normalden daha huzursuz, gece 
sık sık uyanıyor, eskisi gibi beslenmeyi reddediyorsa, 
ellerini ağzına götürüp ısırıyorsa ve salya ile tükürük ora-
nında artış varsa diş çıkarma dönemine girmiş demektir. 
Bebeğin diş çıkarma döneminde nasıl davranmak ve ne-
ler yapmak gerektiğini Avcılar Hospital Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Durmaz anlattı.
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Dişler süt ve daimi dişler olarak iki grupta 
incelenir. Doğumdan sonra 6. ayda sürmeye 
başlayan süt dişleri sürme dönemini 36. Ayda 
tamamlarlar. Ağızda 10 alt çenede 10 üst 
çenede olmak üzere 20 adet süt dişi bulunur.
süt dişlenme dönemi 6 yaşına kadar devam 
eder.İlk dişin sürme gecikmesi 18. aya ka-
dar normal kabul edilir. Bu dönemden sonra 
sürme gecikmesinin nedenleri araştırılmalıdır. 
İlk süren süt dişleri alt orta keser dişlerdir ve 
genellikle simetrik sürme izlenir. Bebeklerde 
süt dişlerinin sürmesi sırasında genelde salya 
akıntısı, iştahsızlık, huzursuzluk, uykusuzluk, 
ishal, ateş, çene veya yüzde kızarıklık, hafif 
öksürük gibi sıkıntılar yaşayabilirler. Bu sıkın-
tılar dişler sürmeden 2-3 ay önce başlayabilir. 
Bunların ne olduğu ve ne kadar ağrı oluştura-
cağı konusu çocuktan çocuğa farklılık gösterir 
Bu dönemde dişlerini kaşıyabileceği bir şeyler 
vermek en doğrusudur. 

Bazı bebekler ağzında diş sürmüş olarak 
doğabilir, bu dişlere natal diş adı verilir. Bu 
dişlerin annenin emzirmesini engellemesi ve 
kökleri gelişmediğinden aspire edilme riski 
olduğundan çekilmeleri uygundur.

Süt dişleri 6–7 yaşında değişmeye başlar. 
6-13 yaş arası karışık dişlenme dönemidir. 
Bundan sonra süt dişleri yerini kalıcı dişlere 
bırakır. 6 yaş civarında süt dişlerinin en arka-
sından alt-üst çenede, sağ-sol olmak üzere 
dört adet 1. büyük azı dişleri (6 yaş dişleri) 
çıkar. Çok erken yaşta çıktıkları için süt dişleri 
ile karıştırılabilir. Hâlbuki ömür boyu ağızda 
kalan ve çiğnemenin merkezi olan ilk kalıcı 
dişlerdir. Bunların korunması gereklidir. Bu 
nedenle 6 yaş civarında diş hekimi kontrolü 
çok önemlidir. Bu dişlerin sürmesinden sonra 
7-8 yaş civarında ön süt dişlerinin yerine daimi 
dişler sürmeye başlar. 

20 yaş dişleri adı verilen dişlerle ağızda 32 
adet diş bulunur. Ancak 20 yaş dişlerinin hiç 
oluşmaması veya sürmeden çene kemikleri 
içinde gömülü kalması ile karşılaşılabilir.

Huzursuzluk

Beslenmeyi 
reddetme

Artan tükürük 
ve salya

Damaklarını 
kaşıma 
isteği

Uykusuzluk

Kulaklarını 
çekiştirme

❍ İshal

❍ Yüksek ateş

❍ Sürekli huzursuzluk

❍ Vücutta cilt döküntüsü

Ayrıca aşağıdaki belirtiler doğrudan diş çıkarma 
ile ilgili olmayabilir. Bu belirtiler gözlendiğinde 
doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.

Süt ve Daimi Dişlenme 
Dönemleri
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Dişlerin Görevleri
Dişlerinin başlıca görevi; çiğneme fonksiyonunu 
yerine getirerek çocuğun beslenmesini sağlamaktır. 
Bunun yanında konuşma ve görüntüsünün düzgün 
olmasını sağlamak gibi görevleri de vardır. Ayrıca 
süt dişleri kalıcı dişlere yer tutma ve sürerken onlara 
rehberlik etme görevi de taşırlar. Süt dişlerinin erken 
kaybedilmesi bu doğal yer tutuculuk ve rehberliğin 
ortadan kalkmasına sebep olur ve çene yapısını ve diş 
dizimini bozar. Ayrıca çocuk rahat çiğneyemediği için 
beslenmesi ve gelişimi etkilenebilir. Bu nedenle süt 
dişleri normal düşme zamanına kadar sağlıklı olarak 
korunmalıdır; çürük varsa mutlaka tedavi ettirilmelidir.

Diş Çürüğü ve 
Diş Çürüklerinden 
Korunma
Diş çürüğüne neden olan faktörlerden biri ağız içinde 
çürük yapıcı bakterilerin var olmasıdır. Bu nedenle, 
bebeğe çürük yapıcı bakteri geçişinin önlenebilmesi 
için örneğin mama kaşığının ortak kullanılmaması, 
emzik ve biberonun ağız yolu ile temizlenmemesi gibi 
davranışlara dikkat edilmelidir. Beslenme şekline iliş-
kin yanlış tutum ve davranışlar da çürük oluşumunda 
önemli rol oynar. 2 yaşından küçük bebeklere biberon 
ile ballı süt, şekerli süt, tatlandırılmış meyve suyu 
gibi şekerli içecekler verilmemelidir. Emzikler bal, 
reçel gibi şekerli gıdalara batırılmamalıdır. 2 yaşından 
büyük çocuklarda, şekerli, karbonhidratlı gıdaların 
ve şekerli içeceklerin sık aralıklarla tüketilmemesine 
özen gösterilmelidir; şeker içeren ara öğün sayısı 
günde 3’den az olmalı; şeker içeriği az, besleyici 
özelliği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. İlk süt dişinin 
sürdüğü 6.-8. aylardan itibaren dişler temizlenmeye 
başlanmalıdır. Bebeklerin uyku öncesi ve uykuda 
emzirilmeleri ya da biberon ile beslenmeleri sonrasın-
da dişler ve dişeti bölgesi parmak fırçalar, parmağa 
sarılacak bir gazlı bez/ tülbent ya da yumuşak bir diş 
fırçası ile temizlenmelidir. Diş fırçası boyutlarının ve 
diş macunu florid içeriğinin çocuğun yaşına uygun 
olmasına dikkat edilmelidir. 2 yaşına kadar diş fırçası-
na macun sürüntü şeklinde konulmalı, 2-6 yaşlarında 
macun miktarı bezelye tanesi kadar olmalıdır. Dişler 
biri mutlaka gece yatmadan önce olmak üzere günde 
en az 2 kez fırçalanmalıdır. 5 yaşına kadar fırçalama 
anne babanın yardımı ile gerçekleştirilmelidir. Ağız 
çalkalama sularının 6 yaşından büyük çocuklarda diş 
fırçalamanın yanı sıra diş ve diş eti sağlığı açısından 
uygulanması ağız hijyenine katkı sağlar. Çocuklarda 
diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanma alışkanlığı-
nın da geliştirilmesi dişlerde ara yüz çürüklerinin ve 
diş eti hastalıklarının önlenmesinde önem taşır.

Unutulmamalıdır ki ağız bakımı ilk süt dişinin sürmesi 
ile başlar ve ömür boyu sürer.

Bebeklerde
ilk dişler
çıkarken 
rahatlatmak için  
neler yapılabilir?
❍ Diş etine parmakla masaj yapılabilir.
❍ Diş kaşıyıcı verilebilir.
❍ Bu dönemde, diş etleri çok hassas 

olduğundan bebeği mümkün olduğunca 
sıcak gıdalardan uzak tutun. Bu dönemde 
ılık veya serin yiyecekleri bebek daha 
rahat tüketecektir. Bunlara ağırlık verin. 
Örneğin; yoğurt, püreler, muhallebi gibi 
besinler bebeğin hoşuna gidecektir.

❍ Bebeğe çiğneyebileceği şeyler verin. 
Örneğin bir havuç dişetlerini kaşımasına 
yardımcı olabilir. (Boğazına kaçmaması 
için bebek yalnız bırakılmamalıdır.)

❍ Bu dönemde, bebeğin bol miktarda su 
içmesi gerekir. 

❍ Beslenmesine daha çok özen gösterin. 
Evde sıkılmış meyve suları tercih edilmeli. 
Böylece, yeterince sıvı, vitamin ve mineral 
alabilir.

❍ Bir beslenme filesi içine meyve koyarak 
verilebilir.

❍ Diş jellerinden sürülebilir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

Üst Dişler

Alt Dişler

Büyük Azı 20-30 ay

Büyük Azı 20-30 ay

Küçük Azı 12-16 ay

Küçük Azı 12-16 ay

Köpek Dişleri 16-20 ay ay

Köpek Dişleri 16-20 ay ay

Üst Yan Dişler 9-11 ay

Alt Yan Dişler 10-12 ay

Üst Ön Dişler 6-8 ay

Alt Ön Dişler 5-7 ay
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Psikolog Öznur ÖZKOCA
Çocuk Psikoloji

OYUNCAK 
SEÇİMİ “ÇOCUK 
OYUNCAĜI” 
DEĜİL!
Çocukların vazgeçemediği oyuncaklar 
çocuk kişiliğini önemli ölçüde etkiliyor. 
Oyuncaklar, çocukları oyalayan değil, aynı 
zamanda zihinsel fonksiyonlarını geliştiren 
önemli bir araç. Bu sebeple ailelerin, sadece 
çocuklarını mutlu edebilmek için gelişi güzel 
oyuncak tercihi yapmamaları gerekiyor.

Oyuncaklar sayesinde çocukların 
oyunları zenginleşiyor ve fiziksel 
kabiliyetleri artarak hayal dün-

yaları gelişiyor. Çocukların hem duy-
gusal hem de zihinsel durumlarını ve 
gelişimlerini önemli derecede etkileyen 
oyuncakları, Avcılar Hospital Çocuk 
Psikoloji Bölümü’nden  
Psikolog Öznur Özkoca anlattı. 
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Oyuncakların 
Ruhsal ve Fiziksel 
Etkileri
Oyuncakların çocukların duygusal, ruhsal ve fiziksel 
gelişiminde ciddi etkileri vardır. Çocukların fiziksel ve 
motor gelişimi; ulaşma, emekleme, tırmanma ve denge-
de durmayı öğrenmeleriyle gelişir. İnce motor gelişimi, 
küçük oyuncaklar ile gelişmektedir. İnce motor gelişimi 
küçük kasların (eldeki, ayaktaki, bilekteki kaslar vb...)  
koordinasyonunu içerir. İnce motor becerileri ellerdeki 
kasların kullanımını ve dikkat için de göz kaslarının 
kullanımını gerektirir. Bunlara örnek olarak; aktivite 
masaları, yürüteçler, bloklar, legolar, atma ve çekme 
gerektiren motor gelişimini destekleyen oyuncakları 
sayabiliriz. Çocuk, yaşamının ilk senesinde hareketlerini 
daha koordineli hale getirerek, basit bir takım hareket-
leri sonucunda neler yapabileceğinin farkına varmakta-
dır.

Duygusal gelişime etki eden oyuncaklar sayesin-
de çocuklar; arzularını, istediklerini ortaya koyabilir, 
korkuları ile kötü deneyimleri öğrenir ve üstesinden 
gelebilirler. Oyunla birlikte, çocuğun çevresine olan 
farkındalığı artar. Çocuk kurallara uymayı, bekleme-
yi, paylaşmayı, mücadele etmeyi, risk almayı, yani 
ötekilerle sosyal anlamda ilişki kurmayı deneyim-
ler. Bunlar aynı zamanda kültürel deneyimlerde 
olmaktadır. Oyun; iklimden, cinsiyetten, kültürden 
ve yaşanılan çağdan etkilenir.

Çocuk, oyun oynarken kendisini güvende 
hissettiğinde duygusal gelişimine olumlu olarak 
katkı sağlar. Ayrıca, çocuğun oyunlarına ebe-
veynleri de dahil olduğunda çocuk ve ebeveyn 
arasında güçlü bir bağ oluşur.

Oyuncak Seçimi
Öncelikle seçilecek oyuncağın çocuğun yaşına ve ge-
lişim seviyesine uygun olması gerekir. Yaşı ve cinsiyeti 
ne olursa olsun her çocuk oyunla ve oyuncakla büyü-
melidir. Ancak doğru oyuncak seçimi ciddi bir önem 
taşır. Bu nedenle ailelerin, çocuğun gelişimini destek-
leyecek oyuncaklar seçmesi oldukça önemlidir. Ancak 
zaman zaman aileler yanlış oyuncak tercihlerinde de 
bulunmaktadır.

Örneğin elektronik oyuncaklar bu tip oyuncaklardır. 
Genellikle, çocuğun tek başına oynamasına imkan 
verdiği için hem sosyalleşmesi açısından sıkıntılara yol 
açar hem de çocuğu kısıtlı bir mekanda hapseder. 

Bu tür oyuncaklar çocuğun yaratıcılığını köreltir ve 
sosyal açıdan geri çekilen bir birey olarak büyümesine 
yol açar.

Savaş oyunları ve silahlar da çocuğun çevresine 
ve ailesine karşı saldırgan bir tutum sergilemesine ve 
geliştirmesine yol açar. Savaş oyunları, çocuğun sosyal 
hayata uyum konusunda sorunlar yaşamasına ve anti 
sosyal yani toplum kurallarına karşı gelen hareketler 
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sergilemesine neden olur. Bir canlıyı yok etmek üzere 
kurulmuş savaş oyunları bir süre sonra çocukta bunun 
normal bir şey olduğu duygusunun yerleşmesine kadar 
varabilen olumsuzluklara sebep olur.

Yaşa Göre 
Oyuncak Seçimi
Çocuk bir yaşına gelene kadarki süreçte; ses çıkaran 
çıngırak tarzı oyuncaklar, diş çıkarma kaşıntısını azalta-
cak hijyenik plastik kaşıyıcılar tercih edilebilir. Emek-
leme sürecinde bez oyuncaklar, arabalar ve hayvanlar 
daha çok ilgisini çekecektir. Resimlerden oluşan hikâye 
kitaplarının anne ve babalar tarafından anlatılması 
çocuğun zihinsel gelişimi için oldukça önemlidir. Yürü-
meye başladıktan sonra; kolaylıkla iteceği ve çekeceği 
aynı zamanda ses çıkarabilen (otomobiller, küçük çaplı 
bebek arabaları) tercih edilebilir. 2-3 yaş arası; mini oda 
takımları, tamir aletleri, 4-6 yaş arası; özellikle bu yaş-
larda dışarıda oyun oynamak sosyalleşmesi, arkadaşlık 
edinmeleri için ideal yaşlardır. Aynı zamanda boyama, 
karton mukavva gibi zeka gelişimlerini destekleyici 
faaliyetlerde bulunması da oldukça faydalı olabilir. Bu 
dönemlerde ayrıca simgesel oyunlar çok önemlidir. 
Simgesel oyunlar, bunlar sanki varmışçasına oynanan 
oyunlardır. Evcilik oyunu, bir fincandan çay içiyormuş 
gibi yapılması, bir sopanın kılıç gibi hayal edilmesi bu 
dönemin başlıca oyunlarıdır. 6 yaş sonrası; artık okul 
dönemi başlamıştır ve oyuncak seçimleri, oyun alanları 
farklılıklar gösterecektir. Ağırlıklı olarak futbol, basket-
bol, TV izlemek, bisiklet binmek ve resimli kitaplar daha 
çok ilgisini çekecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, tekno-
lojik cihazlar, TV izlemek, tablet, cep telefonu bilgisayar 

gibi cihazlar çocuklarda dikkat eksikliğine yol açmakta-
dır; bu nedenle sınırlı biçimde izin verilmelidir.

Cinsiyete Göre 
Oyuncak Seçimi
Kız çocuklarının da, erkek çocuklarının da hayatın-
da evcilik oyuncakları yer almalıdır çünkü çocukların 
hayatında hem anne hem baba yani hem erkekler hem 
de kadınlar vardır. Bir erkek çocuğun, annesini taklit 
ederek oyuncak tencerelerle yemek yapmaya çalış-
ması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat anne ve baba 
olarak çocuğa; “Sen erkek çocuksun, kız oyuncakla-
rıyla oynama.” denirse, çocuğun kızların tercih ettiği 
oyuncaklara oynamaya olan ilgisi yokken artabilir. Bu 
nedenle küçük çocukların her türlü oyuncakla oyna-
masına izin verilmelidir. Özellikle de erkek çocukların 
oyuncak tercihlerinde yargılayıcı bir yaklaşım sergi-
lememek gerekir. Oyuncak seçiminde kız ve erkek 
ayrımı yapmadan, çocuklarınızın her çeşit oyuncakla 
oynamasına ve sevdiği insanların rollerini bu oyuncak-
larla taklit etmesine fırsat verin.

Dördüncü yaştan itibaren erkek çocukları; bir araya 
getirme, yap boz blokları ve kız çocuklarının ilgileri de 
bu yaşlarda oyun hamuru, kil ve benzeri gereçlere kay-
maktadır. Çocuk geliştikçe, ilgisinin yöneldiği gereçler 
çeşitlenir. Ancak küçük yaşlarda bu gereçlerin sayısı 
daha kısıtlıdır. Sonuç olarak, erkek çocukların yap-boz, 
bir araya getirme ve yapılandırma gereçlerini sevdikle-
ri, kızlarınsa boya ve kil gibi biçim verilebilen, anlatım 
içeriği olan gereçlerden hoşlandıkları söylenebilir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Uz.Dr. Barış Belgin AKTAŞ
Çocuk Alerji

BAHAR ALERJİSİ
    DEYİP GEÇMEYİN!

Çocuklarda alerji son 
yıllarda hızla yaygınlaşıyor. 
Pek çok anne-baba, halk 
arasında saman nezlesi, 
bahar alerjisi olarak 
isimlendirilen ‘alerjik rinit’ 
nedeniyle çocuklarının 
sorununa çare arıyor. 
Hapşırıktan öksürüğe, 
burunda tıkanıklık ve 
akıntıdan, gözde kaşıntı 
ve sulanmaya dek birçok 
şekilde kendini gösteren 
alerji, ihmal edildiğinde 
çok ciddi hastalıklara 
zemin hazırlıyor.
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‘Anne Bebek’ çocuk dergisi özel haber / 15 mart 2016

Havaların ısınmaya başlamasıyla bera-
ber doğa yeni giysilerini giyiyor. Bahar 
aylarının tazeliği insanın içini açarken 
çocuklarda, dışarıda oyun oynama isteği 

artıyor. Ancak bu cıvıl cıvıl bahar havasında polen 
tanecikleri alerjik bünyeye sahip olan çocukların ve 
ailelerinin hevesini kursağında bırakıyor. Modern 
yaşamın getirdiği doğadan giderek uzaklaşma, ev 
içinde daha çok vakit geçirme ve doğal olmayan 
ürünlerle beslenme alışkanlıkları ile son yıllarda 
alerjik hastalıkların artışı hız kazandı. Bilinenin 
aksine annelerin çocuklarının sağlığını düşünerek 
hijyene çok dikkat etmeleri fayda yerine zarar geti-
riyor ve çocukların mikroplara bağışıklığını bas-
kılıyor. Avcılar Hospital Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Barış Belgin Aktaş, bahar 
alerjisinin kapıyı çaldığı bugünlerde anne babalara 
çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Ağaçlardan Çayır 
Çimenlere
Ülkemizde çayır-çimen, çiçeksiz ağaç ve otsu 
bitkiler olmak üzere üç ana bitkinin polenleri alerjik 
bünyeli çocuklarda alerjik reaksiyona neden oluyor. 
Bunların içinde en fazla alerjik yanıt uyandıran ça-
yır-çimen polenleri oluyor. İlkbaharda, atmosferde 
yoğunlaşan ağaç polenleri bahar dönemi olan mart 
ayında, çayır çimen polenleri nisan-haziran ayları 
arasında, yabani ot polenleri ise eylül-ekim ayla-
rında atmosferde daha yoğun olarak bulunuyor. 
Çocuk, alerjik bir bünyeye sahipse, polen tanecik-
lerini hava yolu ile soluduğunda vücudun ürettiği 
“histamin” maddesi solunum yolları, göz, burun ve 
ciltte mikrobik olmayan bir yangıya yol açarak bu 
günleri kabusa dönüştürebiliyor. Çocuğun birden 
fazla polene duyarlı olması durumunda yakınma-

ların süresi uzayabiliyor. Bahar alerjisi belirtilerinin 
aileler tarafından soğuk algınlığı ile karıştırılıp, 
‘Nasıl olsa geçer.’ düşüncesiyle ihmal edilmemesi 
gerekiyor. Genelde bulguların tekrarlayan soğuk 
algınlığı atakları olarak algılanması, tedavide soğuk 
algınlığı ilaçları veya alerjiye neden olan etkeni 
ortaya koymadan verilen alerji şurupları gibi yakla-
şımlar tedavide geç kalınmasına neden oluyor.

Alerjik Göz Nezlesi De 
Eşlik Ediyor
En tipik bahar alerjisi ‘alerjik rinit’, yani halk ara-
sındaki adıyla ‘saman nezlesi’ şeklinde görülüyor. 
Alerjik nezlesi olan çocukların çoğunda ‘alerjik göz 
nezlesi’ de görülüyor. Bazı çocuklarda bu alerjenler 
aynı zamanda astım bulgularına ya da ciltte alerjik 
reaksiyona da yol açabiliyor. Tedavide geç kalın-
dığında alerjik rinit; astım, sinüzit, orta kulakta sıvı 
toplanması ve buna bağlı işitme kayıplarına, okul 
başarısında düşüşten dikkat dağınıklığı, konsant-
rasyon bozukluğu ve uyku bozukluklarına dek 
birçok soruna yol açabiliyor. Alerjik rinit (saman 
nezlesi) sıklığı giderek artan çocukluk çağının kro-
nik hastalığıdır. İlkbahar-Yaz aylarında çocuğunuz-
da sürekli gribal enfeksiyon belirtileri varsa alerjik 
rinit olma ihtimali çok yüksektir. Kesin olarak alerji 
tespit edilmeden deneme amaçlı verilen ilaçlarla 
alerjinin tedavisi mümkün değildir. Alerjik rinitin 
zamanla astıma dönüşme ihtimali yüksektir. Bu 
nedenle iki haftadan fazla süren hapşırma, burun 
akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma sorunlarında 
bahar alerjisinden şüphelenmeli ve mutlaka dokto-
ra başvurulmalıdır. Eğer doktora başvurulmaz, aler-
jenden yeterince korunmaz, düzenli ilaç tedavisi 
uygulanmaz ve çocuğun yanında sigara içilirse 
tehlike büyüyor.
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Bu Belirtilere Dikkat!
Alerjik rinit tedavi edilmediğinde; üst solunum yolların-
da başlayan duyarlılık, alt solunum yollarına ilerleyerek 
astıma dönüşebiliyor. Ayrıca alerjik bünyede sıklığı zaten 
artmış olan sinüzit, geniz eti büyümesi, kulakta sıvı 
birikmesi gibi durumlar daha da sık olarak görülebiliyor. 
Aşağıdaki belirtiler tipik olarak ataklar halinde tekrarlıyor 
ve iki haftadan fazla sürüyorsa bahar alerjisinin habercisi 
olabiliyor;

❍ Uzun süreli şeffaf burun akıntısı,
❍ Burun tıkanıklığı,
❍ Burun, dudak, boğaz ve damakta kaşıntı, 
❍ Burnun kaşıntıya bağlı sürekli yukarı itilmesiyle ‘alerjik 

selam’ denilen yatay çizgilenmenin oluşması, 

❍ Geniz akıntısı, 
❍ Hapşırma nöbetleri,
❍ Yüzde baskı hissi veya ağrı,
❍ Gözlerde kaşıntı, şeffaf sulanma, kızarıklık,
❍ Gözaltlarında şişlik ve mavimsi-mor renk değişikliği,
❍ Öksürük, nefes darlığı, hırıltı (astım bulguları), 
❍ Uyku kalitesinde bozulma. 

Rahatladı Diye Tedaviyi 
Yarıda Bırakmayın
Mevsimsel alerjinin tedavisi üç ayaklı oluyor. Tedavide 
en temel yaklaşım duyarlı alerjenle temasın kesilmesi. 
İkincisi, doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisi. Üçüncü 
ayak ise aşı ile duyarsızlaştırma yöntemi. Ne yazık ki 
uygulanan tedavi ile alerjik bünye tamamen ortadan kal-
dırılamıyor. Bu yüzden tedavide esas hedef, hastalığın 
kontrol altına alınması. Çocuklar uygulanan tedaviyle sü-
ratle iyileşiyor ve yakınmaların sıklık ile şiddeti azalıyor. 
Ancak doktorunuzun çocuğunuza polen mevsimi boyun-
ca kullanmasını önerdiği ilaçları kısa süreli değil, uygun 
süre ve dozda kullanmaya özen göstermeniz gerekiyor; 
zira yakınmalar bittiğinde kesmeniz ancak kısa süreli 
çözüm sağlıyor. Alerjik rinit tedavisi; anne baba eğitimi, 
alerjenden korunmak için yaşam şartlarının düzenlen-
mesi ve ilaç tedavisinden oluşuyor. İlaç tedavisinde, ilaç 
kesilince çevresel önlemler de yeterince alınmamışsa 
alerji yeniden alevlenebiliyor. İğne veya dilaltı damla 
olarak uygulanan aşı tedavisi yeni alerjen duyarlaşmasını 
ve astım gelişimini engelleyebilen çok önemli bir tedavi 
şekli. Ancak bu tedavi kararı ve takibi mutlaka çocuk 
alerji uzmanı tarafından yapılmalı. Alerjik hastalıklar uzun 
soluklu yani kronik hastalıklar olduğundan, tedaviden iyi 
sonuç almak için alerjinin kesin teşhisinin çocuk alerji 
uzmanı tarafından konularak tedavinin planlanması şart. 

Çocuğunuzu Alerjenlerden Korumanın Yolları
❍ Polenlerin yoğun olduğu zamanlarda mümkün 

olduğunca dışarı çıkarmayın. Özelikle yeşil alanlarda 
bulunmamasına dikkat edin. 

❍ Sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde polen 
yoğunluğu fazla olduğundan evinizi havalandırırken 
de buna dikkat edin. Sıcak- kuru ev havası 
yakınmaları arttıracağı için evinizi nemlendirin. 

❍ Burnun dış kısmına ve gözlerin etrafına sürülen ince 
bir tabaka vazelin polenlerin yapışmasını sağlayıp 
vücuda girişini bir miktar azaltabilir.

❍ Dışarı çıktığında ağız ve burnunu örten polen 
maskesi kullanabilir, gözlerin yanını da örten güneş 
gözlüklerinden faydalanabilirsiniz.

❍ Polen mevsiminde dışarıda çamaşır kurutmayın. 

❍ Dışarıdan eve gelince giysilerini değiştirin ve duş 
almasını sağlayın. Çıkardığı giysilerin yatak odasında 
kalmamasına dikkat edin. Duş alması o anda 
mümkün değilse de ağız ve burnunu yıkaması faydalı 
olacaktır. 

❍ Evinizde tüylü hayvan ve bitki beslemekten kaçının. 

❍ Yorgan ve battaniyesinin yün yerine pamuklu ve 
sentetik olmasına dikkat edin ve yatak takımlarını her 
hafta 60 derece ısıda yıkayın. 

❍ Evinizi sık süpürün, silin, toz alın. 

❍ Evin içinde kesinlikle sigara içmeyin.

❍ Burnunu serum fizyolojik (tuzlu okyanus suyu) ile sık 
sık temizlemek yakınmalarını hafifletebilir. 
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Haydi Çocuklar  
Ellerinizi Yıkamaya
Bahar aylarında, hele de alerjik bünyeli çocuklarda 
enfeksiyonlar sık görülüyor. Her dönemde enfeksiyon-
lardan korunmanın en etkili yollarının başında ise hijyen 
ve ellerin sık sık yıkanması geliyor. Zira mikroplar en 
fazla el ve ağız yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle el ve yüz 
temizliğine çok dikkat edilmesi, özellikle anne babaların 
çocuklarına bu çok önemli kuralı öğretmesi gerekiyor. 
Anne babaların da eve geldiklerinde ellerini ve yüzünü 
yıkamadan çocuklarıyla temas etmemeleri gerekiyor. 
Okula giden çocuklar, küçük kardeşlerine enfeksiyon ta-
şımaktadırlar. Çocuklara sık sık el yıkamaları gerektiğini 
hatırlatmalıyız. Bizler de burun akıntısı, kırıklık ve hapşı-
rık gibi hastalık belirtileri hissettiğimizde maske takarak 
çocuklarımıza enfeksiyon bulaşmasını önleyebiliriz.

Ev Tozundan  
Kedi Köpek Tüyüne...
Polenlerin yanı sıra küf mantarları, ev tozu, kedi ve 
köpek gibi hayvan tüyleri ve çeşitli kimyasallar da aler-
jiye neden olabiliyor. Alerjik rinit hastası olan kişilerde; 
sinüzit, kulak hastalıkları ve geniz eti gelişimi de sıklıkla 
görülüyor. Alerjiden korunmanın en iyi yolu, alerjenden 
yani polenlerden ve yıl boyunca ev tozu akarlarından ko-
runmak. Ev tozu akarlarından korunmak için evin temiz 
tutulması, yerlerin düzenli süpürülüp silinmesi, ancak 
temizlik sırasında çocuğun toza ve deterjan kokusuna 
maruz kalmaması, nevresim ve çarşaflarının en az 60 
derecede her hafta yıkanması, yastık ve yorganının anti-
alerjik olmasına dikkat edilmesi önemli.

Alerjik bünyeli çocuklarda bağışıklığın güçlendirilmesi 
şart. Bunun için de sağlıklı ve dengeli beslenmesine 
önem verilmeli. İyi ve dengeli beslenme her dönemde 
bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Yoğurt ve 
kefir gibi besinler, içerdiği probiyotikler sayesinde bağır-
sak florasını güçlendiriyor. Başta ishal olmak üzere pek 
çok enfeksiyon hastalığından korunmayı sağlıyor. 
C vitamini de bağışıklık sitemini güçlendiriyor. Taze 
meyve ve sebzeler önemli C vitamini kaynaklarından. Bu 
arada D vitaminini de unutmamak gerekiyor. Zira D vita-
mini de enfeksiyonlardan korunmayı sağlıyor, bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. Güneşli havalarda güneşten hem 
kendimizi hem çocuklarımızı mahrum etmemeliyiz. Gün-
de yarım saat, güneşten direkt olarak faydalanmalıyız. 
Bahar hastalıklarından korunmada bir önemli unsur da, 
egzersiz. Egzersiz bağışıklık sistemini destekliyor. Bu 
nedenle temiz havada çocukların, yürüyüş ve bisiklete 
binme gibi aktivitelere yönlendirilmesi faydalı. Hasta-
lıklardan korunmada, hasta kişilerle temas edilmeme-
si, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınılması, hasta 
çocuğun okula gönderilmemesi, sınıfların sık ve düzenli 
havalandırılması, terleten kıyafetlerden kaçınılması, terli 
giysilerin değiştirilmesi de büyük önem taşıyor. 

Sağlıklı Ve Dengeli Beslenme Şart

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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BAHARDA IŞILDIYAN 
BİR CİLT İÇİN...
Uzun kış aylarında, soğuk havanın kuruttuğu, nemsiz 
bıraktığı ve matlaştırdığı cildimizi baharla birlikte 
tazelemenin zamanı geldi!

Doç. Dr. H. Işık CANER
Dermatoloji Uzmanı 

KKendinize olan 
güveniniz, cildinizin 
nasıl gördüğü ile 

yakından ilişkilidir.  
Avcılar Hospital  
Dermatoloji Bölümü’nden  
Doç. Dr. H. Işık Caner, 
bahara girerken basit 
birkaç önlemle, cildinizi 
eskisinden daha parlak, 
pürüzsüz ve daha canlı 
gösterecek bakım 
reçetesini anlattı.
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Cildimiz, vücudumuzu dış etkenlere 
karşı koruyan bir örtüdür. Dolayısıyla 
her türlü ısı, ışık, nem değişikliği 
direk olarak cildimizi etkiler. Cildin 
değişen hava şartlarına uyum sağla-
ması mevsim geçişlerinde oldukça 
önem kazanıyor. İlkbahar aylarında 
cildimiz daha hassas, alerjik ve 
reaksiyoner olur. Bu nedenle daha 
özverili bir cilt bakımına ihtiyaç 
duyulur. Soğuk kış aylarında, cildi-
mizi korumak ve nemlendirmek için 
kullandığımız zengin içerikli yoğun 
kremleri daha hafifleriyle değiştir-
mek gerekir. Daha az yağlı ve hafif 
bakım ürünleri tercih edilmelidir.

GÜNEŞ KORUYUCULARI  
İHMAL ETMEYİN

İlkbaharla birlikte cildimiz daha fazla 
güneş ışığına maruz kalmaya başlar. 
Bu da; ciltte kuruma, soyulma ve 
leke oluşumu gibi problemlerin 
daha sık yaşanmasına yol açar. Bu 
nedenle güneş koruyucu ürünleri ilk-
bahardan itibaren kullanmak gerekir. 
Özellikle bu mevsimlerde nemlen-
dirici ve cilt yapısına uygun koruma 
faktörü içeren güneş koruyucu ürün-
ler tercih edilmeli. Bu ürünleri dışarı 
çıkmadan 30 dakika önce sürmek 
ve 4-5 saatte bir tekrarlamak uygun 
olacaktır.

CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN  
BOL SU İÇİN!
Hava ısısının artmaya başladığı 
bahar aylarında, terlemede arta-
cak dolayısıyla su kaybı daha fazla 
olacaktır. Buna engel olmak için bol 
bol su tüketmek, cildin kurumasını 
engelleyecektir. Her hücrenin yapı-
sında olduğu gibi cilt hücrelerinin 
yapısında da su bulunuyor. Yeterli 
su içilmediğinde nasıl ki organlar 
işlevini yerine getiremez duruma 
geliyorsa, cilt de yetersiz su içilmesi 
durumunda kuruyor, esnekliğini kay-
bediyor ve ciltte kırışıklıklar oluşuyor.

SAÇLARDA BAHAR ETKİSİNE 
DİKKAT!

Saçlar da mevsim değişikliğinden 
etkileniyor. Özellikle bahar aylarında 
bu etki saç dökülmeleri gibi olum-
suz sonuçlar doğurabiliyor. Saçlar 
günde 100-150 telden fazla dökülü-
yorsa mutlaka bir dermatoloğa gidil-
mesi gerekir. Saça gerekli takviyeler 
lokal ve sistemik olarak yapılmalıdır. 
Biotin, demir, çinko, keratin, sistin, 
metionin ve benzer moleküller içe-
ren ürünler kullanılmalıdır.

ALERJİK CİLT HASTALIKLARINA 
DİKKAT!
İlkbahar döneminde polenler ve 
alerjenlerin artışı ile deri alerjileri ve 
solunum yolu alerjileri de görülebilir. 
Yatkınlığı olan kişilerde; kaşıntılar, 
deride kabarıklıklar, kızarıklıklar 
oluşabilir. Yine bir dermatoloğun 
önereceği antialerjik ilaçlar (antihis-
tamin’ler) lokal ve sistemik olarak 
kullanılmalıdır.

MEVSİMLER CİLDİMİZİN 
İHTİYAÇLARINI DEĞİŞTİRİYOR

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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TEKNOLOJİDEN
GELEN SAĞLIK
Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Devir teknoloji devri olunca 
akıllı telefonlar, zengin uygulama seçenekleri sayesinde sağlıklı yaşam ile ilgili 
ipuçları elde etmek için harika cihazlar haline geldi. Elimizden düşmeyen mobil 
cihazlarımızı aynı zamanda bir sağlıklı yaşam kılavuzu olarak kullanabileceğimiz 
uygulamaları sizin için derledik.

Teknoloji
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SIMILAR BABY JOURNAL
Similar Baby Journal, bebeğinizin bes-
lenmesini, uyku düzenini, bez değişimini, 
emzirilmesini, boy ve ağırlık gelişimini 
takip edebilen kullanışlı bir uygulama. 
Similac yapımcılarından ve diğer ebevey-
nlerden çocuk bakımıyla ilgili ipuçları ve 
tavsiyeler alabilirsiniz. Bebeğinizin zaman 
içindeki gelişimini grafik biçiminde 
görüntüleyebilir, bu bilgileri ailenizle veya 
bebeğinizin pediatrisiyle e-posta yoluyla 
kolayca paylaşabilirsiniz. Ayrıca eşinizin 
cihazıyla kendi cihazınızı senkronize 
edebiliyorsunuz.

MOTIONX 24/7
Motionx 24/7 uyku analizi yapan bir 
uygulama. Akıllı cihazınıza bağlı bir ku-
laklığı yastığınızın yanına yerleştiriyor ya 
da uygulamayı destekleyen bilekliğinizi 
takıyorsunuz. iPhone’un sensörü saye-
sinde yataktaki hareketleriniz, nefes alış 
verişleriniz ve horlamanız kayıt edilerek, 
sağlıklı uyuyup uyumadığınız ve yeterince 
dinlenip dinlenmediğiniz raporlanıyor. 
Arka kamera ve flash’ın önüne gele-
cek şekilde parmağınızı koyduğunuzda 
kalp atışlarınız ölçülüyor ve adım sayarı 
sayesinde günlük adımlarınızın analizini 
alabiliyorsunuz. 

LOSE IT!
Lose It! hedeflerinizi gerçeğe dönüş-
türmenize yardımcı olan bir zayıflama 
uygulaması. Besinlerin kalori değerlerini 
takip edebilir, kendi tariflerinizi oluştura-
bilir, veritabanına kolayca yeni yiyecekler 
ekleyebilirsiniz. Tükettiğiniz besinlerin 
protein, karbonhidrat, yağ oranlarını 
ve daha fazlasını takip edebilirsiniz. 
Uygulamada çeşitli egzersizlerin harcat-
tığı enerjiler de bulunuyor. Gelişiminizi 
Facebook ve Twitter üzerinden paylaşa-
bilir, arkadaşlarınızla tatlı bir rekabet içine 
girebilir, başarınıza göre sanal madalyalar 
alabilirsiniz.

FITWELL
Fitwell, sağlık ve spor konularını harman-
layarak, belirttiğiniz vücut değerleriyle 
alakalı olarak size özel program/prog-
ramlar sunuyor. Zayıflayıp yağ yakmak, 
esnek ve fit olmak, kuvvetlenmek ya 
da form kazanıp şekillenmek için çeşitli 
hedefler belirleyip, bu hedefler doğrul-
tusunda hazırlanan özel programlardan 
faydalanabilirsiniz. Uygulama, her gün 
düzenli su tüketimi, beslenme ve hareket 
etme konusunda sizi bilgilendiriyor ve 
hedeflerinize ulaşmanız konusunda yar-
dımcı oluyor. 

PERIOD TRACKER LITE
Period Tracker Lite, menstrüasyon dön-
günüzü takip edebilen şirin görünümlü 
bir uygulama. Regl döneminiz başladı-
ğında ilgili düğmeye basıyorsunuz. Üç 
aylık geçmişiniz göz önüne alınarak, bir 
sonraki dönemin başlangıç tarihi tahmini 
olarak size sunuluyor. Yumurtalama 
ve hamilelik için uygun olan zamanla-
rı takvim üzerinden görebiliyorsunuz. 
İsterseniz duygu durumunuzla ilgili notlar 
alabiliyorsunuz. Verilerinizin online yede-
ğini alma imkânı sayesinde istenmeyen 
veri kayıplarının önüne geçebilirsiniz

RELAX MELODIES
Relax Melodies, uykuya geçişte zorla-
nan ve zihinsel olarak kendini uykuya 
hazırlamada zorlananlar için çok güzel 
bir uygulama. Rahat bir uykuya dalma-
nız için nehir sesi, rüzgâr sesi, elektrik 
süpürgesi sesi gibi 46 farklı dinlendirici 
melodiyi kullanıyor. Beğendiğiniz me-
lodileri istediğiniz gibi sıralayabilir, özel 
ses seviyeleri atayabilir ve dilediğiniz 
uzunlukta ses listeleri hazırlayabilirsiniz. 
İsterseniz bu sesleri alarm sesi olarak 
atayabiliyorsunuz.

İLK YARDIM
İlk Yardım, içeriği Anadolu Sağlık Merkezi 
uzmanları tarafından hazırlanan mobil ilk 
yardım uygulaması. Uygulamanın içeri-
ğinde ilk yardımın temel ilkeleri ve temel 
yaşam belirtilerinin yanı sıra bayılmalar, 
böcek sokmaları, solunum yolu tıka-
nıkları, kırıklar, göze, kulağa ve buruna 
yabancı cisim kaçması, kanama, yaralan-
ma, havale, zehirlenme, yapay solunum, 
yanıklar ve donmalar, sıcak çarpmaların-
da ilk yardım konularında ayrıntılı bilgiler 
yer alıyor. Uygulamanın menüsü, ilk 
yardım bilgisi gerektiren acil durumlarda 
bilgiye hızlı ulaşımı sağlayacak şekilde 
tasarlanmış. Anlaşılır bir dil kullanılan uy-
gulamada bilgiler konuyla ilgili açıklayıcı 
görsellerle de destekleniyor.

SON SİGARAM 
Tamamen bilimsel araştırmalara dayana-
rak hazırlanan bu uygulama ile siga-
rayı bırakmanız cazip hale getirilmeye 
çalışılıyor. Tek yapmanız gereken sigara 
içme alışkanlığınızı ve kişisel bilgilerinizi 
girmek. Sonra yaşam sürenizdeki bekle-
nen artışı, dolaşım sisteminiz ve akciğer 
fonksiyonlarınızdaki iyileşmeleri, parasal 
kazancınızı ve sigarayı bırakmanın size 
sağlayacağı diğer faydaları gösteren 
çeşitli göstergeleri izliyorsunuz. 10’dan 
fazla farklı sesli veri, sizi sürekli bilgilendi-
riyor ve motive ediyor. 
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Yaz başlamadan forma girmenizi sağlayacak sağlık dolu bir 
tatilin tam zamanı. “Peki nereye gitmeli?” sorusu aklınızdan 
geçiyorsa, hazırladığımız mini rehbere göz atmalısınız.

Yaza sağlıklı ve fit girmek için en çok çabaladığımız 
dönemlerdeyiz. Bu süreci daha keyifli hale getirmeniz için 
önerilerimiz var. Yaklaşan sıcak yaz günlerine girmeden 

önce kendinizi fit ve bakımlı hissetmenizi sağlayacak bu 
destinasyonlardan birini ziyaret ederseniz, bu yazı daha mutlu 
karşılamanız garanti.

Neslişah Şahin
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DOĞAL
GÜZELLİKLERİ
BİSİKLETLE
KEŞFETMEK İÇİN 
FRANSA
Fransa’nın güneyi, lavanta tarlaların-
dan Provance’ın renkli ve romantik 
sokakları, bisiklet tutkunları için ideal 
bir rota. Bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde, 
hafızanızdan ömür boyu silinmeyecek 
güzellikler eşliğinde, bisikletle günlük 
spor ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Elbette 
bisiklet tutkunları için dünyaca ünlü ‘Tour 
de France’ı yerinde izlemek de cazip 
bir seçenek. Paris’te belediyenin her ne 
sebeple olursa olsun o an için Paris’te 
bulunanlara sunduğu en güzel hizmet bi-
siklet hizmeti. Sadece bir günlüğüne bile 
gelmiş olsanız fark etmez. Cüzi bir rakam 
karşılığında alacağınız bir pass kart ile bir 
yıl boyunca sınırsız ve ücretsiz bisiklet 
kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. 
Pazar günleri Seine Nehri kıyısı bisiklet-
liler için trafiğe kapatılıyor. Şehrin 5.000 
sokağını, farklı semtlerini, renkli bahçele-
rini, Corbusier’den Arap-Endülüs tarzına 
uzanan mimarisini, gizli avlularındaki 
sanatçı atölyelerini, kanallarını, ‘Mou-
zaía’, ‘Coulée Verte’ tarzı kasabalarını ve 
muhteşem tarihi eserlerini görmek için 
hem zevkli, hem ekolojik, hem de sağlıklı 
bir alternatif. Hele Ağustos ayında, trafik 
oldukça azalınca şehri bir baştan bir 
başa kat etmek, Montmartre’ın minik 
sokaklarında kaybolmak, bir Paris kafe-
sinde soluklanmak için en iyi yol. 
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DANSLA
FORMA
GİRMEK
İÇİN KÜBA
Formda kalmak için en 
eğlenceli alternatiflerden biri 
de dans. ‘Hasta Siempre’, 
‘Guantanamera’, ‘Quizas, 
Quizas, Quizas’ şarkılarını ya 
da ‘Buena Vista Social Club’ü 
duymayan, dinlemeyen var 
mıdır acaba? Küba’da müzik 
ve dans insana hayat veriyor. 
Damarlardan akan kan gibi... 
Müziğin, hayatın vazgeçil-
mez bir parçası olduğu Küba 
sokaklarında Latin ritimlerini 
hissedip, dans etmemek 
mümkün değil. Renkli cad-
delerde tutku dolu bir salsa, hareketli bir cha-cha ya da romantik 
bir rumba dansı ömrünüz boyunca unutamayacağınız bir deneyim 
olacak. Danstan yorulduğunuzda ise Latin Amerikan Tiyatrosu’nda 
profesyonel dansçıların hayranlık verici şovlarını izleyebilirsiniz. Eğer 
gönlünüzce dans edip, bu devrimler ülkesinde mutluluğun peşindey-
seniz, Güney Amerika Turu’na çıkıp Küba’nın havasını solumak yeterli 
olacaktır. Ancak dikkat edin, bu mutluluk bulaşıcıdır!
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ÖMÜR UZATAN
KAPLICALAR İÇİN
İZLANDA
Sıcağı sevmeyenler için tavsiye edeceğimiz des-
tinasyonlardan biri İzlanda. Her daim serin havası 
ve muhteşem doğasına ek olarak İzlanda, jeoter-
mal ve zengin minerallere sahip kaplıcalara da ev 
sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Blue Lagoon (Mavi 
Göl), İzlanda’nın şifalı sular vahası adeta. Buz 
mavisinin en güzel tonuna sahip bu şifalı sular, de-
nizden ayrılan küçük bir lagünde toplanmış ve Ble 
Lagoon’u meydana getirmiş. Dünyanın belki de en 
güzel spa’sı olarak nitelendirilen Blue Lagoon bilim 
kurgu filmlerinden çıkmış gibi. Mineraller açısından 
çok zengin olan ve yüksek miktarda sülfür içeren 
Blue Lagoon’un başta cilt hastalıkları olmak üzere 
pek çok hastalığa çözüm sunabildiği söyleniyor. 
Dolayısıyla ortalama ömrün 82 yıl olduğu bu ülke, 
sağlık dolu bir tatil için ideal.

KALORİSİZ MUTFAK İÇİN JAPONYA
Diyette olan ve diyette kendini eve kapatmak istemeyen gezginler için 
Japonya ideal rota. Zira burada hem farklı usullerde tüketilen taze 
balık çeşitlerini hem de ülkeye has, leziz sebzeleri tüketerek sağlıklı 
beslenmek mümkün. Japon mutfağı; büyük porsiyonlar, balık, soya, 
pirinç, sebze ve meyve gibi düşük kalorili fakat vitamin ve mineral 
açısından zengin besinlerden oluştuğu için yenilen miktarın çok da 
büyük bir önemi yok. Japonların uzun yaşamalarının bir başka sebebi 
de ulusça spora meraklı olmaları. Parklarda, caddelerde, sokak ara-
larında mutlaka koşan, joggin yapan birileri var. Ayrıca, Mart ayında 
başlayıp, Mayıs’ın sonlarına kadar süren bahar, Japonlar için Hana-mi 
yani çiçek seyri anlamına geliyor. Çiçeklenen ağaçlar güzelliklerini 
kısa bir süre sunuyor ve çiçeklerini tüm şehrin üstüne döküyorlar. 
En fazla iki hafta görebilme şansınız olan bu harika manzarayı da 
mutlaka deneyimlemelisiniz. Başka bir deyişle baharda açan kendine 
has çiçekleri ile görsel bir şölen sunan Japonya, gözünüze hitap ettiği 
kadar midenize de hitap ediyor. Hem de kilo aldırmadan.
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YOGA VE MEDİTASYON 
İÇİN HİNDİSTAN
Tarihi, mistisizmi ve doğal güzellikleriyle sağlık 
ve huzur peşindeki turistlerin favorileri arasında 
yer alan Hindistan, hem zihinsel hem de fiziksel 
rahatlama vaat ediyor. Aynı zamanda ayurvedik 
bakımlar için de bir merkez konumunda olan 
ülkede saatler süren yoga seanslarına katılmak, 
Himalayalar manzarasıyla trekking yapmak ve 
orman yürüyüşleriyle rahatlamak mümkün.

Bu yıl bir değişiklik yapın ve yolculuğunuz 
sadece kendinize olsun. Yolculukta yanınıza 
küçük bir bavul alın. Hindistan’da birbirinden 
iyi yoga okulları ve tesislerinde geçireceğiniz 
bir tatil, kendinize odaklanmanızı sağlayabilir. 
Ayrıca, yoga ve meditasyon seanslarınıza keyif 
katacak bir etkinlik arıyorsanız, Mart ayında 
düzenlenen Holi Festivali’ne mutlaka katıl-
malısınız. Baharın gelişinin, iyiliğin kötülüğe 
karşı zaferinin kutlandığı ve Hindistan’da kast 
sisteminin kalkarak herkesin birlik olduğu bu 
festival size farklı bir deneyim yaşatacak. Bu 
festivalde Hint halkı, rengârenk toprak boyaları 
önce yüzlerine sürüyor daha sonra ise birbirle-
rine atıyorlar. İnsanların üzerine dökülen, etrafa 
saçılan rengarenk boyalar, baharın gelişiyle 
başlayan çok renkliliği ve yeniden doğuşu 
simgeliyor.
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BURÇLARINA GÖRE   ÇOCUKLAR
Çocuklarımıza karşı davranışlarımızı şekillendirmek ve onlarla 
düzgün iletişim kurabilmek için burçların özelliklerinden 
yararlanabiliriz. 

Seçici, ilkeleri ve tutumları olan, 
mantıklı, zeki ve genellikle sakin, 
huzurlu çocuklardır. Ebeveynleri-
ni genelde üzmezler ama yemek 
konusunda küçük yaşlardan itibaren 

seçicilerdir. Okul hayatında başa-
rılı ve her şeyi mükemmel yapmak 
isteyen bu çocuklara, her şeyin 
mükemmel olması gerekmediğini, 
bazen sadece iyi olmasının da ye-

terli olduğu mesajını vermeniz onun 
gereksiz yükler taşımasının önüne 
geçer. Uyku, yemek ve aktivite 
saatlerini düzenli hale getirirseniz 
huzursuzluklarını önlersiniz.Başak

Tıpkı ormanların kralı gibi lider olma-
yı ve hükmetmeyi seven çocuklardır. 
Bu burcun çocuklarına bir yetişkin 
gibi davranmanız gerekir. Özellik-

le başkalarının içinde azarlamak, 
küçük düşürmek, emirler vermek 
gururunu kırar, hatta size karşı bile 
çıkabilir. Ona uyguladığınız disiplin 

yumuşak, sürekli ve sabır isteyen bir 
durum. Onu baskı altında tutma-
dan kontrol etmeli ve kendi halinde 
olmasına izin vermelisiniz.

Aslan

Koç burcu çocukları inatçı yönleri 
ile tanınır. Ona sabır ve anlayışla 
yaklaşmalısınız. Evin göz bebeği 
olmak isteyen, sevgi dolu koç 

burcu çocuklarının istediğiniz 
şeyleri yapmasını istiyorsanız, ona 
sevginizi göstermeniz gerekiyor. 
Övüldüklerinde başarılı olurlar, 

saldırgan davranırsanız çalışma 
güçlerini kaybederler. Sürekli ilgisini 
çeken şeylere yönlendirirseniz 
rahat edersiniz.

Koç

Yetiştirilmesi en keyifli çocuklar 
bu burçtandır. İnatçı yönleri ağır 
bassa da, çabuk kırılıp gücenmez, 
saldırganlık yapmaz, duygusal dep-
resyonlara girmezler. Boğa çocuğu 

sakin bir anne babaya ihtiyaç duyar. 
Kavrama yetenekleri güçlü ve kendi 
kendine idare edebilen çocuklar 
oldukları için onlara her şeyi mantıklı 
bir şekilde izah ederek öğretmeniz 

gerekir. Böylece büyüdüklerinde 
oturan karakterleri ile daha uslu, 
sakin bir yapıya sahip olurlar.

Boğa

Hayal güçleri ve hareketlilikleri ile 
tanınan çocuklardır. Hareketli ve 
özgür olmayı sevdiklerinden kesin-
likle sınırlanmamaları gerekir, aksi 

halde depresyona girebilirler. Çok 
zekidirler, ezber hafızaları kuvvetlidir. 
Bu yüzden küçük yaştan itibaren 
dil eğitimi gibi eğitimler almalarında 

fayda vardır. Bu çocuklara disiplin 
uygulanmaz, onlara sevecen yaklaş-
malı, zira zor kullanmak onlarda ters 
tepki yapar.

İkizler

Hassas, kırılgan ve değişken 
özellikler gösteren çocuklardır. 
Karanlık odadan, ya da bir köpek-
ten korkabilen bu çocukların küçük 

yaşlarda korkularının giderilmesi 
ilerideki ruh sağlıkları açısından 
önemlidir. Beğenilmemek, arkadaş-
ları ve ailesi tarafından sevilmemek 

gibi endişelere kapılabilirler. Onların 
olumlu yönlerini sürekli kendilerine 
göstermeniz ve abartılı olmayacak 
şekilde onu övmeniz gerekebilir.

Yengeç

Nuray SAYARI
Astrolog
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BURÇLARINA GÖRE   ÇOCUKLAR

Hayal dünyası geniş ve ger-
çeklerlerden kaçan çocuklardır. 
Zengin hayal dünyaları gerçekle 
hayal olanı karıştırmalarına neden 
olabilir. Bu nedenle onları dün-

yanın kötülüklerine karşı eğitmek 
gerekir. Sevgiye çok ihtiyaç duyan 
çocuklardır. Anne ve babaların ona 
çok fazla sevgi göstermesi gerekir. 
Genelde okulunda başarılı olan bu 

çocuklar, eğer sert bir tavır görür-
lerse okuldan soğuyabilirler. Balık 
burcu çocuklarına yumuşak ve 
anlayışlı bir tavır sergilenmelidir.

Balık

Aşırı enerji dolu ve dahi çocuklar-
dır. Kova çocuğunu belli bir düzen 
ve disiplinde yetiştirmek bir hayli 
zordur. Genel kurallar bu çocuklar 
için geçerli olmayabilir. Anne ve 

babaları onlara her şeyi sebep ve 
sonuçlarıyla anlatırlarsa, hoşlarına 
gitse de gitmese de anlayış gös-
terecek, yaşından beklenmeyen 
bir olgunlukla karşılayacaktır. Çok 

fazla olan enerjilerini tüketmek için 
faydalı spor ve oyun alanlarında 
faaliyet göstermelerini sağlamak 
lazım.

Kova

Sert iradesi sebebiyle ebeveyn-
ler için zor olabilen çocuklardır. 
İsteklerini surat asarak, küserek 
ya da ağlayarak dile getirebilirler. 
Belli bir düzen içinde olmak onlar 

için çok önemlidir. Eğer rutin bir 
düzene alıştırırsanız ağlamaları 
sona erebilir. İletişim konusunda 
herkese karşı sevecenliğini gös-
termeyen bu çocuklar, oynamaya, 

eğlenmeye, paylaşmaya teşvik 
edilirse daha sosyal olur. Başarı 
odaklı hareket ederler ve hep bir 
hedefleri vardır. Bunları yaparken 
takdir görmeyi beklerler.Oğlak

Neşeli, sevecen, arkadaş canlı-
sı ve yalnızlıktan hoşlanmayan 
çocuklardır. Güven ve dürüstlük 
onlar için çok önemlidir. Yaptığı 
yanlışları itiraf eder, aynı güven ve 

dürüstlüğü ebeveynlerinden de 
bekler. Para konusunda savur-
gandırlar muhtemelen harçlıkları 
hiçbir zaman yetmez, bu konuda 
denetlenmelidirler. Kendisine 

güven duyduğunuzu gösterirseniz 
sizi yanıltmaz, her işin üstesinden 
gelirler. Onurlandırılmak onun için 
önemlidir.

Yay

Kararsız, iyi kalpli, adil ve dengeli 
çocuklardır. Küçük yaşlarda onu 
seçim yapmaya zorlayacak davra-
nışlardan uzak durmak gerekir. Bu 

sebeple yeteneklerini keşfetmek 
ve onları karar vermek zorunda 
bırakmadan o yöne iteklemek ge-
rekir. Huzurlu bir ailede yetişmek 

isterler. Cezalandırma yöntemi bu 
çocukları sizden uzaklaştırabilir. 
Eleştiriye açık olmadıkları için na-
zik bir dille konuşmak gerekir.

Terazi

Dik başlı ve disiplini zor çocuklardır. 
Uzlaşmayı sevmezler, kazanmak 
isterler. Alaycı ve açık sözlüdürler. 
Şefkatle, şımartmadan ona sıkı 
bir disiplin uygulamak gerekebilir. 

Çok kolay kavrayan bir zekaları 
vardır ama yanlışa yönelmemeleri 
adına doğru yöne itilmesi gerekir. 
Kesinlikle şiddet, azarlama ve bazı 
şakalardan uzak durmak gerekir 

yoksa ileride anne babası onun na-
sıl yoldan çıktığını izlemek zorunda 
kalır. Size inat davranması muhte-
mel olacağından meslek seçiminde 
onu zorlamayın.Akrep



64  Sağlık Olsun  Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Bulmaca

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Anahtar  
Kelime

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Değerli okuyucularımız, yeni tasarımı ile beğeninize sunduğumuz Sağlık Olsun dergimizle ilgili  
görüş ve önerilerinizi bizilerle paylaşlanızı bekliyoruz. dergi@avcilarhospital.com 
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Sağlığınız
Bizim İçin Önemli

SOMATOM Definition AS+ 
Sistem düşük doz, yüksek imaj kalitesi 
prensibiyle çalışmaktadır.

Kardiyak amaçlı çekimler ve günlük 
tanısal görüntülemede üst düzey 
görüntüler elde edilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Aynı zamanda dozu minimize etme 
amacıyla tasarlanmış olup, belirli 
algoritmalar sayesinde %60’a kadar doz 
düşürme yeteneği bulunmaktadır.

Kendi segmentinde düşük rotasyon 
süresiyle gerçek 128 kesit alıp 384 
rekonstrükte kesit elde eden tek 
sistemdir.

Haziran Ayında Hizmetinizde


