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Değerli Misafirlerimiz,

Güneşli yaz günlerini geride bıraktık. Avcılar Hospital ailesi olarak yeni bir mevsimi güzel gelişmeler 
ile karşılıyoruz. Sağlık hizmetlerimizi sizlere kaliteli, etik ve doğru bir şekilde sunabilmek adına tüm 
gücümüz ile çalışıyoruz. Tüm bunların başında hasta güvenliğini ilk sıraya koyuyor ve bu konuda 
en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sebeple, hasta ve çalışan memnuniyetimizi 
arzu edilen seviyelere çıkarmak adına uluslararası kalite akreditasyon standartlarına uyum 
çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, çalışanlarımıza, çözüm 
ortaklarımıza ve paydaşlarımıza arzu ettikleri bakım, tedavi, tedarik ve mutlu çalışma koşullarını da 
bu süreç ile sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu güzel gelişmenin ardından biraz da yeni sayımızda yer verdiğimiz konulardan bahsetmek 
istiyorum. Biliyorsunuz ki, ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ayı. Günümüzde kadınların en 
büyük korkularından biri meme kanseri. İstatistikler her sekiz kadından birinin hayatı boyunca 
bir defa meme kanserine yakalandığını ortaya koyuyor. Meme kanseri hakkında bilmesi gereken 
her şeyi bu sayımızda bulabilirsiniz. Grip mevsimi kapıdayken, tartışma konularından ve 
gündem sorularından biri olan ‘Grip aşısı yaptırsak mı, yaptırmasak mı?’ sorusunun cevabını da 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Bunlar dışında; mutfağımızdaki eczane başlığı altında vücudumuza şifa kaynağı olan ve hastalıklar 
ile baş etmemizde yardımcı roller üstlenen gıdaları işledik. Belki de çoğunuzun ilk defa duyacağı, 
psikolojik ilk yardım başlığı altında ise stresli olaylara karşı oluşan duygusal tepkimelere karşı 
çocuklarımıza ruhsal açıdan nasıl yaklaşmamız gerektiğini inceledik. Ölüm nedenleri arasında 
hala üçüncü sırada yer alan inme ve tedavisi, ikinci beynimiz mide ve bağırsak sistemi de yeni 
sayımızda yer alan konular arasında. 

Röportaj konuğumuz ise beş çocuk annesi, başarılı bir iş kadını Ayşe Kucuroğlu...

Sizi yeni sayımızla baş başa bırakmadan önce söylemek istediğim son bir şey var. Her mevsimi 
yeni hisler, hayaller ve istekler ile karşılarız. Fakat bilmemiz gereken bir şey var ki, tüm bunlar için 
öncelikle sağlığımızı düşünmemiz gerekir. Her şeyin başının sağlık olduğunu asla unutmayın. 

Sağlık Olsun dergimizin 25’inci sayısını keyifle okumanızı ümit ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve 
huzur dolu bir sonbahar diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla...
Neslişah Şahin

Neslişah Şahin 
Editör
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Cengiz KONUKSAL
Başhekim

AVCILAR HOSPITAL 
AKREDİTASYON 
YOLCULUĞU!
S ağlık hizmetlerinde kalite, sadece bakımın içeriği ile değil, hizmetin sunumu ve 

yönetimi ile de ilgilidir. Sağlık kuruluşlarının sayısının artması, sağlık hizmetleri 
harcamalarının artması, sağlık hizmeti sunan kurumların kalite konusunda 

bilinçlenmesi kalite yönetim sistemlerinin, uluslararası standartların ve sürekli iyileşme 
mekanizmalarının kurulmasına sebep olmuştur.

Hastanemizden hizmet alan misafirlerimiz ve yakınları; haklı olarak doğru, kesintisiz, 
zamanında kaliteli sağlık hizmeti almanın yollarını aramaktadırlar. Avcılar Hospital 
ailesi olarak biz de bu beklentileri karşılamak için sunum şekillerimizi değiştirmekte, 
hastanemiz bazı alanlarını yenilemekte ve sağlık hizmetini kullanan misafirlerimize daha 
iyi sağlık hizmeti sağlamak için sürekli kendimizi geliştirmekteyiz.

İşte bu noktada Sağlık Akreditasyonu, bir sağlık kuruluşunun, önceden belirlenmiş ve 
yayınlanmış standartlara uygunluğunun, herkesçe kabul gören bir tüzel kişilik tarafından 
değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir. 

Akreditasyonla birlikte risklerin yönetilmesi ve azaltılması, hastanemizin hasta 
bakım kalitesi sağlaması, hastalar ve çalışanlar ile ilgili riskleri azaltmak için sürekli 
olarak çalışılması ve aynı zamanda hasta ve yakınlarının hastanemizde sunulan sağlık 
hizmetlerinin kalitesine olan güvenini sağlamak adına önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır. 

Avcılar Hospital ailesi olarak hedefimizi 2017 yılını yoğun akreditasyon çalışmaları 
ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek misafirlerimiz ve yakınları için güvenli ve kaliteli 
hizmet sunmak, 2018 yılında ise bu hizmeti taçlandırarak akreditasyon belgesini almış 
bir hastane olmak olarak belirledik.
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Güler ÇAKMAK
Hast Yön. Uzm. Güler Çakmak

EOQ - TSE Uluslararası Kalite Denetim Uzmanı 
GCC - Akreditasyon ve Yönetim Sistemleri Danışmanı

AVCILAR HOSPITAL 
KABUĞUNDAN ÇIKIYOR

Uluslararası kalite akreditasyon standartlarına 
uyum çalışmaları Türkiye’nin lider akreditasyon 
danışmanı Sn. Güler Çakmak rehberliğinde ilk 

adımlarını attı.

Avcılar Hospiatal, 19 yıllık sağlık sektörü deneyimi 
ile uluslararası JCI/SAS akreditasyonu optimal 
standartları uyumunda en önemli vurgu, “hasta 
güvenliği” dedi. Yapacaksak “en iyisini” yapalım dedik.

Güvenli bir tesisin, güvenli bir sistemi ile hasta 
ve çalışan memnuniyetinin arzu edilen seviyelere 
çıkarılacağını biliyoruz… Kurumsal yapıyı ileri seviyeye 
çekmenin en önemli yolu, akreditasyona uyum 
çalışmasından geçmektedir. Geleceğini korumak 
ve sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmak zorunda 
olan her şirket, markalaşmak için kurumsal adımları 
hızlandırmalıdır. 

Bu yüzden öncelikle, kalite yönetim direktörlüğünün 
kurulumu, akabinde kurumsal vizyon misyon 
politikaların belirlenmesi ve kurumsal yapıyı taşıyacak 
iyi bir organizasyon şeması ile ilk adımlar atıldı…  
İş tanımları, hedefler, işleyiş prosedürlerini uluslararası 
standartlara uyum için ekiplerimiz ile hazırlığa 
başladık.

Hedef ortalama 1600 uluslararası akreditasyon 
standartlarına tam uyum.

Avcılar Hospital kendi lokasyonunda ışıldayan bir 
hastanecilik yönetimi ortaya koymak için var gücü 
ile akreditasyon kalite standartları uyum sürecine 
önümüzdeki günlerde yoğunlaşacaktır.

Bu uyum ve belgelendirme süreci başarısı, öncelikle 
hasta ve yakınlarımıza, çalışanlarımıza, çözüm 
ortaklarımıza ve paydaşlarımıza arzu ettikleri bakım 
tedavi tedarik mutlu çalışma koşulları ve yalınlaşmış iş 
akışı ve mevzuata tam uyum sürecini kazandıracaktır.

Bizler Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Bu Yola Baş Koyduk…

Akreditasyon eğitimi başarı sertifikalarımızı aldık. 



Doç. Dr. Üzeyir TUNCER
Genel Cerrahi Uzmanı
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GÖĞÜSLERİNİ 
KONTROL 
ALTINA AL! 

  

Tüm kadınların endişe 
ettiği hastalıkların başında 
gelen meme kanserinde, 
tedaviyi başarıya erdiren 
en önemli faktörlerden biri, 
erken tanıyı gösteriyor. 
Bunun için de bedenimizin 
ve geleceğimizin 
sorumluluğunu ele almamız 
gerekiyor. Her ay düzenli 
olarak kendi kendimize ya 
da bir doktor yardımıyla 
yapılan meme muayenesi, 
erken kanser teşhisi ve 
gerekli tedaviyi mümkün 
kılmaktadır. Meme kanseri 
hakkında bilmesi gereken 
her şeyi Avcılar Hospital 
Genel Cerrahi Uzmanı 
Doç. Dr. Üzeyir Tuncer 
anlattı.
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Günümüzde kadınların 
en büyük korkularından 
biri meme kanseri. 

İstatistikler her sekiz kadından 
birinin hayatı boyunca bir defa 
meme kanserine yakalandığını 
ortaya koyuyor. Neyse ki; geç 
kalmadan, basit çözümler ile 
riskleri azaltmak mümkün.
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Ojen Hormonu
Bir kadın ilk adetini ne kadar erken görürse (örneğin 
12 yaştan önce) ve menopoza ne kadar geç girerse 
(örneğin 55 yaş), meme kanserine yakalanma riski o 
kadar artıyor. Doğum kontrol hapı kullanmanın da çok 
düşük oranda olsa bile meme kanseri riskini artırdığı 
düşünülüyor.

Yaş
Meme kanseri her yaşta görülebilmekle birlikte çoğun-
lukla 50 yaş ve üzerinde görülüyor. 35 yaş ve altında 
rastlanma sıklığı daha az. 2000-2004 yılları arasındaki 
Amerikalı kadınlardaki meme kanseri insidansı 30-34 
yaş grubunda 100 binde 25 iken, 45-49 yaş grubunda 
100 binde 190’a ve 70-74 yaş grubunda ise 100 binde 
455’e yükseliyor. Herediter (kalıtsal) meme kanseri veya 
genetik bozukluklar nedeniyle oluşmuş meme kanser-
leri genç yaşlardaki kadınlarda daha sık görülüyor.. 

Aile Hikayesi
Özellikle anne tarafından birinci derece akrabasında 
(Özellikle anne tarafından birinci derece akrabasında 
(anne, teyze, anneanne, kızı) meme kanseri hikayesi 
olması önemli bir risk faktörü kabul ediliyor. Bu akraba-
ların meme kanserine menopoz öncesi yakalanmaları 
ve/veya çift taraflı meme kanseri olmaları, riski daha da 
artıyor.

Meme kanseri, meme dokusundaki 
hücrelerden gelişen kanserlerdir. 
Meme dokusunun herhangi 
bir yerinden kaynaklanabilir. 
Süt bezlerinde ve sütü meme 
başına taşıyan kanalları döşeyen 
hücreler arasında kontrolsüz 
şekilde çoğalmadan meydana 
geliyor. Vücudun diğer yerlerine 
yayıldığında yani geç kalınıp 
metastazlar olduğunda...

MEME KANSERİ NEDİR?

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Göğüslerini Kontrol Altına Al!
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Menopoz Sonrası Hormon Tedavisi
Menopoz dönemindeki, sıcak basması gibi sorunla-
rın önlenmesi amacıyla kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanlarınca uzun süreli reçete edilen (5 yıl veya daha 
fazla süreyle) östrojen ve medroksiprogesteron asetat 
içeren kombine hormon ilaçları, meme kanseri riskini 
sadece östrojen içeren hormon ilaçlarına kıyasla daha 
çok artırıyor.

Meme Kanseri Hikayesi
Bir kadının bir memesinde daha önce kanser gelişmiş 
olması, ileride diğer memesinde de kanser gelişmesi 
riskini yaklaşık 2 kat artırıyor.

Işınlanma (Radyoterapi)
Çocukluk çağında başka kanserler nedeniyle (lenf kan-
seri vb.) göğüs ışınlaması geçirenlerde, meme kanseri 
görülme sıklığı artıyor.

Beslenme ve Çevre Faktörleri
Yağ bakımından zengin beslenme şekli ve kilo alma, 
özellikle menopozdaki kadınlarda meme kanseri riskini 
artırıyor. Alkol kullanımı (günde bir kadehten fazla) yine 
riski artırırken, sigaranın etkisi hala tartışılıyor. Düzenli 
egzersiz ve fiziksel aktiviteninse meme kanseri riskini 
azalttığı biliniyor.

Belirtiler
Meme kanserinin en büyük sinyali; memede ele kitle 
gelmesi. Kanserli kitleler, diğer şişliklerden sert yapılı, 
düzensiz kenarlı ve pürtüklü yüzeyi ile ayırt edilebili-
yor. Bunun dışında; meme başı derisinde soyulma ve 
kabuklanma, sıkmadığınız halde, tek memeden veya 
tek kanaldan kanlı akıntılar gelmesi, meme başları-
nızda içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozuklu-
ğu, meme cildinde aniden ortaya çıkan kızarıklık ve 
yaralar gibi belirtiler de meme kanseri riski taşıyan 
bulgulardır. 

Meme kanserinin tanısı ne kadar erken 
konursa, tedavi edilmesi o kadar kolay 
ve iyileşme şansı da o kadar yüksek olur. 
Meme kanseri, yayılmadan önce, erken 
tespit edilirse tedavide yüksek oranda yüz 
güldürücü sonuçlar almak mümkün. Her 
3 yılda bir mamografi yaptırıyor olsanız 
bile, yine de göğüslerinizin normalde 
nasıl göründüğü ve nasıl hissedildiğinden 
emin olmalısınız. Memeyi tanıma basit 
anlamıyla, memelerinizin normalde nasıl 
göründüğünü ve ayın farklı zamanlarında 
nasıl hissettiğinizi bilmek anlamına 
gelmektedir. Sizin için normal olmayan 
bir değişiklik fark ettiğinizde bu durumu 
geçiştirmemeli ve mutlaka doktora 
başvurmalısınız.

Erken 
Teşhis 
Neden 
Önemli?
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“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

Kimlere Kalıtsal  
Meme Kanseri Riski 
İçin Test Yapılmalı?
• Ailesinde en az iki ya da daha fazla kadında 

50 yaş öncesi meme veya yumurtalık 
kanseri bulunanlara.

• Birinci, ikinci ya da üçüncü derece 
akrabalarında 50 yaş öncesi meme kanseri 
veya herhangi bir yaşta yumurtalık kanseri 
bulunanlara.

• Birinci veya ikinci derece akrabalarında 
meme ve yumurtalık kanseri birlikte 
bulunanlara. 

• İki taraflı meme kanseri olan birinci derece 
akrabası olanlara. 

• Bir erkek akrabasında meme kanseri 
bulunanlara. 

• Meme kanseri açısından riskli etnik 
gruplara mensup olanlara.

• İlk aşama ayna karşısında memelerin 
simetrik olup olmadığının kontrolü ile 
başlar.

• Eller yukarıda olacak şekilde aynı 
işlem tekrarlanır. 

• Yatarak, sağ el başın arkasında olacak 
şekilde sol el ile meme başı ve çevresi 
kontrol edilir. Meme dokusuna hafif 
bastırarak saat yönünde dairesel 
hareketler uygulayarak kitle olup 
olmadığı araştırılır. Koltuk altında 
sertlik var mı araştırılır.

• Aynı işlem sol el başın arkasına 
koyularak da uygulanır. 

• Ele gelen duyarlılık ya da kitle tespit 
ettiyseniz mutlaka bir doktora 
başvurmanız gerekir. 

Meme Kontrolünü Nasıl Yapacaksın?

Göğüslerini Kontrol Altına Al!
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Tedavi Sürecinde 
Psikolojinizi 
Güçlendirecek 
Öneriler

• Hekiminiz tarafından farklı bir şekilde 
yönlendirilmediğiniz ve fiziksel şartlarınız 
izin verdiği sürece, günlük yaşamınızı 
olduğu gibi sürdürmeye çalışmalısınız. 
Sosyal yaşantınızın (iş, okul vb.) hastalığınız 
yüzünden aksamasına engel olabilirsiniz.

• Hastalığınızla, tedavi sürecinizle ilgili 
duygularınızı başka insanlarla paylaşmanız, 
hastalığınızı kabullenmenize yardımcı olacak 
ve sizi rahatlatacaktır.

• Gerektiği durumlarda psikolojik destek 
almaktan çekinmemelisiniz. 

• Dışarı çıkmak ve aktif olmak da sizi olumlu 
yönde etkileyecektir.

• Kendinizi fiziksel olarak olmasa bile zihnen 
meşgul edebilmeniz, sizi sürekli hastalığa 
odaklanmaktan koruyacaktır. 

• Hekiminizin izin verdiği ölçüde fiziksel 
egzersiz yapmanız kendinizi hem fiziksel 
hem de psikolojik yönden daha rahatlamış 
ve güçlenmiş hissetmenizi sağlar.

• Gevşeme egzersizleri ile yoga da psikolojinizi 
ve bedeninizi olumlu şekilde etkileyecektir.

• İyi beslenmek de tedavinize olumlu yönde 
katkıda bulunacaktır.

• Mümkünse başka kanser hastalarıyla 
iletişime geçip yaşadığınız süreci birbirinizle 
paylaşmanız da kendinizi daha iyi 
hissetmenize yardımcı olabilir.

Meme Koruyucu Tedavi
Meme kanserli hastalar, memede oluşan yinele-
meler nedeniyle değil sistemik tekrarlama yani 
yayılım (metastaz) nedeniyle kaybediliyor. Bu 
anlamda, memenin tümünü almak yerine, tek 
tümör odaklı uygun vakalarda meme koruyucu 
cerrahi yöntemiyle tümörlü dokunun çıkarılması 
tercih ediliyor. Geçmişte, memenin tamamının 
çıkarılmasından ve koltukaltı lenf bezlerinin 
tamamen temizlenmesinden başka seçenek 
olmadığı düşünülüyordu. Ancak günümüzde er-
ken dönemde tanı konmuşsa bu işlem çok daha 
az sayıda hastaya uygulanıyor. Her 2 hastadan 
birinde sadece tümörü çıkarma ve sonrasında 
memeye radyoterapi uygulayarak memeyi koru-
mak mümkün olabiliyor. Çünkü uygun hastalarda 
meme koruyucu tedaviyle memenin tamamen 
çıkarılması arasında önemli bir fark yok!

Ultrasonografi

Doktor Kontrolü Sektörel Rezeksiyon

Radyasyon Tedavisi

KemoterapiMamografi

Biyopsi Hormon Terapisi
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Op. Dr. Ragıp ONAT
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

MEME KÜÇÜLTME 
AMELİYATI
YAPTIRMAK 
İSTİYORSANIZ...

Gerek sağlık 
açısından 
gerekse 
görsel açıdan 
meme estetiği 
ameliyatları 
günümüzde 
oldukça ilgi 
görüyor. Sağlık 
açısından tercih 
edilen bu estetik 
ameliyatların 
başında ise 
meme küçültme 
operasyonlarını 
geliyor. 
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İ ri göğüs yapısı 
kadınlarda estetik 
görüntü dışında; 

boyun, sırt ve omuz 
ağrıları, memelerin karın 
üzerindeki temasından 
dolayı pişik sorunu, fizik 
aktivitelerinin kısıtlaması 
ve istenilen kıyafetlerin 
giyilememesi ve sutyen 
askısının omuzda yarattığı 
şekil bozukluğu gibi çok 
ciddi problemlere neden 
oluyor. Avcılar Hospital 
Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Ragıp Onat, hem 
sağlık hem güzellik için 
büyük meme kabusuna 
son verebileceğiniz 
meme küçültme ameliyatı 
hakkında bilgiler verdi.
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Meme Büyüklüğüne Bağlı 
Yaşanan Sorunlar 
Göğüs küçültme ameliyatı, kadınların dış görü-
nümünü düzeltmek amacıyla yaptırdığı kozme-
tik ameliyatlardan biri gibi gözükmekle birlikte 
aslında estetik değil rekonstrüktif bir ameliyattır. 
İriliğe bağlı sarkık bir göğüs kadında; sırt ve 
boyun ağrılarına neden olabilir, kamburluğa yol 
açabilir. Sutyenin kol sinirlerine baskı yapmasına 
bağlı uyuşmalar olabilir. Nefes almada güçlük çe-
kilebilir. Göğüs derisi ile göğüs derisinin devamlı 
birbirine sürtünmesi sonucu göğüs altı oluğunda 
pişikler olabilir, yaralar açılabilir. Günlük fiziksel 
aktiviteler sınırlanabilir. Ayrıca iri göğüs, giysi 
seçimi konusunda zorluklar yaratırken, kadının 
kendini beğenmemesi de sosyal ve psikolojik 
sorunlara sebep olabilir. 

Meme Büyüklüğüne 
Neden Olan Faktörler
Göğüsler değişik nedenlerle büyük olabilir. Ge-
netik faktörler, hormonsal değişiklikler veya bazı 
hastalıklar sonucu vücut ölçülerine uyum sağla-
mayan iri göğüsler oluşabilir. Kilo değişiklikleri, 
emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun 
daha da arttırabilir. Göğüs dokusunun artması ve 
buna bağlı iri göğüs genç kızlarda da görülebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı 
ve Öncesi
Estetik göğüs küçültme ameliyatı olmayı düşünü-
yor veya bu konuda bilgi alışverişinde bulunmak 
istiyorsanız bir plastik cerraha başvurmalısınız. 
İlk muayenede beklentilerinizi, kısacası neden 
göğüs küçültme ameliyatı olmak istediğinizi ve bu 
ameliyattan ne beklediğinizi açıkça cerrahınıza an-
latmalısınız. Cerrahınız önce sizi dinleyecek, sizin 
kişisel hastalık hikayenizi ve aile hastalık hikayenizi 
öğrenecek, ardından sizi muayene edecektir. Bu 
muayene sonucunda; göğüslerinizin büyüklüğü, 
şekli, derinizin durumu, yaşınız, evlilik ve çocuk 
sahibi olup olmayacağınız, göğüs başının yeni yeri 
vb. durumlar sizinle tartışılacaktır. Anlamadıklarınızı 
cerrahınıza tekrar tekrar sormaktan çekinmeyi-
niz. Cerrahınız ameliyatın ayrıntıları hakkında size 
bilgi verecek, iz, meme başı duyarlılığı, emzirme, 
anestezi şekli ve ameliyatın riskleri hakkında bilgi 
verecektir. Daha önce ameliyat olan hastaların 
resimlerini görmek karar vermenizi kolaylaştırabilir.

Estetik göğüs küçültme ameliyatı öncesi kan 
ve akciğer filmine ilave olarak, mamografi ve ge-
rekirse meme ultrasonografisi yapılmalıdır. Yüksek 
tansiyon, sigara, ilaç alışkanlığı, şeker hastalığı 
gibi durumlar tartışılmalıdır. Ameliyat günü ve 
sonraki birkaç gün için size yardımcı olacak birisi 
gerekecektir. Göğüs küçültme ameliyatı, hasta-
nede yapılması gereken bir ameliyattır. 1-3 gün 
hastanede yatmanız gerekebilir.

Estetik göğüs küçültme ameliyatında büyük 
olan göğüs dokusu kişinin vücut ölçülerine göre 
yeniden şekillendirilir. Fazla göğüs dokusu ve üze-
rindeki deri çıkartılır. Meme başı olması gereken 
yere taşınır. Ameliyat genel anestezi ile hastane 
koşullarında bir ameliyathanede yapılır. Estetik 
göğüs küçültme ameliyat 2,5 - 4 saat sürer. 

Meme Küçültme Ameliyatı Yaptırmak İstiyorsanız...
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Her ameliyatta olduğu gibi göğüs küçültme 
ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bu 
ameliyatı olan kişilerin çoğunda, ameliyata 
bağlı problemler görülmese de sizin bunları 
bilmeniz önemlidir. Kişisel seçiminizde, 
ameliyatın risklerini ve size sağlayacağı 
yararları bilmeniz önemlidir. Doktorunuz size 
bu risklerden bahsettiği zaman teker teker 
hepsini tartışmalısınız.

Kanama: Nadir görülen bir durumdur. 
Ameliyat sırasında veya ameliyat sonrası 
dönemde görülebilir. Ameliyat sonrası 
göğüslere konan dren hem kanama olup 
olmadığını takip etmek, hem de az da olsa 
kanın göğüs dokusu içinde toplanmasını 
önlemek içindir. Ameliyattan 10 gün önceden 
itibaren aspirin veya benzeri ilaçlar almayınız, 
bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir.

Enfeksiyon: Çoğu cerrah ameliyatın hemen 
başında koruyucu antibiyotik kullanmaktadır. 

Meme başı ve deri duyarlılığında değişme: 
Bu bölgelerin duyarlılığında geçici olarak 
azalma ortaya çıkabilir.

İzler: Her cerrahi işlem iz bırakarak iyileşir 
ve çoğu zaman izlerin niteliği önceden tayin 
edilemez. Bazı durumlarda izler fark edilmez 
iken, bazı hastalarda deri ve derin dokular 
içinde nedbe oluşabilir. Hatta bazı hastalarda 
cerrahi düzeltme veya diğer tedavilere 
başvurmak gerekebilir.

Ağrı: Göğüs küçültme ameliyatı sonrası 
boyun, sırt ve omuz ağrılarınız devam 
edebilir. Nadir durumlarda deri ve memenin 
derin dokularında ortaya çıkan nedbeler 
ağrıya sebep olabilirr.

Göğüste sertlik: Göğüs içindeki nedbe 
veya yağ nekrozuna bağlı sertlik nadir olarak 
görülebilir. Bu önceden tahmin edilemeyen 
bir durumdur.

Yara iyileşmesinde gecikme: Nadir de olsa 
görülebilir. Göğüs derisinde veya meme 
başında bazı bölgelerin tamamen iyileşmesi 
daha fazla zaman alabilir. Sık pansuman 
gerekebilir. Sigara alışkanlığı olanlarda yara 
iyileşmesi problemlerine daha sık rastlanır.

Göğüs hastalıkları: Göğüs küçültme 
ameliyatına bağlı olmaksızın, kişinin 
hayatının herhangi bir döneminde göğüs 
hastalığı veya göğüs kanseri ortaya çıkabilir. 
Kişi ameliyat olsun veya olmasın düzenli 
meme kontrollerini yaptırmalıdır.

Göğüs Küçültme Ameliyatı 
Sonrasında İz Kalır mı?
Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın meme başı 
etrafında kesinlikle iz kalır. Buna ek olarak, uygulanan 
yönteme göre meme başının alt kenarının orta kıs-
mından aşağı doğru ters T şeklinde bir iz daha kalır. T 
şeklindeki izin alt kısmı göğüs altı kıvrımına uydurulur. 
Ancak son zamanlarda uygulanan cerrahi teknik ile gö-
ğüs kıvrımı bölgesindeki izi ortadan kaldırmıştır. Sadece 
meme başı etrafında ve meme başının alt kenarının orta 
kısmından aşağı doğru 4.5-5 cm kadar bir iz kalmakta-
dır. Ancak bu izler başlangıçta belirgindir, zamanla belli 
belirsiz hale gelebilir. Ameliyat sonrası izlerin derecesi, 
göğsün büyüklüğüne, kullanılan ameliyat yöntemine ve 
nihayet hastanın derisinin iz bırakma özelliğine bağlıdır. 
Bazı özel durumlarda, ileri derecede büyük göğüslerde, 
yukarda sıralanan ameliyat şekillerinin uygulanma-
sı mümkün olmayabilir. Bu takdirde, meme başının 
serbest olarak taşındığı teknikler kullanılır, bu ameliyatın 
izleri de yukarıdaki ameliyatlar gibi ters T şeklindedir.

Meme Küçültme Ameliyatı 
Sonrası
Estetik göğüs küçültme ameliyatı sonrası ağrı minimal-
dir. Kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Göğüsler üzerine, 
sutyene benzer sargı uygulanır veya bazı cerrahlar 
ameliyat sonrası hemen sutyen giydirir. Meme başı 
üzerine ayrı pansuman konur. Pansuman 2 gün sonra 
açılarak yara kontrol edilir. Hasta 3-4. günden itibaren 
banyo yapabilir. Dikişler 10 gün sonra alınır. Hastanede 
1 gün kalınır. Hastaya 6 hafta sporcu sutyeni giydirilir 
ve masaj önerilir. Erken dönemde şişlik olabilir, meme 
başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk 
değişimi görülebilir. Estetik göğüs küçültme ameliyatı, 
estetik bir ameliyat olmasının yanında büyük göğüslerin 
neden olduğu sırt ve boyun ağrıları, göğüs altı pişikleri, 
kamburluk, kol ağrıları gibi şikayetlerinde ameliyat son-
rasında geçmesi nedeniyle aynı zamanda sağlık amaçlı 
bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında sutyen giymeseniz 
bile sanki kıyafetinizin altınızda sutyen varmışçasına dik 
ve düzgün göğüslere kavuşacaksınız.

Estetik göğüs küçültmesi ameliyatı olan bir kişinin 3 
ay ağır sporlardan uzak durması önerilir. Estetik göğüs 
küçültme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, 
özellikle kadının giyim tarzını kolaylaştıran bir ameliyattır. 
Yeni şekillendirilmiş göğüsler uzun süre dayanıklı olur. 
Ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi, 
memede hacim artışına ve sarkıklıklara neden olabilir.

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

Risk Faktörleri
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Uzm. Dr. Serra TOPRAK
Göğüs Hastalıkları

GRİP AŞISI 
YAPTIRMALI MIYIM?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen, bazı 
aşıların içeriğinde katkı maddesi olarak kullanılan 
Thiomersal (cıva) sadece çoklu aşılarda eser 
miktarda bulunmaktadır. Katkı maddesi olarak aşıya 
eklenmesinin amacı bakteri ya da mantar üremesi ve 
bulaşmasını engellemektir. Fakat grip aşısı gibi tek 
dozluk aşılar Thiomersal (cıva) içermemektedir.
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Grip aşısının gerekli olup 
olmadığı çoğu zaman 
tartışma konusu olmuştur. 

Fakat araştırmalar her yıl özellikle 
çocuklar ve yaşlılar başta olmak 
üzere bu hastalığa yakalanan 
milyonlarca insan olduğu sonucunu 
ortaya koyuyor. Bu sonuç grip 
aşısının yaptırılması gerektiğini 
de gözler önüne seriyor. Avcılar 
Hospital Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı, Uzm. Dr. Serra Toprak 
grip aşısı ne zaman yaptırılmalı 
sorusuna cevap verdi.
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Grip Aşısı  
Ne Zaman Yaptırılmalı?
Grip aşısı inaktif yani ölü virüslerden elde edilmiş bir 
aşıdır. İnfluenza Tip A ve B ye karşı etkilidir. Eylül ayı 
sonu ve Kasım ayı başı aralığında yaptırılması, grip 
virüsünün en etkili olduğu dönemde koruyucu olmasını 
sağlamaktadır. Aşı yapıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra 
bağışıklık başlar ve aşının etkinliği 6 ay boyunca daha 
kuvvetli (grip salgınlarının en sık görüldüğü dönem bo-
yunca) olmak üzere 12 aya kadar devam eder. 

Aşı yapılması kişide gribe sebep olmaz, çünkü aşı 
ile verilen virüsler canlı değil inaktive edilmiş virüslerdir. 
Aşı yapıldıktan sonra enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, 
şişlik, hafif baş ve eklem ağrıları ve hafif ateş olabilir. Bu 
bulgular 1-2 gün sürer.

Grip Aşısı Neden  
Her Yıl Tekrarlanmalıdır?
Grip mikrobu her sene değişime uğrar; bu sebeple grip 
aşısının içeriği de her sene değişir. Aşı her sene bir sene 
önceki enfeksiyon etkeni olan grip suşun (Bir bakteri 
veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik fark-
lılıklar bulunan grupları.) muhtemel gösterebileceği de-
ğişim tahmin edilerek elde edilir. Laboratuvar ortamında 
üretilen suş nadir olarak o sene etken olan suştan farklı 
olabilir. Böyle bir durumda bile aşı olan bireyler grip 
geçirdiklerinde enfeksiyonu ağır geçirmedikleri saptan-
mıştır.

Grip Aşısı Kimlere Yapılır?
Gelelim grip aşısı kimlere yapılmalı sorusuna... Grip, 
bazı hastalık gruplarında çok ağır seyredebilmektedir. 
Bazen akciğerleri tutarak zatürreye ya da altta yatan 
hastalığı olanların mevcut hastalığının ilerlemesine, 
sonrasında solunum yetmezliği ve yoğun bakım gerek-
sinimine ve bazen de hastanın kaybedilmesine sebep 
olabilmektedir. 

Grip mikrobunun; KOAH, astım, bronşektazi, kronik 
hastalıklar (kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmez-
liği gibi...), doğuştan bağışıklık sistemi yetersiz olanlar, 
kortizon kullanan hastalar, kanserli hastalar, kan hasta-
lığı olanlar (Hemoglobinopatisi olanlar), 65 yaş üzerinde 
olan bireylerde ağır seyredebileceği yapılan çalışmalar-
da gösterilmiştir. Dolayısıyla bu gruptaki kişilerin grip 
aşısı yaptırması gerekmektedir. Ayrıca bakımevinde 
yaşayanlar, 6ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin 
tedavisi almak zorunda olanlar (Reye Sendromu riski), 
grip geçirdiğinde riskli olabileceği düşünülen kişilerle 
yaşayanlar, yine yüksek riskli hastalarla teması olan 
doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin de 
aşılanması önerilir. 

Bazen mevcut suşun çok ağır seyredebileceği ve 
tüm bireylerde hayati riskin yüksek olabileceği salgınla-
rın beklendiği Sağlık Bakanlığınca duyurulduğu dönem-
lerde (2009’da Domuz Gribi salgınında olduğu gibi) tüm 
sağlıklı bireylerin aşılanması gerekebilmektedir.

Grip Aşısı Yaptırmalı Mıyım?
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Kimlere Grip Aşısı Uygulanmamalıdır?

Grip Riskine Karşı Alınacak Basit Önlemler? 

• Ellerimizi sabunla yoğun biçimde 
yıkamalıyız.

• Gözlerimize, burnumuza ve 
ağızımıza ellerimizle çok fazla 
dokunmamalıyız.

• Gribal enfeksiyonun salgın 
olduğu dönemlerde kalabalıkların 
içinde bulunmaktan kaçınmalıyız.

• Öksürürken veya hapşırırken 
mutlaka ağız ve burnumuzu bir 
mendil ile kapatmalıyız.

• Küçük çocukların ağızlarına 
götürdüğü oyuncaklar ve 
objelerin dezenfeksiyonunu 
yapmalıyız. 

• 6 aydan küçük bebekler,

• Şiddetli yumurta ve 
tavuk proteinlerine 
alerjisi olan kişiler,

• Geçmişte grip aşısı ile 
şiddetli alerjik reaksiyon 
öyküsü olan kişiler,

• İnfluenza aşısı 
yapılmasını takiben  
6 hafta içinde Gullian- 
Barre sendromu geçirme 
öyküsü olan kişiler,

• Ateşli orta- ağır hastalığı 
olan kişiler.
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Uzm. Dr. Aydın ÖZTÜRK
Çocuk Sağlığı Uzmanı

ÇOCUKLAR İLE DOST 
BAKTERİLER PROBİYOTİKLER 

VE PREBİYOTİKLER

Probiyotikler; bağışıklık sisteminin 
güçlendirilmesinden, sindirim 
problemlerinin giderilmesine ve 
çocuk sağlığının korunmasına 
kadar pek çok yelpazede önemli 
roller üstleniyor.

Bağırsaklardaki milyarlarca yararlı bakterinin 
sağladığı denge korunduğu takdirde, bir 
çok hastalığın ortaya çıkma imkanı azalıyor 

ya da etkisi çok sınırlı oluyor. Sağlığımızın kaliteli 
şekilde devamını sağlamak için vücudumuzda 
bulunan dost bakterilere ihtiyacımız var. Bunun 
başarılamadığı durumlarda ise probiyotikli 
gıdalardan destek alınması gerekiyor.  
Avcılar Hospital Çocuk Sağlığı Uzmanı 
Uzm. Dr. Aydın Öztürk, çocuklarda bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan 
probiyotikler ile ilgili bilgiler verdi.
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Vücudumuzdaki Bakteri Topluluğu 

İnsan vücudu birçok mikroorganizmanın oluşturduğu 
komplex bir toplulukla kolonizedir. Bu topluluğa mik-
robiyota denir. İnsan vücudunda bulunan her bölgenin 
kendine ait mikrobiyotası bulunmaktadır. Sağlıklı insan 
bağırsağındaki mikroorganizma türü yaklaşık olarak 
500’dür. Bağırsaklarımızda bir kilograma kadar bakteri 
bulunur ve bakteriyel hücreler sayıca insan hücrelerinden 
fazla olur. Bağırsakta bulunan bakterilerin %85’i iyi bak-
terilerdir. İnsan bağırsağında yararlı ve zararlı bakteriler 
arasında hassas bir denge vardır. Bu dengenin bozul-
ması çeşitli bağırsak ve bağırsak dışı hastalıkların ortaya 
çıkmasına neden olur. 

Sezaryen Doğumlar Bebeği 
Probiyotiklerden Yoksun Bırakıyor
Doğumdan itibaren sindirim sistemimizde bulunan 
flora bebeğin doğum haftası, doğum şekli, beslenmesi 
ile değişir. Anne karnında, bebeğin sindirim kanalında 
mikrop yoktur. Doğumla birlikte flora oluşmaya baş-
lar. Vajinal doğum ve anne sütü ile beslenme floranın 
süratle oluşmasını sağlar. Vajinal doğum ve anne sütü ile 
beslenmede flora yararlı bakterilerden zengindir. Sağ-
lıklı yaşam için hayata ilk adım normal-vajinal doğumla 
atılmalı ve anne sütü ile beslenerek devam edilmelidir. 
Sezaryen ile doğumlarda bebeğin bağırsak florası geç 
oluştuğundan hastalıklara daha yatkındır. Anne sütünün 
yerine verilen bebek mamaları ve içecekler floranın sağ-
lıklı oluşumunda anne sütü kadar başarılı değildir. İki yaş 
civarında çocukta normal flora gelişmiş olur. Bununla 
birlikte daha çok endüstriyel besinlerle beslenmek, sağ-
lıklı floraya geçişi oldukça zorlaştırmaktadır. Aşırı hijyenik 
yaşam koşulları, şehir hayatı, doğal fermente gıdaların 
az kullanılması ve artmış antibiyotik kullanımı yine bizim 
dost bakterilerden uzak kalmamızı sağlayan etmenlerin 
başında gelir. Bu aşamada probiyotikler ve prebiyotikler 
dengeyi sağlamada bize katkı sağlarlar.

Probiyotik Nedir?
Dünya ülkeleri, hastalıklara karşı savaş açarken yepyeni 
yollar denemeye devam ediyor. Probiyotikler, son 10-15 
yıl içinde sıkça kullanılan güncel bir terim haline geldi. 
Tarihçesine baktığımızda Yunanca “Pro” ve “Bios” 
kelimelerinden türetilen, yaşam için anlamını taşır. On 
dokuzuncu yüzyılın başlarında Nobel ödüllü Elie Met-
chnikoff, Bulgar köylülerinin yoğurt ürünlerde bulunan 
laktik asit bakterilerinden dolayı daha uzun ömürlü 
olduğunu gördü. Probiyotikler, besinlerle veya destek 
şeklinde alındıklarında, konakçının bağırsaklarında mik-
roorganizmalar arası dengeyi sağlayarak insan sağlığını 
olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Bu 
mikroorganizmalar; sindirimi kolaylaştırır, B vitamini, 
K vitamini, folat, gibi besinleri sağlar ve bağışıklık sis-

temimizi dengeler. Probiyotik olarak kullanılan başlıca 
mikroorganizmalar; Laktik asit bakterileri, Bifidobakter-
ler ve Mayalardır.

Probiyotik Mikroorganizmada 
Olması Gereken Özellikler
❍ Konakçıya yaralı etkisi olmalı,

❍ Patojen ve toksik olmamalı,

❍ Gastrointestinal kanalda canlı kalabilmeli, bağırsak 
hücrelerine tutunabilmeli, üreyebilmeli ve anti bakteri-
yel ürünler üretebilmeli,

❍ İmmüne yanıt oluşturabilmeli,

❍ Tadı ve kokusu kabul edilebilir olmalı,

❍ İnsan kaynaklı olmalı,

❍ Kullanılıncaya kadar raf ömrü olmalıdır.



22  Sağlık Olsun  Ekim-Kasım-Aralık 2017

Kullanım Şekli
Kapsül, tablet, saşe veya toz şeklinde kullanılırlar. Çeşitli 
fermente besinlerde, yoğurt ve sütlü içeceklerde olabilir-
ler. Tek bir şus veya karışım şeklinde olabilir. Çocuklar için 
günlük doz erişkin dozunun yarısı, süt çocuklarında dörtte 
biridir.

Çocuklarda Klinik Hastalıkların 
Önlenmesi ve Tedavisinde 
Probiyotiklerin Kullanım Alanları
Antibiyotik ilişkili ishal:
Antibiyotikler çocuklarda en sık reçete edilen ilaçlardır ve 
buna bağlı antibiyotik ilişkili ishal sık olarak gözlenmek-
tedir. Antibiyotikler, bağırsak florasını bozarak çoğunlukla 
ishal olmak üzere farklı semptomlara neden olmaktadır. 
Probiyotikler bozulan mikrobiyal dengeyi düzeltir ve de-
vamlılığını sağlar. Antibiyotik ilişkili ishallerin önlenmesin-
de ve tedavisinde probiyotiklerin etkinliği ile ilgili kanıtlar 
giderek artmaktadır.

Akut ishal tedavisi:
Yapılan birçok çalışmada, akut ishal tedavisinde probiyo-
tiklerin akut rehidratasyon tedavisi ile birlikte kullanıldığın-
da ishal süresini ve dışkılama sayısını azalttığı saptanmış-
tır. Probiyotikler özellikle viral kaynaklı ishallerde, rotavırus 
ishallerinde etkindir. 

Atopik hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisi:
Probiyotiklerin çocuklarda alerjik hastalıkların önlenmesi 
ve tedavisinde etkili olduğu tartışmalı bir konudur. Bazı 
çalışmalar yüksek riskli çocukların annelerine, hamilelik 
sırasında ve doğum sonrası dönemde probiyotik verilmesi 
durumunda probiyotiklerin atopik dermatid gelişiminden 
koruyucu olabileceğini göstermektedir. Fakat günümüz-
deki veriler probiyotiklerin pediatrik alerjik hastalıkların 
önlenmesi veya standart bir tedavi olarak kullanılması için 
yeterli değildir.

Kabızlık:
Probiyotiklerin kabızlık tedavisindeki etkinliğine yönelik 
çelişkili veriler vardır ve tedavide rutin kullanımı önermek 
için yeterli kanıt yoktur.

Bebeklerde gaz sancısında:
Yapılan çalışmalarda, probiyotiklerin bebeklerin ağlama şid-
deti atak sıklığını azalttığı gözlenmiştir. Rutin probiyotik kul-
lanımını destekleyen kanıtlar olmamakla birlikte günümüzde 
infantil kolik tedavisinde probiyotikler kullanılmaktadır.

Sindirim sistemi dışındaki 
enfeksiyonlar da kullanımı: 
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve vajinal enfeksi-
yonlarda probiyotik kullanımın olumlu sonuçları olmasına 
rağmen sindirim sistemi dışındaki enfeksiyonların önlen-
mesi ve tedavisinde rutin probiyotik kullanımına yönelik 
kanıt yoktur.

Obesite: 
Yapılan çalışmalarda probiyotik kullanımın bağırsak florasını 
değiştirdiği için ağırlık artmasını önlediği gözlenmektedir.

Kanser önlenmesi ve tedavisi: 
Probiyotiklerin kansere neden olan bakterilerin engellen-
mesinde yaralı oldukları biliniyor. Fakat insanlarda kanse-
rin önlenmesi ve tedavisinde erişkinlerde ve çocuklarda 
detaylı çalışmalar yetersizdir ve rutin kullanımı önerilme-
mektedir.

PREBİYOTİKLER
Bağırsaktaki bazı mikroorganizmaların çoğalması-
nı artıran ve/veya aktivitesini uyaran probiyotiklerin 
etkisini arttıran, insan sağlığını olumlu yönde etkile-
yen, sindirilmemiş, suda çözünebilen besinsel lifler 
gibi karbonhidratlardır. Sindirime pozitif etkileri vardır. 
Bazı hastalıkların tedavisini ve önlenmesini mümkün 
hale getirirler. Bu nedenle, bağırsak mikroflorasının 
besinler ile düzenlenmesi, besin biliminde popüler bir 
alan olmuştur. Başlıca prebiyotikler: Fruktanlar (İnülin 
ve oligofruktozlar), anne sütünde bulunan bazı galakto 
oligosakkaritlerdir. Prebiyotikli besinler; fasulye ve no-
hut gibi baklagiller; enginar, pırasa, soğan, sarımsak, 
arpa, buğday çavdar gibi tahıllar; kuşkonmaz, muz 
gibi yiyeceklerdir.

Çocuklar İle Dost Bakteriler Probiyotikler ve Prebiyotikler



Prebiyotiklerin Yararlı Etkileri
❍ Mikroflora kompozisyonunu ve aktivitesini olumlu 

yönde etkiler.

❍ Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı rahatlatırlar.

❍ Minerallerin (kalsiyum ve magnezyum gibi) emilimini 
ve biyoyararlanımı artırırlar.

❍ Kan kolesterol ve trigliserid düzeylerini olumlu yönde 
düzenlerler.

❍ Patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek, 
bağırsak ve bağırsak dışı enfeksiyon gelişme riskini 
azaltırlar.

❍ Konağın bağışıklık sistemini güçlendirirler.

Kefir Probiyotik Bir Ürün Müdür?
Kefir inek, keçi, koyun sütünden elde edilen fermente süt 
ürünüdür. Kuzey Kafkas halklarının geleneksel içeceğidir. 
Kefir, kefir daneleri (peygamber darısı-mini karnabahara 
benzer) içinde yaşayan mikroorganizmaların sütü fermen-
te etmesi ile oluşur. Kefir daneleri içinde laktozu fermente 
eden laktik asit bakterileri ve laktozu fermente edemeyen 
mayalar bulunur. Kefir de üretim sonunda canlı mikroor-

ganizma bulunması şarttır. Kefir bu özellikleriyle probiyotik 
bir üründür. Kefirin insan sağlığına çok yararlı olduğu 
fizyolojik fonksiyonlar üzerine olumlu düzenleyici etkisi 
olduğu bilinen geleneksel bir içecektir.

Normal Yoğurt Probiyotik 
Bir Ürün Müdür?
Normal yoğurt genellikle Lactobacillus bulgaricus ve 
streptococcus thermophilus kültürü ile yapılır. Normal 
yoğurt bakterileri mide asidine, safraya, pankreas enzim-
lerine dayanıksız olduklarından canlı olarak kalamazlar bu 
nedenle de bağırsaklarda geçicide olsa kolonize olmaları 
zordur. Bu nedenle, gerçek probiyotik bakteri olarak kabul 
edilmezler. Bazıları normal yoğurdun zayıf probiyotik özel-
liklere sahip olduğunu düşünmektedirler. Son zamanlarda 
normal yoğurt bakterileri probiyotik özellik göstermedik-
lerinden, probiyotik özelliklere sahip laktik asit bakterileri 
yoğurt üretiminde tercih edilmeye başlanmıştır. Bu bakte-
rilerin kültürü ile yapılan yoğurtlar probiyotik ürünlerdir. 

Bugün için probiyotik besin maddelerini ilaç olarak ta-
nımlamak doğru değildir. Probiyotik besinleri hastalık ön-
leyici, tedavi edici tıbbi ürünler olarak sunmak da yanlıştır. 
Probiyotik ürünler ilaç gibi besinlerdir ama ilaç değillerdir. 
Probiyotik konusunda yapılan araştırmalardan elde edilen 
veriler, bazı hastalıklardan korunmada etkili olduğunu 
ortaya koysa da bugün için gıda desteği, beslenmenin 
tamamlayıcısı olarak algılamak daha doğru olur.
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Uzm. Psk. Öznur ÖZKOCA
Çocuk Psikoloji 

İlk yardım denildiğinde aklımıza fiziksel müdahale gelirken, 
çoğu zaman psikolojik ilk yardım göz ardı ediliyor. Yaşadığımız 
stresli olaylardan bedensel bir hasar almamış olsak bile, ruhsal 
olarak hasar görmüş olabiliriz. Ruhsal olarak normale dönmeyi 

kolaylaştıran psikolojik ilk yardım, fiziksel ilk yardımda olduğu gibi 
stresli olaylara karşı oluşan duygusal tepkimelere yardımcı olabiliyor.

Psikolojik 
İlk Yardım
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Psikolojik ilk yardım acı çeken ya da desteğe ve 
yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunulan insani ve 
destekleyici müdahale anlamına gelir. Psikolojik 

yardımın ne olduğunu bilmekteyiz, peki psikolojik ilk 
yardım?.. Avcılar Hospital Çocuk Psikoloji Uzmanı 
Uzm. Psk. Öznur Özkoca, hem çocuklara hem 
yetişkinlere uygulanabilen psikolojik yardımı mercek 
altına alıyor.

İyi Bir Gözlemci  
Olabilmek Önemli
Stresli olaylar karşısında; ölüm, kayıp, boşanma, 
olumsuz yaşam olayları, kişiler arası ilişkilerde 
problemler, çocukluk çağı krizleri ve şiddet bir çok 
duygusal tepkime ortaya çıkabilir. Kişinin olaylara 
verdiği tepkileri ve ipuçlarını gözlemlemek gereklidir. 
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İyi bir psikolojik ilk yardım için, iyi bir gözlemci olmak 
gereklidir. İpuçları aşağıdaki gibidir; 

❍ Öfke, korku, endişe, içe kapanma, sosyal izolasyon ve 
üzüntü.

❍ Dikkati toplamada güçlük çekmek.

❍ Sindirim sistemi bozuklukları, uyku bozukluğu, baş ağrısı.

❍ Olayları yeniden yaşıyor gibi olma durumu.

Psikolojik İlk Yardımın  
Temel İlkeleri
Psikolojik ilk yardım uzun süreli ve tedavi amaçlı bir 
yardım olmamalıdır. Bu sebepten herkes tarafından ve 
her yerde yapılabilmektedir. En temel amacın kişileri 
kendilerine iyi gelecek davranışlara yöneltmek ve 
kendilerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarını 
sağlamaktır. Kişinin çaresizlik, ümitsizlik duygularından 
uzaklaştırılıp, kurulan iletişim ve sağlanan güvenle, olumlu 
duygular edinmesi sağlanır. 

Psikolojik ilk yardım; “Bak-Dinle-Bağ Kur” adı verilen 
üç temel ilkeye dayanır. Kişiler üzerinde stres yaratan 
durum devam ediyor mu, ‘BAK’mak gerekmektedir. 
Ruhsal durum nedeniyle, kişiler kendi durumlarıyla ilgili 
bilgi sahibi olmayabilir. Sakin ve karşı tarafa güven verici 
bir duruş sergileyerek, kriz yaratan durum ile ilgili önlemler 
almak ve kişiyi daha güvenli hissedeceği bir ortama almak 
gerekmektedir. ‘DİNLE’, kişileri anlatmaya zorlamadan 
sorular sorarak ve ipuçlarını toplayarak rahatlamasının 
sağlandığı bölümdür. “Çok üzgünüm senin için ne 
kadar üzücü olduğu hayal edebiliyorum.” gibi cümleler 
kullanabilirsiniz. Kişilerin ne yaptıklarını, yapmadıklarını 
ve nasıl hissettiklerini yargılamamak gerekir. “Böyle 
hissetmemelisin, başına daha kötü bir şey gelmediği için 
şanslısın.” tepkilerinden uzak durmak gerekmektedir. 
Başlangıçta bazen sessizlik, konuşmaktan daha faydalıdır. 
Sessizliğe sık sık izin verin. ‘BAĞ KURMAK’, uzun süreli 
destek için çok önemlidir. Kişinin stresli olay karşısında 
verdiği ani tepkiler karşısında ılımlı davranmak ve ön 
yargılardan uzak durmak gerekmektedir.

Psikolojik İlk Yardımda 
Yapılması Gerekenler 
❍ Sakin, nazik ve yardım etmeye hazır olunmalı ve karşı 

tarafa hissettirilmeli,

❍ İlgi ve dikkat belli edilmeli,

❍ Beden dili iyi kullanılmalı; göz teması, fiziksel yakınlık, 
yüz ifadesi ve mimikler konusunda dikkatli olunmalı,

❍ Duyguların ifadesine yardım edilmeli; sorular sorarak 
duygularını anladığı hissettirilmeli,

❍ Öğüt ve nasihatten uzak durulmalı,

❍ Yaşanılan stresli olayla ilgili, bilgi sahibi olunmalı, 
aksi takdirde bir uzmandan destek alınmalı ve gerekli 
yönlendirme yapılmalı.

Psikolojik İlk Yardımda 
Yapılmaması Gerekenler
❍ Eleştiri ve tartışmadan kaçınmalı,

❍ ‘İyi olacaksın, kafana takma’ gibi söylemlerden uzak 
durulmalı,

❍ ‘Daha kötüsü olabilirdi.’ diyerek şanslı olduğu 
söylenmemeli,

❍ Kişinin duygu ve düşünceleri bilmeden, tavsiye 
verilmemeli ve kendi kişisel deneyimlerinizden 
bahsedilmemelidir. 

Psikolojik İlk Yardım
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Çocuklarda ve Ergenlik 
Döneminde Psikolojik Yardım 
Çocuklarda psikolojik ilk yardım, yetişkin bireylere 
göre daha zorlayıcı olabilir. Annelerinin yanında sıcak, 
güvenli, gürültüsüz bir ortamda, temas halinde olmak 
gerekir. Stresli olay sonucunda düzenli beslenmeleri, 
sakin ve yumuşak bir ses tonuyla iletişim kurulmalıdır. 
Göz temasına kadar inip, iletişim onun hizasından 
sağlanmalıdır. Çocuğa yönelik stresli olayın geçtiğini 
duymaya ihtiyacı vardır. Bundan emin olmayabilirler 
ve bu durumun birden fazla kere hatırlatılması 
gerekmektedir. Olay karşısında kendini çoğu zaman 
sorumlu veya suçlu hissedebilir. Sorumlu olmadığı dile 
getirilebilir ve durum ile ilgili doğru, kısa ve basit bilgiler 
verilmelidir. Durum ile ilgili soruları mutlaka olacaktır; 
sorulan sorulara doğru ve kısa yanıtlar verilmelidir. 
Çocuk susturulmamalı ve soruları sabırla dinlenmelidir. 
Çocuklar oyun oynayarak büyür, gelişir, öğrenir ve 
iyileşir. Oyun oynamasına izin verilmelidir.

Ergenlik dönemi, neye ihtiyacının olacağını 
bilememe, alacakları yardımın işe yaramayacağı, 
zayıf hissetme, diğer insanların onları anlamayacağı 
düşüncesi, kontrollerini kaybetme korkusu, 
yargılanacakları yönünde kaygının yoğun olmasından 
dolayı psikolojik ilk yardım açısından zorlayıcıdır. 
Ergenlerde daha fazla vakit ayırılmalı, durum ile 
ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Kurallar konusunda 
net olunmalı ancak sakinlik korunmalıdır. Günlük 
rutin hayatlarına devam edilmesi konusunda yardım 
edilmelidir. Güçlü olmaları beklenmemeli, üzüntülerini 
zayıflıklarını paylaşmasına izin verilmelidir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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MUTFAĞIMIZDAKİ 
ECZANE
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S ağlıklı ve dengeli bes-
lenmek iyi yaşamın 
temelidir. Günümüzde 

sağlıklı besinlere ilgi arttıkça 
besinlerin hastalıklarla ilişkisi 
daha fazla bilinir hale geldi. 
Mutfaklarımızda kullandı-
ğımız birçok gıda farkın-
da olsak da olmasak da 
vücudumuzun şifa kaynağı. 
Faydalarını bilerek tüketme-
miz gereken ve mutfağımız-
dan eksik etmemiz gereken 
besinleri sizler için derledik.

Halsizliği gideren, gün 
içerisinde bize enerji veren, 
vücudun savunma sistemini 
koruyan ve kolay hastalan-
mamızı önleyen birçok besini 
sadece midemizi doyurmak 
için değil, faydalarını bilerek 
beslenmemizde farkındalık 
yaratarak tüketmeye özen 
göstermeliyiz. Gün içerisinde 
stresten baş ağrısına, şeker 
hastalığından kansere kadar 
birçok sağlık sorunlarından 
yediklerimiz sorumlu. Dün-
yada artık sağlığı koruyucu 
besinlere daha fazla yer 
verilirken bilinçli tüketiciler 
gün geçtikçe artıyor.



30  Sağlık Olsun Ekim-Kasım-Aralık 2017

Fonksiyonel Besinler
Özellikle fonksiyonel besinler olarak adlandırdığımız bir 
grup besin var ki hastalık riskini azaltıcı potansiyel etkileri 
oldukça fazla. Fonksiyonel besinler; içerdikleri fizyolojik 
aktif bileşenleriyle hem sağlıklı beslenmeye katkı sağlıyor 
hem de hastalıklarda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde 
aktif rol oynuyorlar.

Bu besinlerin sağlığı 
koruyucu etkilerine  
baktığımızda;
Domates ve Türevlerinde Likopen: 
Likopen, domatese kırmızı rengini veren maddedir. Anti-
oksidan özelliği yüksek olması bakımından akciğer, mide, 
meme ve servikal kanser türlerine karşı koruyucu özelliği 
vardır. Domates ve türevleri özellikle ısı ile temas ettiğin-
de (pişirilen yemeğe bol domates eklemek veya salça 
kullanmak gibi…) likopenin olumlu etkisi çok daha fazla 
artmaktadır.

Elma ve Soğanda Kuarsetin: 
Elma ve soğana beyaz rengi veren kuarsetin özellik-
le mide kanserine karşı koruyucu özellik taşır. Ayrıca 
kalp-damar sağlığında iyileştirici etkileri vardır.

Üzüm ve Üzümsü Meyvelerde Resveratrol: 
Çok güçlü bir antioksidan olan resveratrol kan basıncını 
azaltıcı etkiye sahip olup kalp sağlığını koruyucu özellik 
taşır. Yaşlanma karşıtı olan bir madde olan resvaratrol 

cildin sağlıklı ve diri bir görünüme sahip olmasını sağlar. 
Son yıllarda güzellik sektörü de cilt sağlığı ve güzelliği 
için üzüm çekirdeğinde bulunan resvarotrol maddesini 
kullanmaktadır.

Sarımsakta Bulunan Kükürtlü Bileşikler 
(Diallil Disülfit): 
Kükürtlü bileşenlerden dolayı yedikten sonra kokusundan 
dolayı çok sevilmeyen sarımsağın faydaları saymakla 
bitmez. Koroner kalp sağlığı ve kan basıncını düşürücü 
etkiye sahiptir. Ayrıca kolon ve mide kanserine karşı 
koruyucu özelliğinin yanı sıra oksidatif stresi (düzensiz 
yaşam şekli, toksinlere maruz kalma, aşırı yoğun egzersiz, 
iş stresi, uykusuzluktan oluşan stres gibi..) azaltır. Günde 
bir diş sarımsak tüketilmesi koruyucu sağlık açısından 
kanıtlanmıştır.

Brokoli Lahana ve Karnabaharda İzotiyosiyonatlar: 
Bu sebzelerin tat ve kokusunda yoğun olarak bulunan 
izotiyosiyonatlar özellikle rektum pankreas ve prostat 
kanserlerinin oluşumunu önlemede, sinir sistemi hastalık-
larının azalmasında olumlu etki göstermektedir.

Yeşil Çayda Kateşin ve Siyah Çayda Flavonoid: 
Antioksidan özellikleri yeşil çayda daha fazla olmak kay-
dıyla her iki çay çeşidi de kansere karşı koruyucu özellik 
taşır. Özellikle yeşil çayda bulunan kateşinler yaşlanmayı 
geciktirmede olan etkisi kanıtlanmıştır. İnflamasyonu 
önlemede etkilidir. Hem yeşil hem de siyah çay LDL (kötü 
huylu) kolesterolü azaltıcı etki gösterirler. Flavonoidler 
Tümör oluşumunu engeller.

Soya Fasulyesinde İsoflavonlar: 
Soya fasulyesi ve ürünlerinde bulunur. Fitoöstrojen içe-
riğinden dolayı vücuttaki östrojen seviyesini hem arttırıp 
hem de azaltan etkileri vardır. Antioksidandırlar ve meme 
kanserini engelleyici etkileri vardır.

Mutfağımızdaki Eczane
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İlaç Gibi Kullanılan Diğer Besinler

Probiyotikler:
Bağırsak florasını olumlu 
yönde etkileyen canlı 
mikroorganizmalar olan 
probiyotikler bağışıklık 
sisteminin güçlenmesinde, 
sindirimi düzenleyici ve 
bütün bağırsak kanserlerinde 
önleyici etkileri kanıtlanmıştır.

❍ İshali ve kabızlığı önler,

❍ Vitaminlerin emilimini 
artırırlar,

❍ Bağırsak PH’ını düşürürler 
(antimikrobiyal etkisi vardır)

❍ Kolesterolü düşürür.

Kaynakları:
Kefir, yoğurt, turşu, şalgam ve 
boza en iyi kaynaklarıdır.

Prebiyotikler:
Besinlerde bulunurlar ve besinlerin 
sindirilemeyen bileşenleridir. Bağırsak florasında 
yararlı bakterilerin sayısını ve aktivitesini 
arttırarak sağlığa olumlu katkı sağlarlar.

❍ Kalsiyum emilimini arttırırlar,

❍ Kansere karşı koruyucudur,

❍ Bağırsak hareketlerini düzenler,

❍ Diyabetikler için uygundur,

❍ Dışkı sıklığını arttırırlar,

❍ Trigliserit seviyesini düşürürler.

Kaynakları:
Buğday ,soğan, pırasa ,kuşkonmaz, sarımsak 
enginar ve muz en iyi kaynaklarıdır.
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Röportaj

İstanbul Bebek’teki Happily Ever After Restoran’ın 
sahibi Ayşe Kucuroğlu, bu ay Sağlık Olsun dergimizin 
röportaj konuğu. Onu biz kadınlar için idol yapan ise 
beş çocuk annesi olarak daima formda, bakımlı ve 

ışıl ışıl oluşu. Hem çocukları ile ilgili bir anne hem de 
başarılı bir iş kadını olması da cabası...  

Ayşe Kucuroğlu ile anneliği, formda kalmasının 
sırlarını ve hiç bitmeyen enerjisini konuştuk.

AYŞE KUCUROĞLU
BEŞ ÇOCUK ANNESİ 

BAŞARILI BİR İŞ KADINI
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Röportaj

Ayşe Kucuroğlu’nun bir günü nasıl geçiyor?
Oldukça yoğun... Evimiz kalabalık olduğu için hayata 
erken saatlerde başlıyoruz. İlk olarak çocuklarımı 
programlıyorum ve koşarak Happily Ever After’a ko-
şuyorum. Tüm çalışmalarımı oradan yapıyorum. İşim 
ve evimin çok yakın olması bana büyük bir avantaj 
sağlıyor. İstanbul gibi adrenalini yüksek bir şehirde, 
trafik sorununu hayatımdan çıkarmış olmak çocukları-
ma daha fazla zaman ayırmamı sağlıyor.
 
Sağlık sizin için ne ifade ediyor? Siz sağlıklı olmak 
adına neler yapıyorsunuz?
Sağlık hayattaki en önemli gerçek. Hepimiz birbi-
rimize iyi dileklerimizi sunarken önce sağlık deriz. 
Sabahları uzun yürüyüşler, açık havada egzersiz en 
güzeli. Sebze ve meyveleri sezonunda tüketmek, bol 
su içmek sağlıklı olmak adına benim için ilk sırada yer 
alıyor. 

Ekim ayı, ‘Meme Kanseri’ farkındalık ayı. 
Türkiye’de kadınlarda görülme sıklığı yüksek 
olan bir kanser türü. Siz meme kontrollerinizi ne 
sıklıkla yaptırıyorsunuz? Rutin kontrollerinizi hiç 
aksatmadan yaptırır mısınız?
Düzenli check up yaptırmak beni güvende hissettiri-
yor. Bu sebeple kontrollerimi ihmal etmiyorum. Erken 
teşhis hastalıklarda büyük önem taşıyor. Her şeyden 
önce sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor çünkü sağlık 

olmadığı zaman geri kalan hiçbir şeyin de anlamı 
olmuyor. Dolayısı ile kontrolleri önemsiyorum. 

Çoğu kadın hamilelikten ve hamileliğin getirdiği 
süreçlerden korkarken siz beş çocuk annesisiniz 
ve aynı zamanda hem çok yönlü hem de 
başarılı da bir iş kadınısınız. Hepsini dengeli bir 
şekilde nasıl yürütebildiğinizi, zamanınızı nasıl 
efektif olarak kullanabildiğinizi merak ediyoruz 
gerçekten?
Hamileliklerim sorunsuz ve yolunda geçti. Galiba bu, 
bir kadının sevince keyif alacağı bir süreç. Sevme-
den olacak bir şey değil. Beni korkutan yegane şey 
sezeryan ile doğumdur. Bu sebeple tüm doğumlarımı 
normal gerçekleştirdim. Çocuklarım olmadan önceki 
Ayşe ile çocuklarım olduktan sonraki Ayşe çok farklı. 
Çocuklarım olduktan sonra zamanı daha iyi kulla-
nır oldum ve daha planlı olmayı öğrendim. Sanırım 
çocuklar beni toparladı ve adam etti. Ben onları 
büyütürken onlar da beni büyüttü. Çin Dili ve Edebi-
yatı okudum ve bu dil biliminin kaligrafik yazıları beni 
daha sabırlı ve sakin yaptı.

Sizin gibi fit ve bakımlı bir anneye sormazsak 
olmaz. Doğumdan sonra nasıl forma girdiniz? 
Formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz?
Hiç sormayın, bu konuda iyi bir örnek değilim. Her 
hamileliğimde otuz kilo aldım. Hem de doktorum 
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Lemi İbrahimoğlu’nun onca ikazlarına rağmen. Fakat disiplinli 
bir biçimde her zaman bir önceki kilomun hep altına düştüm. 
İlk altı ayda tüm kilomu verdim. Asla alışveriş yaparken gerçek 
bedenimin üzerinde bir şey almadım. Böylece, 34 ya da 36 be-
den elbiselerimi giymek için motive oldum. Bebek doğduktan 
sonra onunla bol bol dışarıya çıktım. İşe erken döndüm. Bebek 
arabası ile uzun yürüyüşler ve koşular yaptım. En önemlisi de 
düzenli emzirdim. Emzirmek hem anne ile bebek arasında hari-
ka bir bağ kuruyor hem de onu hastalıklardan koruyor. Elbette 
düzenli de beslendim. Ufak porsiyonlar ile aramızda küçük bir 
anlaşma yaptık.

Peki, Ayşe Kucuroğlu nasıl bir anne? Evde ve sosyal 
hayatta Ayşe Kucuroğlu olmak nasıl bir dengede duruyor?
Oldukça eğlenceli olduğumu söylüyorlar. Onları pozitif bir 
disiplin ile güncel bireyler olarak büyütüyorum. Birlikte ye-
mek yapmaktan, müzik dinlemekten, seyahat etmekten çok 
hoşlanırız. Onlar benim metal müziklerimi dinlemeye bayılır. 
Bazı durumlarda yasaklarla geçiyorum karşılarına. Doğru yerde 
düdük çalmak ve iyi bir hakem olmak gerekiyor. Çok çocuk 
olunca adil olmak gerekli. 

Bu kadar aktif bir yaşamın içinde stresli olduğunuz, 
dinlenmek istediğiniz zamanlar mutlaka oluyordur. Sizin 
stresli ve yorgun hissettiğinizde, zihninizi boşaltmak ve 
dinlenmek için seçtiğiniz bir yöntem var mı?
Kitap okumayı çok severim. Kitap alışverişi yapmak beni mutlu 
eder. Modayı da yakından takip ediyor ve eğlenceli buluyorum. 
Böyle zamanlarda kız kardeşlerime ve kız arkadaşlarımla birlik-
te olmayı seviyorum. Onlarla birlikte yenecek bir balık programı 
beni mutlu eder. Bir kere bir şeylere kafayı takmaya veya dep-
resyona girmeye vakit yok. Daha gerçek şeylerle uğraşıyoruz.

Biraz kişisel bakımlardan da konuşmak istiyoruz. Cilt 
bakımınız için neler yapıyorsunuz? Okuyucularımıza 
vermek istediğiniz tüyolar var mı?
Yıllarca güneşten kaçındım ve onun yararını çok gördüm. 
Makyaj yapmayı seviyorum fakat mutlaka cildimi temizlerim. 
Kullandığım ürünleri özenle seçerim. La Mer klasik yüz yağı ve 
kremim favorim. Shiseido’nun göz altı maskeleri inanılmaz bir 
kür. Özellikle uzun uçuşlar sonrasında... Nocicept adlı, yaz kış 
yanımda olan bir vücut kremim var. Tom Ford vücut kremim de 
benimle özdeşleşti. Dilek Avşar, Avşar Estetik Kliniği’nde  cilt 
bakımlarımı yaptırıyorum.

Estetik hakkında düşünceleriniz neler? Karşı mısınız 
estetiğe?
Hayır, estetiğe karşı değilim. Estetiğin doğru zamanlarda ve 
doğru şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.

Son olarak sosyal medyada sevilen ve takip edilen bir 
insansınız. Sosyal medya hayatın vazgeçilmezi olsa da 
maalesef kötü yorumlar ve tacizler olabiliyor. Bu konuya 
bakış açınız nedir? Olumsuz yorumlara nasıl tepki 
veriyorsunuz?
Sosyal medya platformlarından instagramı seviyorum. Herkesle 
aynı fikirde olamazsınız fakat, kişilik haklarına saygı duymayan 
ya da aşağılama ve tamamen negatifliğe yönelik yorum yapan 
insanları blokluyorum. Bunun bir bilişim suçu olduğunu düşü-
nüyorum. Dediğiniz gibi oldukça fazla takipçim var ve buna 
rağmen böyle durumlar ile sıkça karşılaşmıyorum açıkçası.

Ayşe Kucuroğlu’na sonsuz teşekkürler....
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İnme Hakkında 
Bilinmesi 
Gerekenler

Başarılı müdahalelere rağmen tüm 
dünyada her yıl bir çok hasta yeni 
ya da tekrarlayan akut inme nedeni 

ile acil servislere başvuruyor. İnme, ölüm 
nedenleri arasında hala üçüncü sırada yer 
alıyor. Avcılar Hospital Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Hüseyin Uyarel, inme ve tedavisi 
hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Hüseyin UYAREL
Kardı̇yolojı̇
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Üçüncü kategori beynin derin bölgelerini sula-
yan küçük damarlarda yaşanan sorunlar. Örneğin 
diyabet, yüksek kolesterol ve hipertansiyon gibi 
damar yatağını bozan kronik hastalıklar buna yol 
açabiliyor. Büyük bir damar yavaş yavaş tıkanırsa, 
sağlam kalan damarlar tıkanan damarın alanını 
da beslemeye başlıyor ama küçük damarlarda bu 
gerçekleşmiyor. Dolayısıyla küçük damarların ani 
tıkanmasıyla besledikleri bölge tamamen kansız 
kalabiliyor. Bunun nedeni, hipertansiyonun yıllar 
boyunca uç damarlarda yaptığı olumsuz ve tahrip 
edici etkiler.

Dördüncü kategori ise ender görülen nedenler-
den oluşuyor. Bu gruptaki hastalar iyice incelendi-
ğinde kalıtımsal hastalıklar, romatizmal hastalıkların 
bir parçası şeklinde oluşan damar problemleri veya 
kanın pıhtılaşması ile ilgili hematolojik problemler 
bulunabiliyor. Bunun yanında büyük damarların 
aniden yırtıldığı diseksiyonlar da bu gurupta değer-
lendirilebiliyor. Diseksiyonlar genç yaş grubunda 
önemli bir inme nedenini oluşturuyor. İnme, yaşlılık 
hastalığı olarak algılanmamalı. Bu hastalık çocukluk 
çağında da görülebiliyor. Diseksiyonlar, çocukluk 
çağı inmelerinin önemli nedenlerinden. Doğumda 
bile ortaya çıkabiliyor.

Son grubu ise nedeni bilinmeyen inmeler 
oluşturuyor. Bu grup, tıkayıcı inmeler içinde yüzde 
10-30 kadar bir yer tutuyor.

İnme 
Tipleri 
Nelerdir?
İnme genel olarak iki 
majör mekanizma ile 
olur;

+ Hemorajik

+ İskemik

❍ İskemik inme tüm 
inmelerin 87%’sinin 
nedenidir.

❍ Hemorajik inme 
10%,

❍ Nontravmatik arak-
noid kanama tüm 
inmelerin 3%’ünü 
oluşturur.

❍ Sebep ne olursa 
olsun sonuçta ana 
mekanizma nöronal 
perfüzyonda bozul-
madır.

İnme (Felç) Nedir? 
İnme yani halk arasında bilinen adı ile felç beyne 
kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden 
tıkanmasıyla birlikte, beyne giden kan akımının 
gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda 
meydana geliyor.

Nedenleri Neler?
Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara 
içimi, yüksek kolesterol inmeye neden olan risk 
faktörleri arasında yer alıyor. İnme vakaları içinde 
daha kısıtlı bir yere sahip olan beyin kanamalarının 
en önemli nedeni ise kontrol edilemeyen hipertan-
siyon. Beyin damarlarındaki baloncuklar, damar 
yumakları gibi kalıtsal hastalıklar da beyin kana-
malarının nedenleri arasında yer alıyor. Beynin bir 
yerinde uzun süre sessiz kalan bu damar yumakları 
günün birinde aniden kanayabiliyor. Daha yaygın 
bir inme türü olan tıkayıcı inmeler 5 kategoride 
değerlendirilebiliyor.

En önemli kategoriyi kalp kaynaklı inmeler oluş-
turuyor. Kalp içinde oluşabilecek pıhtılar yerinden 
koparak beyin damarlarını tıkayabiliyor. Örneğin 
enfarktüs geçirmiş kalpte, belli bir bölümde kalp 
kası fonksiyonunu kaybedebiliyor. Bunun sonucun-
da kalp etkin bir şekilde kasılamayacağından orada 
pıhtı birikebiliyor. Oluşabilecek bir ritim bozuk-
luğunda bu pıhtı kalpten fırlayıp beyne gidebili-
yor. İkinci önemli kategori, beyni besleyen büyük 
damarlarda görülen problemler. Şah damarı denilen 
karotis ve arka tarafta da vertebral arterler olarak 
adlandırılan ve beynin arka bölgeleri ile beyin sapı 
ve beyinciği sulayan damarlarda oluşan sorunlar da 
inmeye neden oluyor.

Normal Arter

Endotel 
Disfonksiyonu

Yağ Çizgisi 
Oluşumu

Kararlı (Fibröz) 
Plak Oluşumu

Kararsız Plak 
Oluşumu

Bloke kan akışı alanı

İNME
Serebral Arterde Aterosklerozun İlerlemesi

Hemorajik

İskemik

Ateroskleroz

İnme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Önlemek İçin  
Neler Yapılabilir? 
Birtakım risk faktörleri önlenebilir. Genetik faktörle-
rin dışındaki sigara, yüksek tansiyon, diyabet gibi 
risk faktörleri önlenebilir. İnmenin kesin tedavisi 
yoktur. Çok erken dönemde (ilk 3 saat) damar açıcı 
ilaç dışında geçici bulguları olan hastaların hızlı 
değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi önem taşır. İlk 
3 saatte damar açıcı ilaç (tromboliz) hayat kurtarıcı 
olabiliyor. Son yıllarda girişimsel tedavi kullanılarak 
damar içindeki pıhtının çekilmesi ilaca göre daha 
etkili olmaktadır.

İnme Nasıl Ortaya 
Çıkar? 
Her yıl bin kişiden 7’si bu felaketle karşı karşıya. 
Ortaya çıkış nedenleri iki ana grupta toplanır. Birin-
cisi tıkanma, beyne giden damarların veya beynin 
içindeki damarların çeşitli şekillerde tıkanması ya 
da daralması. İkinci neden ise beyin dokusu içinde 
meydana gelen kanamadır.

İnmenin Belirtileri 
Nelerdir?
Gelip geçici görme bozuklukları, tek tarafta ani gö-
rememe veya görme alanının bir kısmını görememe, 
konuşmada bozukluk; ani gelişen konuşamama, 
anlamsız konuşma veya sarhoşvari konuşmalar, 
vücudun bir yarısında ani kuvvet kaybı gibi belir-
tiler olur, bu belirtiler birkaç dakika içinde geçse 
bile önem taşır. Biz bunlara öncü belirtiler, geçici 
ataklar diyoruz. Eğer bunlarda önlem alınırsa kalıcı 
olmaktan kurtulup tedavi edilebilir.

Denge
Denge kaybı, 

baş ağrısı veya 
baş dönmesi

Gözler
Bulanık  
görme

Yüz
Yüzün bir 
yarısının 
sarkması

Halsizlik
Vücudun bir 

yarısında 
güçsüzlük

Konuşma
Konuşmakta 

güçlük 
çekme

Zaman
Acilen 

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

❍ İnme geçiren hastanın tansiyonu düşürülmeye 
çalışılmamalıdır.

❍ Hastaya tansiyon hapı, dilaltı hap verilmemelidir.

❍ İnme, hem kanayan hem de damar tıkanıklığı 
türünde olabileceğinden, hastaya kan sulandırıcı 
ilaçlar verilmemelidir.

Tedavisi Nedir?
İnme mutlaka hastaneye başvurmayı gerektiren 
acil bir durumdur. Akut dönemde genellikle bir süre 
hastanede yatırılarak tıbbi tedavi uygulanan ve 
hayati fonksiyonları stabil hale getirilen hastada, 
bir an önce rehabilitasyon tedavisine başlaması 
gereklidir. Rehabilitasyon tedavisine ne kadar erken 
başlanırsa sonuçlar o kadar yüz güldürücü olur. Eğer 
felcin nedeni beyinde pıhtı oluşumuna bağlı damar 
tıkanması ise, inmeyi takip eden ilk bir kaç gün içinde 
rehabilitasyona hemen başlanabilir. Eğer felcin sebebi 
beyin damarlarında oluşan kanama ise, kanamanın 
durduğundan kesin emin olmak için 1-2 hafta 
beklemek gerekebilir.

Rehabilitasyon Tedavisi Nedir?
Rehabilitasyonun tedavisinin amacı inme geçiren 
hastaya bir an önce kaybettiği gücü ve hareket 
kabiliyetini tekrar kazandırmak, günlük yaşam 
aktivitelerinde bağımsız olmasını sağlayıp, yaşam 
kalitesini artırmaktır.

Hastanın yeniden yürüyebilmesi, felçli elini 
ve kolunu kullanarak günlük işlerini yapabilmesi, 
konuşma bozukluğunun giderilmesi, hareketsiz 
kalan eklemlerinde kireçlenme ve kaslarda sertleşme 
gibi sorunlara engel olunması, yatak yaralarının 
önlenmesi, hastanın günlük yaşantısında kimseye 
ihtiyaç hissetmeden hareket edebilmesi, sosyal 
yaşantısına tekrar kavuşması, rehabilitasyon 
tedavisinin temel amaçlarıdır.

İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
En hızlı iyileşme dönemi inmeyi takiben ilk altı ay 
içinde olup, iyileşme sürecinin yavaşlayarak da olsa 
iki yıl boyunca devam ettiği bilinmektedir. İnme 
sonrasındaki tedavi sürecinde beynin etkilenen 
bölümünün lokalizasyonu ve büyüklüğü, hastanın 
yaşı, aile desteği ve sosyoekonomik düzeyi, 
hastanın var olan diğer hastalıkları ve en önemlisi 
de iyileşme isteği ve kararlılığı sonucu etkileyen 
faktörlerdendir.

Kimler Risk Altında?
Beslenme tarzı bozuk olanlar, örneğin yağdan zengin 
beslenenler, sigara içenler, kilolu, diyabetik kişiler.

Yaş Önemli Mi?
Her yaşta olabilir. Ancak damarların tıkanma riski 
belirli yaşlardan sonra daha yüksektir.

Sigaranın Rolü Nedir?
Sigara tüm damarları olduğu gibi beyin damarlarında 
da dönüşü olmayan bozukluklar, kalınlaşmalar, 
elastikiyetin bozulması, plakların oluşmasına neden 
oluyor.

Nasıl Ortaya Çıkıyor?
Beyin, vücudun yüzde 2’sini kaplar ama kanın yüzde 
20’sini kullanır. Beyin 4 ana damardan beslenir. 
Bunların tıkanıklığı ya da daralması yüzde 50 - 60’a 
kadar kabul edilebilir bir oran. Ama yüzde 60’ı 
geçince tedaviye ihtiyaç var.

İnmeden Korunmak İçin  
Bunları Mutlaka Yapın:
❍ Sigara önemli bir risk faktörüdür, sigarayı bırakın.

❍ Eğer genetik olarak ailenizde bu risk varsa ve 
yüksek tansiyon, kalp ve şeker hastalığı varsa 
sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

❍ Bir fizik tedavi veya nöroloji hekimine 
başvurduğunuzda ailede inme riski varsa bu 
durum özellikle belirtilmeli.

❍ Engellenebilir en büyük risklerden birisi tansiyon 
yüksekliğidir. Bu yüzden hastalığın takibi 
iyi yapılmalı. Fiziksel aktivite ve beslenme 
alışkanlıklarını düzeltilmeli ve gerekirse tansiyon 
düzenleyici ilaç kullanarak tansiyon düzeltilmeli.

İnme Geçiren Bir Hastada  
Nelere Dikkat Edilmeli?
❍ Hastanın en acil şekilde uygun tedaviyi alabileceği 

bir hastaneye götürülmesi gerekir.

❍ Hastayı hastaneye götürecek kişiler evde zaman 
kaybetmemelidir. Hastane yerine polikliniğe 
gitmek, eve doktor çağırmak veya geçmesini 
beklemek zaman kaybettirici durumlara yol 
açabilir.

HASTANEMİZDE 7 GÜN 24 SAAT YÖNTEMİ İLE İSKEMİK 
İNMENİN GİRİŞİMSEL PLANLANMASI YAPILMAKTA OLUP 
İNME ÜNİTELERİMİZ KISA SÜREDE HİZMETE GİRMEKTEDİR.

İnme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Röportaj

Nefessiz bir hayat düşünebiliyor musunuz? 
Hayat aldığımız nefeste gizli. Nefes bedenin 
ve ruhun en önemli şifa kaynağı. Sağlıksız 

yaşamlarımız, kronik hastalıklarımız, 
depresyonlarımız, güvensizliklerimiz... 

Hepsi doğru nefes almamaktan. Yaradan’ın 
bize bahşettiği bu mucizeyi, nefes ve yaşam 
koçu Nevşah Fidan Karamehmet anlatıyor.

NEFESİNİ 
DİNLE

Nevşah Fidan Karamehmet 
Nefes ve Yaşam Koçu
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Röportaj

“Nefes Bir Yaşam 
Biçimi Değil Yaşamın 
Ta Kendisi”
Nefesimiz bütün enerji bedenlerimizin (auralarımızın) 
üzerindeki bir aura. Nasıl hissettiğimizi, nasıl düşün-
düğümüzü, hayata nasıl baktığımızı, hatta yaşadığımız 
bütün olayları etkiliyor. Nefes (oksijen) vücudun yaşa-
masını sağlayan tek şey. O azaldığında hücreler ölü-
yor, bağışıklık sistemi zarar görüyor. Oksijen yeniden 
yüzde 100’e çıktığında vücutta yenilenme başlıyor. 
Bence nefes insanın özünde varolan güce, yaratıcılığa, 
huzura, kutsallığa giden yol. Açık bağlantılı nefesle 
özümüzle öyle derin bir bağlantıya geçiyoruz ki asıl 
kimliğimizi tanıma, onunla bir olma şansı buluyoruz.

  

Ego Gelişmeye Başladığı 
Anda Nefesle İrtibatımız 
Düzensizleşiyor
Diğerlerinden farklı olma çabası gerçeğiyle, Freud’un 

deyimiyle “Ben” egosuyla denge bozulmaya başlıyor. 
Düşünce sistemimiz de çok önemli çünkü hemen 

nefesi etkiliyor. Aslında dışarıdan bozan hiç bir şey 
yok. “Olan” nefesi bozmuyor, olanla ilgili yorumlar 
nefesi bozuyor. Travma diye yorumladığımız olaylar 
bile başlı başına travma değil, yorumlarımız o olayı 
travmaya çeviriyor. “Bu berbat bir şey, benim haya-
tımı mahvetti.” derseniz travma olur. “Yaşandı, bitti 
ve geçti.” diye yorumlarsanız travma olmaz. Kişinin 
yaşanan olaylar üzerine ürettiği düşünceler her şeyi 
dramatik hale getiriyor. Her insan doğal nefes ile do-
ğuyor ama 2-3 yaşından itibaren nefesini bozmaya, 
çarpıtmaya başlıyor. Çocukken bir korunma meka-
nizması olarak başlayan limitleyici nefes, ilerleyen 
yaşlarda yaşam enerjimizin de limitlenmesine neden 
oluyor. Hücre ölümlerine sebep oluyor ve böylelikle 
birçok organımız hasar görmeye başlıyor. Sonrasında 
hastalanmaya başlıyoruz.

Her An Pozitif ve 
Her An Mutlu...
Bir insan nefes kapasitesinin tamamını kullandığında 
tabii ki daha canlı, sağlıklı enerjik oluyor, hücreleri-
miz oksijen sayesinde yenilendiği için nefesi açılan 
kişilerin cildi ışıldamaya başlıyor, Bağışıklık sistemi 
güçleniyor, bedeni gençleşiyor. Sonuçta hepimiz 
nefesle yaşıyoruz, ne kadar iyi nefes alıyorsak o 
kadar genç, dinç ve sağlıklıyız. Nefesin etkisi fiziksel 
seviyede inanılmaz bir boyutta! Nefesi açılan insan-
lar hızla gençleşmeye, daha Fit, daha güzel, daha 
sağlıklı ve enerjik olmaya başlıyorlar. Bugün Türki-
ye’de ve yurtdışında çoğu kadın nefesi açık olduğu 
için kolaylıkla istediği kiloda ve gençlikte kalabiliyor! 
Nefesin duygusal ve zihinsel seviyede etkileri ise 
anlatmakla bitmez. Açık nefese sahip bir kişi her an 
pozitif olabilir, her an mutlu, huzurlu, dingin, sakin ve 
sabırlı olabilir.

Nefesi Tam Olarak 
Açabilmek İçin 
Bir Hafta Ayırmanız 
Gerekiyor
Çocukluktan itibaren geliştirdiğimiz limitleyici nefes 
alışkanlıkları öyle hemen birkaç seansta açılamıyor ne 
yazık ki... Özel seanslarla fiziksel ve mental seviyede 
derin açılımlar olabilir elbet ama nefesin tam olarak, 
her seviyede açılmasını istiyorsak bir hafta ayırıp ne-
fes kamplarına katılmamız gerekiyor. Her yaş grubu, 
her tür sosyal kesimden, her yaştan, her meslek gru-
bunda, kadın, erkek farketmeksizin belki de en büyük 
ağa sahip grubuz şu an. Bazen “mucize kursu” adlı 
altı günlük nefes seminerlerimize gelen gruba bakıp 
kendi kendime; “Bu insanların hiçbirini başka hiçbir 
ortamda beraber göremezdim.” diyorum. Dünyanın 
her yanından, Türkiye’nin her yerinden öyle farklı bir 
profil oluyor ki seminerlerde ben bile şaşıyorum nasıl 
bir araya geldi bu yüzlerce değişik insan diye...
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Doğru Nefes 
Hastalıkların 
Oluşmasını 
Engelliyor
40 adet anarobik hastalık var, 
en önemlisi kanser... Bu has-
talıklar “oksijenin bulunduğu 
ortamda var olmayan” hastalık-
lar. Türkiye’de yüzde 90 insanın 
nefes kapasitesinin sadece 
yüzde 30’unu kullandığını, yani 
‘’alması gereken nefesin, bede-
nine girmesi gereken oksijenin 
sadece yüzde 30’u ile, bence 
‘’ancak yaşadığını’’ düşünürsek 
çoğu insan anarobik hastalık 
riski taşıyor.  Açık nefes, “hasta-
lıkları iyileştiriyor” demek yerine 
“anarobik hastalıkların oluş-
masını engelliyor” demek daha 
doğru. Evet hastalık oluştuktan 
sonra da nefesin açılması iyileş-
meyi hızlandırıyor ama bence 
asıl ‘’hastalıktan korunmak 
adına’’ nefesimizi açık tutması 
gerekiyor.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Prof. Dr. Esin ÜNLÜ
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı

Sizin kaç beyniniz 
var? Cevabınız; ‘bir’ 
ise doğru biliyorsunuz. 
Ancak bedenimizde 
başka sinir sistemleri 
de bulunuyor. 
Bunlardan en 
önemlisi, başımızda 
değil karnımızda yer 
alan ve sinir hücreleri 
ile sinirsel bağlantıların 
çok yoğun olduğu 
mide-bağırsak 
sistemi... 

Bağırsaklar ile insan beyni 
arasında, başka hiçbir organda 
olmayan bir bağlantı var.  

Öyle ki, birçok bilim adamı  
mide-bağırsak sistemini ‘ikinci beyin’ 
olarak adlandırıyor. 1998 yılında Prof. 
Dr. M. Gershon’un ‘İkinci Beyin’ adlı 
kitabının yayınlanması ile bu konu 
daha da dikkat çekici hale geldi. Tüm 
vücudunuzun bağışıklık sisteminin 
%70’den fazlasını düzenleyen mide-
bağırsak sistemini, Avcılar Hospital 
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Esin Ünlü anlattı. 

KARNIMIZDA 
SAKLI BEYİN
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Sindirim Sistemi 
Anatomisi
İkinci beynimizde, 500 milyon sinir hücresi bulunur 
ve yaklaşık 9 metre boyundadır. Bu sistem, yemek 
borusundan makata kadar uzanır ve bu organları 
kaplayan dokunun kılıfına yerleşmiştir. Beyin ve 
ikinci beyin arasındaki bağlantıyı vagus adı verilen 
beyinden başlayıp tüm sindirim sistemine uzanan 
bir sinir yolu ve nörotransmitter adı verilen aracı 
moleküller sağlar.

Nasıl Çalışır?
İkinci beynimiz bağımsız olarak hareket eder, öğrenir, 
hatırlar hatta bağırsak duygularının oluşmasına ne-
den olur. “Karnımda kramplar oluşuyor.” “Korkudan 
midem ağzıma geldi.” gibi tabirler tüm kültürlerde 
söylenir. Bunlar karnımızdan gelen içsesin sonucudur. 
Bir güçlük aşıldığında ‘göbeğimizin çatlaması’, sevin-
cin ‘göbek attırması’, açlıktan ‘karnın zil çalması’ gibi 

deyimler karnın duygularda ne kadar belirleyici kabul 
edildiğinin göstergesidir. 

Karnımızdaki beyin, kafatasımızın içindekiyle 
birlikte hem ruhsal durumumuzu etkiliyor, hem de bazı 
hastalıklarda önemli roller oynuyor. İkinci beynimiz, 
düşünme ya da karar alma aşamasında çok etkili 
değil. Ancak; sindirim sisteminin düzgün çalışması yi-
yeceklerin parçalanması, besinlerin emilmesi, atıkların 
çıkarılması gibi kimyasal ve mekanik-ritmik hareketle-
rin düzenlenmesinde oldukça etkili. İkinci beyin, birinci 
beyinden bağımsız olarak mide ve bağırsak hareketle-
rini kontrol eder. Daha da fazlası duygu durumlarımızı 
ikinci beyinden birinci beyne ulaşan mesajlar düzenler. 
İki beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan vagus siniri 
%90 oranında bilgileri sindirim sisteminden beyine 
taşır. Bu ikinci beynin, birinci beyine ne yapması ge-
rektiğini söylemesi olarak kabul edilebilir. 

İkinci beyninde, birinci beyin gibi uyku saat-
leri vardır. Anormal uyku düzenine sahip kişilerde 
huzursuz bağırsak sendromu, ülsere bağlı olmayan 
mide ekşimeleri daha sık görülür. Bağırsaklarda uyku 
saatleri birinci beyininki ile benzer şekilde olur. 90 
dakikalık yavaş çalışma ve birincide olan hızlı göz ha-
reketlerinin olduğu dönemde bağırsak hareketlerinde 
artma şeklindedir. Bu durum muhtemelen iki beynin 
birbirini etkilemesi sonucu oluşur. 

85 milyar sinir hücresi   500 milyon sinir hücresi
100 nörotransmitter   40 nörotransmitter
Dopaminin %50’si   Dopaminin %50’si
Seratoninin %5’i   Seratoninin %95’i
Kandan beyine geçişte bariyer Kandan beyine geçişte bariyer

BEYİN          İKİNCİ BEYİN



Nörotransmitterler
Sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan nörotransmit-
terler sadece kafamızdaki beyinde yoktur. Baş kısmında 
beyini kontrol eden bir çok kimyasal, hormon ve nörot-
ransmitter bağırsakta da bulunur. Bu da, bağırsaktaki 
beynin bağımsız davranmasını sağlar. Bu moleküllerin 
yapımında bağırsaktaki faydalı mikroplarda yer alır. Bun-
lardan en bilinenleri; seratonin, dopamine ve opiatlardır. 
Seratonin, bağırsaktaki sinir hücrelerinin iletişimini sağlar. 
Ayrıca kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan; uyku, iştah 
ve beden ısınını düzenleyen bir moleküldür. Bağırsakta 
yapılan serotonin, kan ve beyin bariyeri nedeniyle birinci 
beyine geçemez ancak bu engelin olmadığı hipotalamus 
gibi bazı beyin bölgelerine ulaşır. Vagusu da uyararak 
indirekt yolla beyini etikler. Bu molekül ayrıca kana geçip 
uzaklardaki akciğer ve karaciğerdeki hasarın onarılma-
sında, kalp kasının gelişiminde ve kemik yoğunluğunun 
düzenlenmesinde rol alır.

Stres ve Depresyon 
İlişkisi
  
Midemizde kazınma hissi strese verilen bir cevaptır. 
Streste ikinci beyin, mideye giden kan akımını azaltır ve 
biz karnımızda kramplar hissederiz.

Mutluluk, ikinci beyinden yukarıdaki beyne ulaşan 
mesajlar sonucu olur. Serotonin, dopamine ve opiatlar 
mutlulukla ilgili başlıca aracı moleküllerdir. Depresyonda 
kullanılan ilaçların bir grubu serotonini artırır. Huzursuz 
bağırsak sendromu; karın ağrısı, isal ve kabızlıkla sey-
reden bir hastalıktır ve bunda bağırsaklarda serotoninin 
arttığı gösterilmiştir. Bu depresyon ilaçlarının sindirim 

sistemi şikayetleri yapmasını da açıklar. Huzursuz bağır-
sak sendromu hastalarının bazılarında sinir hücrelerinde 
dejenerasyon ve sinir hücrelerine karşı antikor oluştuğu 
da gösterilmiştir. 

Hipokrat, binlerce yıl önce; “Mutlu bağırsak, mutlu in-
san.” demiştir. İnsan bedeninin bütün hücrelerinin kullan-
dığı gıdalar buradan geçip dokulara ulaştığına göre, sindi-
rim sistemini rahatsız eden bir olayın tüm bedeni rahatsız 
etmesi beklenen bir durumdur. Tüm moleküllerin belli bir 
dengede olması idealdir, az veya çok olması rahatsızlığa 
sebep verir. Ayrıca streste, bağırsaktaki ghrelin hormonu 
artar, vagus aracılığı ile beyine uyarılar yollar; beyinde 
dopamin artar, stres azalır ve iştah çoğalır. Sonuçta kronik 
stres ve depresyon ghrelini artırarak obeziteyi kolaylaştırır.  
 

Alzheimer ve Parkinson 
Hastalıkları
Alzheimer ve Parkinson birinci beyinin hastalığıdır. Her 
ikisinde de, beyindeki hücrelerde gösterilen mikroskobik 
değişiklikler sindirim sistemindeki hücrelerde de bulun-
maktadır. Bu hastalıklarda başlangıç noktası sindirim sis-
temi olabilir. Sindirim sistemi, bedenimizin dış dünyaya 
olan açıklıklarından biridir. Virüs gibi çevresel bir etken, 
bağırsaklardan vagus yolu ile birinci beyini etkileyip 
hastalığı ortaya çıkarıyor olabilir. Bu konularda yapılacak 
çalışmalar ile birinci beyinden alınan örnekler, hastalık-
ların tanı ve tedavisinde kullanılabilir. Beyinden parça al-
mak zordur, bağırsaklardan almak ise çok kolaydır. Sinir 
hücrelerinin kök hücreleri ile hücre nakli bu hastalıklarda 
araştırılmaktadır. Yine, bu kök hücreleri ikinci beynimiz-
den elde edip birinci beynimize nakil ederek hastalıkları 
iyileştirebiliriz. Bu şekilde ikinci beynimiz kafamızdaki 
beynimizin ilacı olabilir. 
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Karnımızdaki Saklı Beyin
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Yağlı ve Şekerli Gıdalar 
Neden Mutlu Eder?
Birinci beyinin esas enerji kaynağı şekerdir ve sinir hüc-
relerinin de yapısında yağlar vardır. Bedenimize aldığımız 
enerjinin yaklaşık %20-25’ini birinci beyin kullanır. Fazla 
alınan şeker önce iyi gelse de, sonrasında kan şekerini 
düşürerek beyinde dengesizliğe sebep olur. Yüksek 
şekerli gıdalar açlık hissi yaratıp, aşırı yemek yememize 
neden olur. 

Yağlı gıdalar ise sindirim sisteminden beyine ‘mut-
luluk sinyalleri’ ulaşmasını sağlar. Bundan dolayı pek 
çoğumuz stresli zamanlarda yağlı yemekleri tercih ede-
riz. Bu yağlar içinde; soğuk deniz ve yağlı balıklar, semiz 
otu, keten tohumu, fındık, ceviz, avokado gibi gıdalarda 
bulunan omega-3’ler önemlidir. Bunlar, birinci beyinde 
nöronların yapı taşlarıdır ve onların mutlu eden kimyasal-
ları yapmasını kolaylaştırır. Bedenimiz bu yağı yapamadı-
ğı için dışardan almamız gerekir. 

 Şekerli ve yağlı gıdalar bizi rahatlamış hissettirir. 
Ancak özellikle şekerli olanlarda bu etki kısa sürelidir. 
Proteinden zengin gıdalar ise bizi daha dikkatli ya-
par. Özellikle balıkla alınan omega-3 yağları ile birlikte 
nörotransmitter, vitamin, mineral içeren taze sebzeler ve 
tohumlar alınması bizi hem mutlu eder hem de dikkatli ve 
odaklanmış hissederiz. 

Sindirim olayı huzurlu ve sakin ortamda daha başarılı 
olur. Böyle bir ortamda yavaş yavaş tüketilen görsel 
olarak güzel hazırlanmış bir sofra idealdir. Alkol, tütün ve 
kafein sindirimi bozar, bunlardan uzak durarak yemekle-
rimizi yememiz daha uygundur. Sonuçta ikinci beynimize 
iyi bakarsak o da bize iyi bakacaktır. “Can boğazdan 
gelir.” deyişi bunu çok güzel anlatmaktadır.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı 
ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
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Prof. Dr. Hakan GÖÇMEN
Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahisi
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Balon sinoplasti tekniği, standart endoskopik 
sinüs cerrahisinin yerini alan bir metot olarak 
değil, özel durumlarda önemli avantajlar sağlayan 
yardımcı bir teknoloji olarak kabul edilmelidir. 
FESC müzmin sinüzit tedavisinde önemli yerini 
korumaktadır.
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S on yıllarda, özellikle tıbbi teknoloji alanında 
gerçekleşen gelişmeler ile kronik sinüzitin 
cerrahi tedavisinde, bir yandan ameliya-
tın başarı şansını artırıp daha az travma 

ile gerçekleştirilmesi sağlanırken, diğer yandan da 
komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltan tekno-
loji ve cihazlar kullanıma sunulmuştur. Bu teknolojik 
yenilikler içinde en önemlilerin biri ‘balon sinoplasti’. 
Avcılar Hospital Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahi-
si’nden Prof. Dr. Hakan Göçmen ‘balon sinoplasti’ 
tekniği hakkında bilgiler verdi.

Sinüsler yüz ve kafa kemikleri içinde bulunan 
hava ile dolu odacıklardır. Yüzün her iki tarafında 
maksiller, etmoid, frontal ve sfenoid sinüs olarak 
adlandırılan dörder çeşit sinüs boşluğu vardır. Normal 
olarak burun ve sinüsler, günde yaklaşık olarak 
yarım litre mukus (sümük) salgılar. Üretilen mukus, 
burun örtüsü (mukoza) üzerinde hareket ederek toz 
parçacıklarını, bakterileri ve diğer havayla taşınan 
parçacıkları süpürür ve yıkar. Daha sonra bu mu-
kus geriye boğaza süzülür ve yutulur. Birçok insan 
durumun farkında değildir çünkü bu normal bir vücut 
fonksiyonudur.

Sinüsler, tat ve koku alma duyumuzu güçlendirir 
ve ayrıca solunan havayı nemlendirmek gibi görevleri 
vardır. Dolayısıyla iltihaplanmaları bu işlevlerin tam 
olarak yerine getirilmesini engeller. Her bir sinüs boş-
luğu buruna bir delik aracılığıyla bağlıdır. Bu bağlan-
tılar görevlerini yerine getirmeleri için açık vaziyette 
olmalıdır

Sinüzit Nedir?
Sinüzit, sinüs boşluklarının iltihaplanmasıdır. Her-
hangi bir nezle, soğuk algınlığı durumlarında işte bu 
açıklıklar salgı ve şişlikler nedeniyle kapanır. Sinüs 
içinde akıntılar birikir, mikroplarında eklenmesiyle 
akut dediğimiz sinüzitler ortaya çıkar. Şikâyetler esa-
sen yüzde dolgunluk hissi, baş ağrısı ve burun geniz 
akıntısı şeklindedir.

Sinüs açıklıklarının uzun süre kapandığı durumlar-
da ise kronik sinüzit gelişir. Bu durumda baş ağrısı az 
görülür ancak akıntı ve burun tıkanıklığı devam eder. 
İltihabın çok aşırı olması sonucunda polip adı verilen 
oluşumlar gelişebilir.

Sinüzit Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Balon Sinoplasti
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Sinüzit Tanısı Nasıl Konur?
Sinüzit tanısında endoskopik burun muayenesi yanında 
paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi ve sinüs filmi 
gerekebilir.

Sinüzit Nasıl Tedavi Edilir? 
Hangi Durumlarda Cerrahi 
Operasyon Gerekir?
Sinüzit sebebi sinüs deliklerinin tıkanmasıdır. Bu tıkalı 
delikler açıldığı zaman sinüzit de iyileşir. Tıkalı delikler üç 
türlü açılabilir.

1. İlaç tedavisi ile

2. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) ve 
navigasyonlu FESC ile

3. Balon kateter yardımı ile, balon sinoplasti

İlaç tedavisi erken dönemde oldukça etkilidir. Israrlı ilaç 
tedavisine cevap vermeyen ve kronikleşmiş sinüzitlerde 
ameliyat gerekebilir. Ameliyattaki amaç; tıkalı olan sinüs 
yollarını açmaktır. Böylelikle sinüslerin havalanması sağlan-
mış olur. Havalanan sinüste enfeksiyon geriler ve kaybolur. 
Son 30 yıldır Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi 
bu hastalıkların çözümünde uygulanan basit bir tekniktir. 
FESC, endoskop denilen içinden ışık geçen ince aletler ile 

yapılan, burnun ve sinüslerin anatomik yapısına mümkün 
olduğu kadar az zarar vermeyi amaçlayan bir cerrahidir.

Ameliyat, doktorunuzun tercihine ve size bağlı olarak 
lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyat, 
ortalama yarım saat ile bir buçuk saat arası sürmektedir. 
Ameliyat sonrası hasta aynı gün ya da bir sonraki gün 
taburcu edilir. Ameliyat sonrası genellikle buruna tam-
pon konması gerekmez. Hasta 3-5 günde normal günlük 
yaşamına döner.

Balon Sinoplasti
Balon sinoplasti olarak isimlendirilen tekniğin prensibi; 
sinüslerin tıkalı veya daralmış boşalma kanallarının bu 
bölgedeki dokuları kesip çıkartmadan, yalnızca balon 
kullanılarak genişletilmesi yolu ile sinüs havalanmasının 
ve mukusu boşaltma fonksiyonunun tekrar sağlanmasıdır. 
Aslında işlem tıkalı koroner damarların balon ile genişletil-
mesi mantığının sinüslerin deliklerine uygulanmasıdır.

Balon Sinoplasti’de Nasıl 
Bir İşlem Yapılmaktadır?
Genel anestezi altında, önce endoskop ve kateter yardımıyla 
dar sinüs ağızlarının yeri bulunmakta daha sonra bu kanal-
lara kateter kılavuzluğunda balon yollanmakta, bu bölgede 
şişirilen balon yardımıyla kanallar genişletilmekte ve sinüsle-
rin içleri yıkanmaktadır. Dirençli sinüzit vakalarında içerisinde 
ilaç içeren balonlar da son yılarda geliştirilmiştir. 
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Hastanemizde müzmin 
sünüzit tedavisinde geçerli 
olan FESC, navigasyonlu 
FESC ve Balon sinoplasti 
25 yılı aşkın tecrübeyle 
başarıyla yapılmaktadır.

Sinüzit Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Balon Sinoplasti
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Balon Sinoplasti,  
Her Sinüzit Hastasına 
Uygulanabilir mi?
Balon Sinoplasti, her sinüzit hastasına uygun değildir. 
Kimlerde ve ne zaman uygulanacağına hastanın 
özelliklerine göre bir KBB uzman hekimi tarafından 
karar verilir. Doktorunuz durumunuzu ve tomografinizi 
inceleyerek karar verecektir.

Aşırı polipli olgularda, mantar sinüzitlerinde ve tümör 
şüphesi olan olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs 
Cerrahisi (FESC) ya da başka yöntemler tercih edilmelidir.

Balon Sinoplasti Diğer 
Tedavilerle Aynı Anda 
Uygulanabilir mi?
Balon Sinoplasti, burun geniz eti ve konka cerrahisi 
gibi operasyonlarla birlikte uygulanabilir. Bazen, aynı 
hastanın bazı sinüs ağızları FESC ile bazıları da balonla 
genişletilebilir. Daha önce sinüslerine müdahale geçirip 
başarısız olan hastalarda da kullanılabilir.

Balon Sinoplasti Yöntemi 
Güvenilir Bir Yöntem Midir?
Diğer cerrahi uygulamalar az veya çok bir risk 
taşımasına rağmen Balon Sinoplasti, deneyimli ellerde 
güvenilirdir.

Balon Sinoplasti Sonrası 
İyileşme Ne Kadar Sürer?
Minimal invazif bir yöntemdir. Hastanede yapılmasına 
rağmen gecelemeyi gerektirmez. Hastadan hastaya 
değişmekle beraber aynı gün normal aktivitelere 
başlanabilir.

Balon Sinoplasti 
Uygulamasında Yaş 
Sınırlaması Var Mıdır?
Bu tekniğin uygulanabilmesi için öncelikle bu tedaviye 
uygun bir hasta profili olması yeterlidir. Küçük yaşlarda 
tüm cerrahi vakalarda olduğu gibi seçici davranılmalıdır. 
Sinüs kanallarına müdahale gerekiyorsa her yaşta 
güvenle kullanılabilir.

Balon Sinoplasti’nin Avantajları Nedir?
❍ Teknik dokulara zarar vermez. 

(Küçük, yumuşak, elastik ekipmanlar 
kullanılmakta, kapalı sinüs boşalma 
kanallarının kibarca açılması sağlanarak 
çok az doku hasarı ile sonuca 
ulaşılmaktadır.) Bu nedenle kanama, 
ağrı ve acı çok fazla olmaz. 

❍ Komplikasyon ihtimali düşüktür. 

❍ Ameliyatın geri dönüşü olumludur, 
kanalların tekrar kapanması çok sık 
görülmez.

❍ Hızlı iyileşme süresi; çoğu hasta 
operasyondan bir gün sonra günlük 
hayatına dönebilir.

❍ Teknik, diğer tedavilerle birlikte 
kullanılabilir. 

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

❍ Sinüsün ileri 
derecede 
daralmış ağzı 
ve içeride 
yeşil renkli 
iltihap sıvısı; 
kateter sinüse 
yerleştirilmiş,

❍ Kateterdeki 
balon şişirilmiş,

❍ Kateter dışarı 
çıkarılmış; 
sinüs içindeki 
iltihaplı sıvı 
boşalmış 
ve sinüsün 
ağzında uygun 
bir açıklık 
kalmış.
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Gezi

Ünlü Dizilerin 
Çekildiği Yerlere 
Seyahat Edin!
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Ortalığı kasıp kavuran dizilerin çekildiği 
yerleri keşfetmek nasıl olurdu? Mesela, Game 
of Thrones’un etkileyici doğası içinde yer 
almak oldukça heyecan verici olmaz mıydı? 
Hazırsanız, dünya çapında izlenme rekorları 
kıran ve geniş bir hayran kitlesi bulunan 
dizilerin çekildiği yerlere yolcuğa çıkıyoruz.
Gizem Güzey
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Gezi

FTüm dünyada izlenme rekorları kıran 
Game of Thrones dizisi; İskoçya, Kuzey 
İrlanda, Malta, İzlanda, Fas ve Dubrov-
nik / Hırvatistan gibi çok farklı ülkelerde 
çekiliyor. Dizinin seyahat etmeyi seven sıkı 
bir takipçisiyseniz seçenekleriniz oldukça 
fazla. Dizinin en popüler karakterlerinden 
Jon Snow’un yerine geçmek isteyenler, 
zirvesi buzla kaplı dağları, mavi tonlarının 
dans ettiği fiyortları ve fantastik görünüm-
lü volkanik kraterleri ile  İzlanda’nın 1339 
kilometrelik çevre yolu Ring Road’u keş-
fedebilirler. Dizide, ejderha diyarları olarak 
bilinen Fas şehirleri Essaouira ve Ait-Ben-
Haddou’yu gezmek diğer alternatiflerden. 
Hırvatistan’ın surlarla çevrili Ortaçağ şehri 
Dubrovnik’te, Westeros başkenti Kralın 
Şehri’nde güç çekişmelerinin ve entri-
kaların dünyasına adımınızı atabilirsiniz. 
Kral Yolu’nun sıra sıra dizilmiş görkemli 
ağaçlarının büyüsüne kapılanlar ise Kuzey 
Irlanda’nın yolun tutup Dark Hedges’te 
200 yıllık kayın ağaçlarının arasında yürü-
yüşe çıkabilir.

Hırvatistan, İrlanda, İzlanda, Fas Dubrovnik

Fas

İzlanda

İrlanda
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The Walking Dead her ne kadar bir zombi 
dizisi olarak adlandırılsa da aslında tam 
anlamıyla bir hayatta kalma hikayesi. 
The Walking Dead dizisinin çekimleri ’da 
gerçekleştiriliyor. Atlanta’ya gitmek için 
en uygun zamanlar Nisan sonu ile Ağus-
tos ayları arası. Özel tur şirketleri dizinin 
çekildiği sete turistik geziler düzenliyor. 
Bu eğlenceli gezilerde Downtown Seno-
ia ve Woodbury’de bulunan ev ve yollar 
ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Fakat Atlanta’nın, 
dünyada tek olma unvanına sahip pek 
çok yapı barındırdığını da hatırlatalım. 
Dünyanın halka açık en büyük akvaryumu 
Georgia Akvaryumu, Coca Cola tarihinin 
sergilendiği orijinal Coca Cola Dünyası 
Müzesi ve eski bir film sarayı olarak sahne 
sanatlarının gerçekleştirildiği Fox Tiyatrosu 
bunlardan sadece bir kaçı.

Atlanta
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Liverpool, Birleşik Krallık

BBC’nin gangster dizisi Peaky Blinders, 1. Dünya 
Savaşı sonrasında Birmingham’da geçiyor ve aynı 
ada sahip bir çetenin hikayesini konu alıyor. Dizi-
nin çoğunluğu ise, dikkat çekici bir mimariye sahip 
Liverpool kentinde çekildi. Liverpool’de, Rodney 
Street ve  Street’i arşınlayarak sağlı sollu sırala-
nan yapıları inceleyebilir ya da 16. yüzyıldan kalma 
Croxteth Hall malikanesini gezebilirsiniz. Liverpo-

ol’un en önemli tarihi miras alanlarından olan bu 
malikane, hala hizmet veren bir çiftlik, bir Viktorya 
dönemi bahçesi ve doğa koruma alanı barındırıyor. 
Bunların tümü halka açık ve bir günlüğüne şehirden 
uzaklaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ayrıca 
şehirdeki tüm çekim mekanlarını keşfetmek için 
rehberli turlara da katılabilirsiniz. Liverpool’a en ideal 
seyahat zamanı ise Mayıs-Ağustos aralığı.

Gezi
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Netflix, 2015’te Kolombiyalı Pablo 
Escobar’ın yükselişini ve düşü-
şünü anlatan 10 bölümlük bir dizi 
yayınladı. Dünya çapında bir başarı 
yakalayan diziyi etkileyici kılan 
nedenlerin başında mükemmel bir 
görselliğe sahip olması geliyor. On 
yıllarca süren iç savaşın ardından, 
turistler için artık daha güvenilir bir 
yer haline gelen Kolombiya her yıl 
2,5 milyon turist ağırlıyor. Nar-
cos’un çekildiği Medellin turistik bir 
gezi anlamında Kolombiya’nın en 
doyurucu şehri. Kesinlikle görmeniz 
gereken yerlerden biri, ziyaretçileri 
farklı yüzeylerde yalınayak yürüme-
ye davet eden şehir parkı Parque 
de los Pies Descalzos (Yalınayak 
Parkı). Escobar’ın “kirli işlerini” yü-
rüttüğü semt, eskiden işçi sınıfının 
yaşadığı kenar mahalle, günümüz-
de dev siyah kayaları andıran üç bi-
nadan oluşan sanat merkezi Parque 
Bibloteca Espana’ya ev sahipliği 
yapıyor. Kolombiya’nın kahvesinin 
meşhur olduğunu bilmeyen yok. 
Buraya gitmişken kahve plantas-
yonlarını görmeden dönmek olmaz, 
değil mi? Bunun için en iyi yer Eje 
Cafetero bölgesi, sayısız plantas-
yondan dilediğinizi ziyaret edip en 
kaliteli kahvelerin tadına neredeyse 
bedavaya bakabilirsiniz.

M e d e l l i n ,  K o l o m b i y a
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BURÇLARA GÖRE BE SLENME ÖNER İLERİ
Burçların kilo verme ve beslenme şekilleri üzerindeki etkilerini 
biliyor musunuz? Her burç farklı özellikler taşıdığından dolayı, 
zayıflamak isteyenlerin de buna göre hareket etmesi gerekiyor.

Hırslı, detaycı, aşırı titiz ve cana 
yakın olan başak burcu insanı, 
hedeflediği kiloya kolayca 
ulaşabilir. Sindirim problemi 
yaşayan başakların, sindirim 

sistemini rahatlatıcı besinler 
tüketmeleri gerekir. Peynir, 
zeytin, limon, yağsız, yoğurt, 
süt ürünleri, esmer pirinç ve 
dana eti sofranızdan eksik 

etmemeniz gereken besinlerdir. 
Aşırı baharatlı, yağlı ve tuzlu 
yiyeceklerden uzak durmalısınız.

Başak

Cömert, iyiliksever Aslan burcu 
insanları, övülmekten hoşlanırlar. 
Diyet yaptıkları süre boyunca 
sosyal çevrelerinde bulunan 
insanların zayıfladıklarını 

söylemesi Aslan burcunun 
motivasyonunu arttıracaktır. 
Aslanlar, yağ şeker ve unlu 
gıdalardan özellikle uzak 
yaşamalı ve bitkisel çaylara 

önem vermelidir. Özellikle 
ızgara et, balık ve tavuk 
Aslan’ın beslenmesinin temelini 
oluşturmalıdır.

Aslan

Koç burcu insanı, özgürlüğüne 
düşkün ve kısıtlanmaktan 
hoşlanmayan bir karaktere 
sahiptir. Bu nedenle, kısıtlayıcı 
diyet listelerinden uzak durmalı 

ve sosyal sporlara yönelmelidir. 
Koç burcunda genel olarak 
C vitamini eksikliği vardır 
ve diyette en çok C vitamini 
ağırlıklı beslenmelidir. Koç 

burcunun ıspanak, yeşil salata, 
roka, maydanoz ve marulu çok 
tüketmesi ve hazır gıdalardan 
uzak durması gerekiyor.

Koç

Boğa burcu insanı, hedeflerine 
bağlı ve hırslıdır. Ancak, iştahlı 
yapıları gereği kilo almaya 
oldukça müsait bir burçtur. 
Arkadaşlık ilişkilerine önem veren 

boğa burçları, yakın arkadaşları 
ile birlikte spor yapabilirler. 
Dikkat etmeleri gereken bir 
diğer konuda tiroit salgılarıdır. 
Ispanak, deniz ürünleri, badem, 

üzüm, mısır, bamya, ananas 
tüketmeliler. Yağlı ve hazır 
yiyeceklerden uzak durmalılardır.

Boğa

İkizler, monotonluğa dayanamaz 
ve tez canlıdır. İkizler insanı 
için tek bir diyet listesi, tek 
bir beslenme çeşidi veya 
tek bir egzersiz türü yeterli 

olmayacaktır. Öncelikle yavaş 
ve çok çiğneyerek yemek 
yemeyi öğrenmeleri gerekir. 
Yoğurt, ceviz, badem, brokoli, 
kırmızı et, yumurta sarısı, balık, 

süt tüketmelidirler. Mayalı 
yiyeceklerden ve sakatatlardan 
uzak durmalılar. Sağlıklı bir 
yaşam için uykularına çok önem 
vermeliler.İkizler

Yengeç burcu duyarlılıkları, sorum-
luluk sahibi yapıları ve detaycılıkları 
ile tanınır. Uygulayacakları beslenme 
programının en ince detaylarını merak 
ederler. Yengeç burcu diyetinde; 

nişastayı, tuzu, baharatı ve şekeri 
bulundurmamalıdır. Duygusal açlığa 
yapısı gereği müsait olan bu burcun 
insanının sebze, meyve ve sağlıklı 
atıştırmalıklardan oluşan bir program 

uygulaması gerekir. Yengeç burcunun 
en çok kalsiyuma gereksinimi vardır, 
bu nedenle içeriğinde kalsiyum bulun-
duran süt, peynir, yoğurt gibi besinleri 
bolca tüketmesi gerekmektedir.Yengeç

Nuray SAYARI
Astrolog
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BURÇLARA GÖRE BE SLENME ÖNER İLERİ

Diğer birçok burca göre daha fazla 
duygusal olan Balık burcu insanları, 
diyetlerini duygusal sebeplerden 
ötürü kolayca bozabilir. 
Vücudunuzun demir, biotin ve 

fosfora ihtiyacı vardır. Dengeli ve 
yeterli beslenmeniz kilo problemine 
karşı en iyi önlemdir. Bol su 
içmeli ve tuz dengesini yaşam 
boyunca ayarlamalısınız. Peynir 

ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, 
badem, ciğer ve baklagiller 
sofranızdan eksik etmemeniz 
gereken besinlerdir. Yağlı ve tuzlu 
yiyeceklerden uzak durmalısınız.Balık

Değişikliği seven ve yeniliğe 
meraklı bu burç, çok çeşitli 
besinlerden oluşan bir beslenme 
programı ile daha rahat hedeflerine 
ulaşabilir. Egzersiz ve spor, 
kilonuzu dengede tutabilmek 

ve sağlıklı kalabilmek için çok 
önemlidir. Vücudunuz için 
gerekli madde sodyum klorür 
yani bildiğimiz sofra tuzudur. 
Yemeklerinizde öğütülmüş kaya 
tuzu kullanmalısınız. Turp, ıspanak, 

semizotu, lahana, marul, mercimek, 
elma ve şeftali sofranızdan eksik 
etmemeniz gereken besinlerdir. 
Yaşam boyu kalsiyum magnezyum, 
fosfor ve potasyum alımına dikkat 
edilmelidir.

Kova

Kararlı, sabırlı ve disiplinli Oğlak 
burçları uzun süreli bir diyete 
en iyi adapte olabilecek burçtur. 
Burcunuz iskeleti, dizleri, 

kulak ve deriyi temsil eder. 
Vücudunuzun gerekli maddesi 
kalsiyum fosfattır. Lahana, 
kereviz, yağsız dana eti, inek 

sütü, peynir, buğday ve incir 
tüketmeniz gereken besinlerdir. 
Aşırı tuz ve şekere dikkat 
etmelisiniz.

Oğlak

İyi yemek yapan ve iştahla 
yemek yiyen başak burcu insanı, 
kaslarda yağlanma problemi 
ile uğraşabilir . Özellikle kalça 
ve baldırlarda sorunlar yaşar. 

Başak burcu, ağır ve baharatlı, 
salçalı yemeklerden ve tatlılardan 
uzak durmalı. Taze meyveleri 
kabuklarıyla birlikte tüketmek, B 
vitamini yönünden zengin yağsız 

dana eti, karaciğer ve tahıllı 
ekmek tüketmek uygun olur.

Yay

Kilo almaya müsait yapıdaki terazi 
insanlarının metabolizması yavaş 
çalışır. Baharatlı, soslu, şekerli 
gıdalara olan düşkünlüğü fazla 
kilolara sebep olabilir. Terazi 
burcu insanının düzenli egzersiz 

yapması şarttır. Vücutlarında asit 
alkali dengesini korumak için 
tuzu iyi ayarlamalılar. Sodyum 
fosfat içeren besinler tüketmeliler, 
bu madde zararlı maddelerin 
vücuttan atılmasında önemli rol 

oynar. Şeker ve karbonhidrat 
içeren besinlerden uzak 
durmalılar. Baklagiller, soğan, 
et, kestane, havuç, tereyağı ve 
sarımsak tüketmesi gereken 
besinlerdendir.Terazi

Kilo problemi ile orta yaştan 
itibaren karşılaşırlar. Gençlik 
dönemlerinde de düzensiz 
yemek saatleri kilo alımına 
sebep olabilir. Yemek saatleri 

düzenli olmalı ve öğün 
atlamamalılar. Vitamin ve 
mineral dengelerini korumalı, 
siyah üzüm, kayısı, portakal, 
erik, biber, maydanoz, balık ve 

lifli sebzeleri sofralarından eksik 
etmemeliler. Deniz ürünleri ve 
yeşil salata bu burcun diyet 
listesinde mutlaka yer almalıdır.

Akrep
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Kelime
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Değerli okuyucularımız, yeni tasarımı ile beğeninize sunduğumuz Sağlık Olsun dergimizle ilgili  
görüş ve önerilerinizi bizilerle paylaşlanızı bekliyoruz. dergi@avcilarhospital.com 
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