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Nesrin MÜEZZİNOĞLU SOBACI
Mali ve İdari İşler Koordinatörü / Genel Yayın Yönetmeni

15 YIL HEPBERABER ...

Değerli Okurlar,
2013 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde bu yılın son sayısı ile sizlerleyiz. Dergimizin bu sayısı 
bizler için önem arz eden bir ayda okuyucu ile buluşuyor. Kasım ayı, hastanemizin kuruluş yıldönüm 
tarihini barındıran bir ay. 28 Kasım 1998 yılında kapılarını açan hastanemiz, sürekli kendini yenileye-
rek, gelişen teknolojiye de ayak uydurarak siz kıymetli hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeye devam 
ediyor. Bu yıl hastanemizin 15. Kuruluş Yıldönümü ve bu yıl da bizleri tercih eden tüm hastalarımıza 

teşekkür ederiz.

Dergimizin bu sayısında yer alan konulara geçmeden önce sizlerle hastanemiz ile ilgili birkaç yeni 
haberi paylaşmak isterim. Hastanemiz bünyesinde, Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve yan dal Çocuk En-
dokrinolojisi Hekimi Aliye Sevil Sarıkaya, Ağız ve Diş Sağlığı birimimizde Diş Hekimi Ahmet Alpman, 
Beslenme ve Diyet birimimizde Diyetisyen Melike Çetintaş hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Ay-
rıca hastanemizde Kasım ayı itibari ile Başhemşirelik görevini Ayten Şentürk devralmıştır. Bu vesile ile 

tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.

Sağlık Olsun dergimizin bu sayısında etrafımızda sıklıkla duymaya başladığımız konular yer almak-
ta. Bunlardan birisi olan çocukluk çağında görülen geç konuşmanın hem nörolojik hem de psikiyatrik 
boyutunu bu sayımızda çocuk nöroloğumuz ve çocuk psikiyatristimiz sizlerle paylaşıyor. Birden fazla 
doğum geçirmiş birçok bayanda sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlık olan idrar kaçırma hakkında Kadın 
Hastalıkları ve Doğum uzmanımızın yazısının dikkatinizi çekeceğini sanıyorum. Modern çağda birçok 
kişinin işi artık bilgisayar başında geçiyor maalesef. Genç, orta yaşlı fark etmeksizin boyun rahatsız-
lıkları başladı ve bu ağrılarından kurtulmak için günlük yapılabilecek boyun egzersizleri yazımıza göz 

atmanızı tavsiye ederim.

Yazımı sonlandırırken ,10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, tüm öğretmenlerimi-
zin 24 Kasım Öğretmenler Gününü ve herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum.

Nice 15 yıllar hepberaber.
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Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz
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15. Yılımızı Kutluyoruz!
28 Kasım 1998 yılında açılan hastanemiz, bu yıl 15. Kuruluş 
Yıldönümünü kutluyor. Açıldığı günden itibaren Avcılar ve çev-
resindeki bölge halkına verdiği hizmetleri sürekli arttırmaya 
çalışan ve hastalarına en kaliteli hizmeti sunmayı amaç edinen 
hastanemizi tercih eden hastalarımıza da teşekkür ederiz. 

Özel Avcılar Hospital ailesi olarak sağlıkla dolu 
nice yıllar dileriz...

Eğitim Seminerleri

Sağlık bilgisi edinmeye, eğitime ve toplum bilinçlenmesine 
önem veren hastanemiz, anlaşmalı olduğumuz firmalar, okullar 
ve anaokulları seminerlerinin yanı sıra çeşitli belediyeler ile bir-
likte halka açık eğitim semineri organizasyonları gerçekleştirdi. 

Psikoloğumuz, anlaşmalı anaokullarımızdan; Başarı Yuva ve 
Renklerin Anaokulu velilerine yönelik “Anne, Baba ve Çocuk 
İlişkisi” konulu eğitim semineri ve anlaşmalı firmalarımızdan 
Ömür Etiket çalışanlarına yönelik “Stres Yönetimi” konulu eği-
tim seminerleri verdi.

Dr. Handan TOPRAK tarafından, anlaşmalı firmalarımızdan 
Ömür Matbaa ve Kent Otomotiv çalışanlarına yönelik “Hij-
yen” ve “Beslenme ve Obezite” konulu eğitimlerin yanı sıra, 
14 Mart Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine “Acil 
Durumlarda Yapılması Gerekenler” konulu eğitimler verildi. 
 
Kadın sağlığı ve hastalıklarının bilinçlendirilmesi adına Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekimlerimizden Op. Dr. Gönül 
KAZEZOĞLU, Gelal Çorapları firması çalışanlarına “Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları” konulu eğitim verirken, Op. Dr. Tülay 
EGELİ tarafından da Ferah Konfeksiyon çalışanlarına “Rahim 
Ağzı Kanseri” anlatıldı.

Belediyeler ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Başakşehir 
Belediyesi ile Bahçeşehir’de halka açık seminerde Estetik Plas-
tik Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Mehmet KÖKSAL tarafından 
“Liposuction, Lazer Lipolis, Botoks, Dolgu PRP” uygulamaları 
gibi ameliyatsız güzellik konuları anlatıldı.

Hekimlerimizin verdiği seminerler ile yaklaşık 1000 kişiye 
ulaşma ve ücretsiz toplum sağlığı eğitim verme imkanı bulduk.



Bilimsel Seminerler
Hastanemizde, 27 Haziran 2013 tarihinde Neonatolog Uzm. Dr. 
Murat PALABIYIK tarafından “Yenidoğan Resüsitasyonunda 
Güncel Gelişmeler” konulu eğitim semineri verildi. Bölgemizde 
bulunan Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerden yaklaşık 50 
doktor, ebe ve hemşire katılımının sağlandığı eğitimin sonunda 
katılımcılara “Katılım Belgesi” takdim edildi. 

8 Ekim 2013 tarihinde ise yine Uzm. Dr. Murat Palabıyık tara-
fından hastanemiz çalışanlarına yönelik “Anne Sütünün Önemi” 
konulu eğitim semineri verildi.

Yangın Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Hastanemizde olası bir yangında nasıl bir yol izleneceğine 
ilişkin tedbir amaçlı eğitim ve tatbikat düzenlendi.

Hastanemiz adına Kalite Direktörümüz Melis KUBAT ve 
Avcılar Bölgesi İtfaiye Grup Amirliğinin ortak çalıştığı pro-
je ile olası bir yangın anında neler yapılacağı ile ilgili bir 
rapor hazırlandı. Hastanemizin fiziki koşulları ve çalışan-
larımızın sahip olduğu donanımlar üzerine görüşüldü. Ha-
zırlanan raporun ardından hastanemizde, 22 Ağustos 2013 
tarihinde, Avcılar İtfaiye Müdürlüğünden Abdullah KA-
RABIYIK tarafından çalışanlarımıza “Yangın ve Depreme 
Müdahale Eylem Planı” konulu eğitim verildi. Bu eğitimin 
ardından 23 Ağustos 2013 tarihinde ise  Avcılar Bölgesi İt-
faiye Grup Amirliği B Postası Ekip Amiri Hayrettin BİN-
GÖL ve Metin DAĞLI tarafından “Acil Tahliye Eğitimi” 
verildi. Eğitimlerin ardından, 29 Ağustos 2013 tarihinde 
“Yangın Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi. Gerçekçi bir 
senaryo üzerinden uygulanan tatbikat ile çalışanların olası 
bir yangın esnasında neler yapması gerektiği ve kimlerin 
hangi görevleri üstleneceği gösterildi. Tatbikatın ardından 
yangın tüpü hakkında bilgilendirme ve yangın tüpünün kul-
lanımı ile de bilgi alan çalışanlarımız eğitim ve tatbikatın 
çok faydalı olduğunu belirtti.
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Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz

Batı Trakya’dayız! 
Yunanistan Gezisi!

Hastanemiz çalışanları için her yıl düzenlediğimiz yaz organizasyon-
larından bir yenisini daha ağustos ayı sonunda gerçekleştirdik. Bu defa 
rotamız sınırın öbür tarafı, Yunanistan’dı. Çalışanlarımız bu organi-
zasyon ile Batı Trakya’nın öne çıkan şehirlerini gezme imkanı buldu.  
Hastanemiz sağlık çalışanları ve hekimleri 24 Ağustos cumartesi günü 
Batı Trakya’da  Gümülcine şehrine giderek Türk Gençler Birliği bah-
çesinde King Food Restorant'ının meşhur dönerinden yedi. "Sırf bu dö-
ner için bile buraya gelinir" diyen gruba Türk Gençler Birliği Başkanı 
Koray HASAN ve eşi de  eşlik etti. 

Gümülcine’de bulunan tarihi mekanlardan “Yeni Cami”, "Eski Cami", 
“Platia Meydanı”, “Saat Kulesi” ve “Çukur Kahve”yi ziyaret eden 
ekip, Kavala’da konaklayarak Osmanlı Dönemi'nden bu günlere taşı-
nan tarihi mekanları da ziyaret etti. Meşhur Kavala Kurabiyesi fabrika-
sı ziyaretinin ardından Dedeağaç’a geçerek Makris’ de Tavern of Agios 
Gorgios’ da yenilen öğlen yemeğinin ardından Türkiye' ye dönen has-
tane çalışanlarımız, Batı Trakya gezisinden oldukça memnun kaldı  ve 
en kısa zamanda tekrar ziyaret etmek istediklerini belirttiler.

Özel Avcılar Hospital sağlık çalışanları ve he-
kimlerinden oluşan 45 kişilik grup Gümülcine, 
Kavala ve Dedeağaç şehirlerini  ziyaret etti. 
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İç Hastalıkları
İç Hastalıkları

kronik barsak
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hastalıkları
Özellikle sonbahar ve ilkbaharda mevsimsel artış gösteren, 

insanların yaşam kalitesini büyük ölçüde bozan barsak has-
talıkları sonbahara girdiğimiz bu dönemde daha da sıklaşmaya 
başladı. Kronik barsak hastalıkları iki grup altında toplanabilir. 
Birincisi “İrritabl Barsak Sendromu” ikincisi  ise “Ülseratif 
Kolit”. Bu ikisinin yanında daha az görülen ve ülseratife benzer 
tablo yaratan “Crohn Hastalığı” vardır. 

İrritabl barsak sendromu veya spastik kolit ya da halk arasın-
da bilinen adıyla sinirsel kolit daha sık görünen, popülasyonun 
yaklaşık %20’sinde belli bir dönemde görülen bir barsak hasta-
lığıdır. Polikliniklerde sık karşılaştığımız hastalıklarından birisi 
olup, kişinin iş veya sosyal hayatının kalitesini bozar. Genç ka-
dınlar bu rahatsızlıklardan daha çok etkilenirler. 
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Uzm. Dr. R. Mahir GÖKMEN

En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Karın ve kasıklarda daha 
çok hissedilir. Bağırsak alışkanlıkları değişir, hastalar zaman za-
man ishal ve kabızlık dönemleri yaşarlar. Gaitada mukus vardır 
ancak kanama yoktur. Ülseratif kolitle en büyük farkı budur.

Spastik kolit tanısında, tetkiklerde herhangi bir patolojik durum 
tespit edilmez. Özellikle 40 yaş altında hemen detaylı tetkikler 
ve kolonoskopi yapılmasına gerek yoktur. Tedaviye yanıt verme-
yen ve 40 yaş üstü hastalarda gerek ülserli kolit, gerekse kolon 
kanserlerinde, ekarte etmek için ileri tetkik, özellikle kolonoskopi 
yapılmalıdır.

Spastik kolitte hastaların %50’sinde psikolojik bir hastalık vardır. 
Genellikle endişe, depresyon, somatizasyon ve panik atak bulgu-
larına rastlanır. Ev ya da iş yerinde stres yaşayanlarda çok daha 
sıktır.

Tedavide en önemlisi hastaya güven vermek ve kötü bir rahatsızlık 
olmadığına inandırmaktır. Hastaların çoğu kanser olduğuna inanır 
ve endişe duyar. Tedavide barsak enfeksiyonlarını düzenleyen 
spasmolistik ilaçlar, enzim preparatları yanında mutlaka antidep-
resanların ve psikotrop ilaçlarında verilmesi gereklidir. Hastanın 
doktoruna güvenmesi, hekimin uygun yaklaşımı tedavi şansını ve 

nüksleri önlemede önemlidir. İlaç tedavisi yanında mutlaka diyet 
yapılmalıdır ve yaşam tarzında değişiklikler gereklidir. 

• Aşırı kilolu hastalar zayıflamalıdır.
• Sigara kullanan hastalar sigarayı bırakmalıdır.
• Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır.
• Gece yatmadan önce yemek yemekten kaçınılmalıdır.
• Yağlı ve kızartmalı gıdalar, gazlı içecekler, sirke, ketçap, har-

dal ve baharatlı gıdalar yasaklanmalıdır.
• Posalı gıdalar, sebze ve meyve önerilmelidir. 

Spastik kolon zaman zaman remisyona giren, zaman zaman alev-
lenen bir hastalıktır. Hiçbir zaman başka bir hastalığa dönmesi söz 
konusu değildir. Medikal tedaviye yanıt verir. Cerrahi tedaviyi ge-
rektirecek bir tablo oluşturmaz.

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığından da kısaca bahsetmek ge-
rekirse bunlar remisyon ve alevlenmelerle seyreden kronik infla-
matuar barsak hastalıklarıdır. Bu iki hastalık birbirine çok benzer. 
Spastik kolite göre çok daha ciddi bir durum söz konusudur. Bu 
iki hastalığın birbirinden en önemli farkı; ülseratif kolit yalnız ko-
lona yerleşirken, crohn hastalığı ağızdan anüse kadar tüm mide-
barsak sisteminde görülebilir.

Görülme sıklığı ülseratif kolitte 10/100.000, Crohn’da 
6/100.000’dır. Hastalığın oluşumunda hem çevresel hem de ge-
netik faktörler rol oynar. Genetik olarak Yahudi ırkında daha 
sık, tek yumurta ikizlerinde birlikte görülür. % 10 oranında ak-
rabalarda da bu hastalık görülmektedir. 

Ülseratif  kolit, sigara içmeyen veya sigarayı bırakanlarda daha 
sıktır. Crohn ise sigara içenlerde sıktır. Bu hastalıkların tanısında 
kolonoskopik testler şarttır. Bu iki hastalıkta da kronik kan kay-
bına bağlı, demir eksikliği anemisi vardır. Spastik kolit de gaita-
da hiç kan olmazken, bunlarda kanlı gaita vardır. Hastalığın seyri 
daha ağırdır. Zaman zaman hastanede yatmayı ve takibi gerektirir. 
Tedavisi uzun süreli ve daha karmaşıktır. Bu hastalarda medikal 
tedavi yanında psikoterapi ve antidepresanlar da gereklidir. Dü-
zenli doktor kontrolü gerek laboratuvar, gerekse kolonoskopik 
tetkiklerle izlenmelidir. Tedavide lifli gıdalardan zengin diyet ya-
nında yeterli kalori, protein, vitamin ve mineral desteği sağlan-
malıdır.

Spastik kolon sendromunun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Bağırsak düzeninde değişiklikler

• Zaman zaman keçi pisliği tarzında dışkılama

• Kolit tarzında karın ağrıları
• Karın şişliği, aşırı gaz
• Zaman zaman mukuslu gaita

• Bağırsakların tam olarak boşaltılamaması

• Özellikle kadınların kendini “sanki hamileyim” diye tarifi tipiktir.



BEZİTE
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Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, har-
canan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve 
vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla 
artması ile karakterize olan, tedavi edilebilen kronik 
bir hastalıktır. Diğer bir deyişle; vücutta aşırı miktar-
da yağ toplanmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dün-
yada 400 milyonun üzerinde obez ve 1,6 milyar ci-
varında da hafif obez birey bulunmaktadır. 2015 yı-
lında bu oranın sırasıyla 700 milyon ve 2,3 milyara 
ulaşacağı düşünülmektedir.

Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, ka-
dınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. 
Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un 
üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. Obezite-
nin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu 
hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç 
ve karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite 
tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyote-
rapistten oluşan bir ekip gerekmektedir.

Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımak-
tadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında baş-
lamalıdır. Çocuk ve adolesan döneminde oluşan 
obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin ha-
zırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli 
ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında 
bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisinde kullanı-
lan yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır. 

Bu yöntemler;
1. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi
2. Egzersiz tedavisi
3. Davranış değişikliği tedavisi
4. Farmakolojik tedavi
5. Cerrahi tedavi

www.beslenme.gov.tr

KABUSU



BEZİTE Okul Dönemi Başladı!

www.avcilarhospital.com  I  444 2 999

Çocuğunuzun okul başarısında 
Göz Sağlığı’nın önemini unutmayın, 
düzenli kontrollerini yaptırın! 

www.avcilarhospital.com  I  444 2 999

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi
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Çocuk Nörolojisi
Çocuk Nörolojisi

Çocukların
Dil Gelişiminde Gerilik
Çocuklardaki dil gelişimindeki gerilikler, geçici bir durum veya önemli bir sorun olabilir. Ço-
cuk, gelişim konusunda, belli bir süreç devam etse de, çeşitli faktörler bazı çocuklarda dil geri-
liklerine yol açabilmektedir. Bu durumda ebeveynlerin çocukların konuşma ve dinleme bece-
rilerini iyi takip etmeleri ve gerilik belirtileri görüyorlarsa profesyonel yardım almaları önerilir.
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Uzm. Dr. Gülseren ARSLAN

Dil Gelişmesi Geriliğinin Nedenleri
• İşitmeye ait bozukluklar
• Kalıtsal (ailevi) problemler
• Erken doğum komplikasyonları ve fiziksel engeller (spastik sendromlar)
• Uyaran azlığı, bilişsel gerilikler (otizm)
• Yüz kaslarını ilgilendiren problemler (yarık damak)

Dil ve konuşma becerileri gecikmiş olan çocukların öncelikle bir odyolojik muayeneden geçirilmeleri en doğrusudur. Bazen ebeveynler 
çocuklarındaki orta dereceli işitme kayıplarını fark edememektedirler. Eğer dil gelişiminin yanı sıra, oturma, yürüme gibi becerilerinde 
de gecikme varsa, çocuk göz teması kurmuyor ise, çocuk nöroloğu ile görüşülmelidir. İşitme ve nörolojik muayenesinde herhangi bir 
problem belirlenmemişse, konuşma terapisti tarafindan çocuk değerlendirilmelidir.  Konuşma terapisti dil becerilerini değerlendirir ve 
ne yapılması gerektiği konusunda aileyi bilinçlendirir.

2. ay: Mırıldanma, yabancılara gülücük, sese yönelme
3. ay: Anlamlı olmayan sesler çıkarma
4. ay: Gülme
6. ay: Sesli harfleri tekrar etme
9. ay: Sessiz harfleri tekrar etme
12. ay: Tek kelime söyleme

15. ay: Eliyle gösterip, anne-baba dışında kelime söyleme
18. ay: 10’a yakın kelimeyle konuşma
21. ay: 2 kelimeli cümleler kurma
24. ay: İhtiyaçlarını anlatacak kadar en fazla 3 kelimeli 
            cümleler kurma
36. ay: Sayıları bilme ve olayları hikayelendirebilme

Çocuklarda Dil Gelişim Dönemleri
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Çocukluk çağında sıklıkla gözlemlenen ve ciddi bir ruh sağlığı sorunu oluşturan “Sözel Anlatım 
Bozukluğu” konusunda, dil gelişiminde gecikme sorunu yaşayan çocuklarınızı mümkün olan en 
erken dönemde tedavi ettirmeniz gerekmektedir.

Dil Gelişiminin Olgunlaşmasındaki Gecikmeye ve Sözel Anlatım Bozukluğuna Bağlı 

Konuşma Bozuklukları

Sözel Anlatım Bozukluğunu Nedir?
3 yaşına ulaşmış, normal zekaya sahip, işitme yetisi sağlıklı olan 
ve konuşulanları içinde bulunduğu yaş dilimine uygun olarak an-
layabilen çocukların, kendilerini sözel olarak hala ifade edeme-
meleri durumunda tedavisi zorunlu olan sözel anlatım bozukluğu 
(gelişimsel ekspressif  dil bozukluğu) söz konusudur.

Hastalığın Belirtileri
12. ya da 15. aya kadar babıldaması olmayan, 18. aya kadar basit 
yönergeleri anlayamayan, 2 yaşına kadar konuşamamış, 3 yaşına 
kadar cümle kuramamış, 4 - 5 yaşlarında basit öykü anlatmakta 

zorlanan çocuklarda sözel anlatım bozukluğu var olup olmadığı 
tıbbi olarak araştırılmalıdır. Bu konuda Çocuk Hastalıkları, Ço-
cuk Nörolojisi, Kulak-Burun-Boğaz, Odiyometri uzmanları ile 
Klinik Psikologlar, Konuşma Terapistleri ve Çocuk Psikiyatrisi 
uzmanları işbirliği içinde çalışırlar.

Ülkemizde teşhis amaçlı olarak;  Denver Gelişimsel Tarama 
Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Goodenough-Harris 
İnsan Resmi Çizme Testi, Ankara Artikülasyon Testi ve Türkçe 
Sesletim-Sesbilgisi Testleri uygulanmaktadır.
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Uzm. Dr. Orhan BAKİ

Bizim ele aldığımız “Sözel Anlatım Bozukluğu ya da Ekspressif 
Dil Bozukluğu” rahatsızlığının nedenleri, hastalığın seyri ve te-
davi teknikleri yukarıda belirtilen hastalıklarda gözlemlenen dil 
bozukluklarından çok farklıdır ve kendine özgü özellikler sergiler.

Başlangıçta da belirtildiği gibi sözel anlatım bozukluğu (ekspres-
sif dil bozukluğu) normal zekalı, uygun aile çevresinde yaşayan, 

normal işitme yeteneklerine sahip çocuklarda 
gözlemlenen ve kendisini çocuğun konuşma ye-
tisinin, çocuğun içinde bulunduğu yaş diliminin 
gerisinde kalması ile gösteren genetik-kalıtsal 
geçişli bir bozukluktur. Beynin Broca alanı mo-
tor konuşmadan sorumludur. Beynin Wernicke 
alanı ise öğrenilen kelimelerin manalarını kayıt 
eden anatomik beyin bölgeleridir. Broca ve Wer-
nicke konuşma alanlarının sağlıklı gelişim sergi-
lemeleri halinde dil gelişimi de sağlıklıdır. 

Sözel anlatım bozukluğunda, beynin Broca mo-
tor alanındaki konuşmanın telaffuzundan sorum-
lu sinir hücrelerinin gelişimi kalıtsal sorunlardan 

dolayı gecikme sergilerken, konuşulan kelimelerin anlamlarını 
kayıt eden Wernicke hücreleri sağlıklı gelişim sergilerler. Bu ne-
denledir ki, sözel anlatım bozukluğu sergileyen çocuklar, konu-
şulanların anlamlarını kavrayabilmelerine karşın, anlatmak iste-
diklerini anlatamamaktadırlar ve kendilerini kısa hecelerle ya da 
mimiklerle, jestlerle ya da el ve kol hareketleri ifade etmeye çalış-
mak zorunda kalırlar.

Hastalığın Nedenleri ve Görülme Sıklığı
Sözel anlatım bozukluğu genetik geçişli kalıtsal bir bozukluktur 
ve mağdur çocukların aile yakınlarının da kendi çocukluk dönem-
lerinde bu bozukluğu sergiledikleri sıklıkla tespit edilir. 3 yaşın al-
tındaki çocuklarda yaklaşık % 10-15’inde sözel anlatımın gelişimi 
geç başlar ve yavaş ilerleme gösterir. İlkokul çağındaki çocuklar-
da ise % 3-7 oranında tedavi gerektiren değişik derecelerde sözel 
anlatım bozukluğuna rastlanır.

Hastalığa Eşlik Eden Diğer Ruhsal Bozukluklar
Mağdur çocuk okul çağına ulaştığında sıklıkla Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Karşıt Olma 

ve Karşı Gelme Bozukluğu, Saldırgan Davranım Bozukluğu, 
Depresyon ve Anksiyete bozuklukları gibi tedavisi zorunlu olan 
ciddi ruh sağlığı bozuklukları sergileyebilir.

Hastalığın Tedavisi ve Seyri
Hasta çocukların  % 60 ile 80’i 5 yaş civarında kendiliğinden 
iyileşme sergilerken, geri kalan kısmında hastalık ilerleme eği-
limi gösterir. Tedavide ilaç tedavileri, psikoterapiler ve konuşma 
tedavileri başarı ile uygulanmaktadır ve hastaların büyük bir bölü-
münde çok yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmekte ve mağdur 
çocukların oldukça normal bir ruhsal gelişim süreci geçirebilme-
leri mümkün olabilmektedir.

Konuşma Gecikmesinin Nedenleri
• Zeka Geriliği
• İşitme Kaybı
• Maturasyonel Dil Gecikmesi
• Sözel Anlatım Bozukluğu
• Karışık Dili Algılama ve Sözel Anlatım 

Bozukluğu
• Bilingualizm

• Psikososyal Yoksunluk
• Otizm
• Seçici Konuşmazlık
• Serebral Palsi
yukarıda belirtilen tüm rahatsızlıklarda dil 
gelişiminde değişik ağırlıklık derecesinde 
olmak üzere dil bozuklukları gözlemlenir.
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TİROİD BEZİ 
HASTALIKLARINDA
İNCE İĞNE ASPİRASYON 

SİTOLOJİSİ (Biopsisi) UYGULAMASI

Ü lkemizde çok sık rastlanan tiroid bezi hastalıkları tanısı; 
klinik inceleme, biokimya, ultrason ve nükleer tıp in-
celemelerinden sonra cerrahi girişim ile konulmaktadır. 

Ancak cerrahi girişim öncesi tiroid bezinin yapısal olarak değer-
lendirilmesi “İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (Biopsisi)=İİAB, 
FNA, İİAS” ile yapılabilir.

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi; tiroid bezi hastalarında sık kulla-
nılan bir yöntemdir. Özellikle her hastanede uygulanabilir olma-
sı, ameliyat öncesi tanı konulabilmesi oldukça önemlidir. Bunun 
yanı sıra hasta için herhangi bir yan etki olmaması, çabuk sonuç 
vermesi, ekonomik olması kullanım sıklığını arttırmaktadır.
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Doç. Dr. Gülay AKALIN

Tiroid bezine İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi uygulanması için 
hastaların klinik olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu tiroid has-
talarında; 
• Tiroid  bezi büyümesi (diffuz guatr)
• Tiroid bezinde çok sayıda nodül biçiminde büyüme (mülti-

nodüler guatr)
• Tiroid bezinde tek nodül bulunması (nodüler guatr)

tipinde hastalıklardan biri saptanmış olması gerekir. Bunun yanı 
sıra ameliyat anında Frozen Kesiti adı verilen hızlı dondurma 
yöntemine yardımcı olarak kullanılabilen bir yöntemdir. İnce  
iğne Aspirasyon Sitolojisinin asıl hedefi klinisyen tarafından tes-
pit edilen nodül ya da nodüllerin tümöral olup olmamasının ayı-
rımıdır. Tiroid bezinin guatr adı verilen nodüler veya yaygın (dif-
fuz) büyümesi ile tümöral olarak büyümesine yol açan iyi huylu 
nodül (adenom) ile kötü huylu tümörün (karsinom) ayırımın ya-
pılmasıdır.

Bunun dışında tiroid bezinin iltihabi hastalıklarında da tanıya 
yardımcı bir yöntemdir. İnce İğne Aspirasyonunun uygulanması 
şırınga yardımı ile tiroid bezinden doku örneği alınmasıdır. 

Bu işlem sırasında önce örnek alınacak kısmın yüzeyi temizlenir. 
Uygulamada şırınga hızlı ve tek seferde batırılarak  doku  örneğini 
alır. Bu işlem çok az acı veren bir yöntem olduğundan lokal anes-
tezi gerektirmez. Şırıngadaki negatif basınç yardımı ile içine giren 
materyel lam üzerine yayılır. Tespit işleminden sonra laboratuvara 
gönderilir ve patolog tarafından değerlendirilmek üzere boyama 
işlemi yapılır.

Hekim gerekli gördüğü durumlarda tiroid bezinin değişik alanla-
rından, sağ ve sol lobundan ince iğne aspirasyonu uygulayabilir. 
İşlem yapıldıktan sonra bu bölgeye 10 dakika bası uygulanması 
yeterlidir. Hasta açısından herhangi bir risk taşımadığı, yapılan 
araştırmalarda kanıtlanmış olması İİAB yöntemini daha sık uy-
gulanabilir hale getirmiştir. İİAB sonuçlarının rapor edilmesinde 
öncelikle alınan materyelin tanı için yeterli olup olmadığına ba-
kılır. Alınan örnek tanı için yeterli ise mevcut hücrelerin tümör 
yönünden değerlendirilmesi yapılır.

Bu değerlendirme;
• Değerlendirme için yetersiz örnek
• İyi huylu (selim) lezyon
• Risk taşıyan nodül
• Kötü huylu (habis)
lezyonların tanımlanması biçimindedir.

Tanı için yetersiz örnekler kist içeriği, kan elemanların yoğunlu-
ğu ve tiroid dokusunun hücrelerinin bu nedenle az sayıda olan 
yaymalardır. İyi huylu lezyonlar tiroidin kolloidal guatr, hiperp-
lazik guatr ve iltihabi hastalıklarını kapsar. Bunlar arasında tiro-
idin iyi huylu tümörleri (adenom) olabilir. İnce İğne Aspirasyon 
Sitolojisinde tanı iyi huylu tümörler (adenomlar) ile kötü huylu 
tümörlerin (karsinomlar) ayırımında  önem kazanmaktadır. Bu 
değerlendirmenin sonucunun doğruluk oranı alınan materyelin 
yeterliliğine, belirlenen klinik lezyondan alınıp alınmadığına ve 
patologun deneyimine  bağlıdır.

Sonuç olarak kolay uygulanabilir olması, her hastanede uygulana-
bilirliği, hasta bakımından risk taşımaması, sonucun kısa sürede 
alınabilmesi ve en önemlisi cerrahi girişim öncesi hekime yardım-
cı olması ile İnce İğne Aspirasyon Sitolojisini sık kullanılan bir 
yöntem olarak kabul edilmiştir.

Foliküler Neoplazm: Hücre Yoğunluğu

Nodüler Hiperplazi Kolloid Varlığı
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ŞOK 
    DİYETLER 

Metabolizmanızı Bozuyor

Herkes 
fazla kilolarından 

bir anda kurtulmak ister. 
Bunun için mucizevi yollar 
arar. Kulaktan dolma bil-
giler, hiçbir etkisi olmayan 
tarifler ve düşük kalorili 

diyetler bizi zayıflatmadığı 
gibi kilo almamıza neden 

olmaktadır.

Z ayıflamak için mucize aramayın! 
İnsan vücudu belirli bir denge 
içerisinde çalışır ve enerji harcar. 

Bu dengeyi fazla ya da az yemek tükete-
rek bozduğumuzda kilo almaya başlarız. 
Sanılanın aksine az yemek bizi zayıflat-
maz. Metabolizmamızı yavaşlatır, meta-
bolizma üzerinde kalıcı hasarlar bırakır. 
Bir süre sonra normal beslenme düzeni-

mize döndüğümüzde verdiğimiz kiloları 
yavaşlayan metabolizmamız nedeniyle 
fazlasıyla geri alırız. Her birey kendine 
ait bir metabolizma hızı ile çalışır. Gün-
lük alınması gereken enerji ihtiyacı aynı 
boy ve kiloda olsa dahi herkeste farklılık 
gösterebilir. Bu nedenle her diyet kişiye 
özel olmalıdır. 
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Diyetisyen Melike ÇETİNTAŞ

Zayıflamak için 10 altın kural!

1. Zayıflama kişiye özel olmalıdır ve herkes kendi yaşına, cinsiyetine, iş veya ev 
hayatına, sağlık durumuna göre beslenme programı uygulamalıdır. Bunun için 
de diyetisyene başvurmalıdır. 

2. Harcanan enerjinin, alınan enerjiden çok olmasını sağlamak için mutlaka haf-
tada en az 3 gün bir saat egzersiz yapılmalıdır. Böylece sağlıklı ve gerçek bir 
zayıflama elde edebilirsiniz.

3. Asla size özel olmayan programlar uygulanmamalıdır, başkalarının diyetleri 
kullanılmamalıdır.

4. Tek taraflı beslenme programları yerine, (protein ağırlıklı diyet gibi) dengeli  
yani karbonhidrat + yağ + proteinden oluşan bir program tercih edilmelidir.

5. Çay, kahve, asitli içeceklerin su yerine geçmediği ve günlük ortalama 2-2,5 lt 
su içilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

6. Ekmeğinizi kısıtlamayın ama mutlaka esmer ekmek tercih edin. Ekmek sizi en 
uzun süre tok tutacak yiyeceklerden birisidir.

7. Aç kalmayın. Ara öğünler kilo vermede önemlidir. Düzenli insülin salınımı 
sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur.

8. Yeterli ve düzenli uyuyun. Yorgunluk fazla yemeye neden olduğu gibi gece 
salınan hormonların da dengesizliği metabolizmayı etkileyebilir.

9. Kilo verme konusunda sabırlı olun. Önemli olan kalıcı ve sağlıklı bir şekilde 
zayıflamaktır.

10. Alkol, meyve suları, asitli içeceklerden kaçının. Alkol besinlerdeki yağın emili-
mini arttırır ve özellikle karın bölgesinde yağlanmaya neden olur.

Kas kaybına yol açıyor!
Şok, yani düşük kalorili diyetlerin be-
raberinde getirdiği düşük karbonhidrat 
alımı kas kaybına neden olmaktadır. Kas 
yapımı için gerekli olan glikojen depo-
larının en büyük kaynağı karbonhidrat-
lardır. Dolayısıyla düşük kalorili diyet-
ler karbonhidrat alımını kısıtlayarak kas 
kaybına ve buna bağlı olarak vücuttan 
sıvı kaybına neden olmaktadır. Unutma-
yın ki; beyin fonksiyonlarının çalışması 
için bile en az günde 150 gr karbonhidra-
ta gereksinimimiz vardır. 

Yağlanma artar!
Şok diyetlerde yağ kısıtlamasına da gi-
dilerek en büyük yanlış yapılmaktadır. 
Unutmayın ki; günlük enerji ihtiyacımı-
zın  % 25-30’u yağlardan oluşmalıdır. Bu 
eksiklikle özellikle yağda eriyen vitamin-
ler olan A, D, E, K vitaminlerinin eksik-
liğinde görülen hastalıkların da görülme  
riski yüksektir.

Şok diyetlerin en belirgin özelliklerinden 
biri de, yağsız dokunun azalmasıdır. Eğer 
bir de sedanter (hareketsiz) bir yaşama 
sahipseniz şok diyetlerle yağsız doku 
kaybı yaşayarak kilo verdiğinizi zanne-
debilirsiniz. Kilo vermek yağ dokusunda 
ki azalmadır.

Bunlara dikkat edin!
Uzun süren açlık sonucunda kan şekeri 
düşer, halsizlik, yorgunluk, konsantras-
yon eksikliği gözlenir, baş ağrıları oluşur. 
Bir gram kas kaybedildiğinde, yaklaşık 
2,7 gram da su kaybedilir. Şok diyetler 
besin öğeleri açısından yetersiz ve den-
gesiz olması nedeniyle hastalıklara daha 
kolay yakalanma riskini artırır. Sık sık 
şok diyet uygulayan bireylerde anemi, 
halsizlik, sindirim sistemi bozuklukla-
rı, sinir sistemi bozuklukları gibi bir-
çok problem oluşabilmektedir.



18

Kalp-Damar Cerrahi
Kalp-Damar Cerrahi

Ayaklardan kalbe doğru (aşağıdan 
yukarıya) kanı taşımakla görevli 
bacak toplardamar  sistemindeki 

yüzeyel toplardamarlarının genişleme-
sinin nedeni ise yüzeyel derin  toplarda-
marlar arasındaki kapakların işlevlerinin 
bozulmasıdır (venöz yetmezlik). Her beş 
kişiden birinde görülen sık bir rahatsızlık-
tır. Kadınlarda daha fazla görülür. 50 yaş 
üstü kadınların yarısında vardır. Yaşam 
kalitesinde düşme ve işgücü kaybı yapma-
sı nedeni ile önemli bir toplumsal sağlık 
sorunudur. Varise neden olan toplardamar 
kapak ve duvarlarındaki bozulmanın ne-
deni bilinememektedir. Varise ailesel yat-
kınlık vardır.  

Kadın, cinsiyette fazladır. Obezlerde 
(aşırı kilolu) daha fazla görülür.  Ayakta 
durularak ve uzun süre oturularak çalışı-
lan mesleklerde (ofis çalışanları, şoför, 
berber, hemşire, cerrah vb.) varise neden 
olur.  Hamilelik sırasında varis gelişimi 
sıktır,  hamilelikte oluşan varisler doğum-
dan sonra azalır. Genel anlamda büyük-
lükleri ve cilde yakınlıklarına göre üç tür 
varis vardır. Büyük varisler; ciltte belirgin 

çıkıntı yapan, çapları 5 mm’den  büyük 
varisler (pake), yüzeysel ana toplardamar-
lardaki kapak yetmezliğine bağlı olarak 
oluşur. Orta boy varisler; ciltten hafif çı-
kıntı yapan, mavi - yeşil renkli, 2 - 4 mm 
arasında değişen genişlikteki varisler (re-
tiküler)  ve çoğunlukla daha küçük bir yü-
zeysel toplardamardaki kapak yetmezliği 
sonucu oluşurlar. Kılcal varisler; ciltten 
çıkıntı yapmayan, çapları 1-2 mm'den kü-
çük olan kırmızı - mor renkli (telenjekta-
zi)  ve çoğunlukla bir ya da birkaç küçük 
yüzeyel toplardamardaki kapak yetmezli-
ği sonucu oluşurlar.

Varisin Belirtileri Nelerdir?
Şişlik: Sıklıkla ayak bileği ve baldırda 
şişlik oluşur. Uzun süre ayakta kalmakla, 
özellikle akşama doğru oluşan ve sabah 
yataktan kalktığımızda görülmeyen bir 
şişliktir. 

Ağrı: Uzun süre ayakta durmakla oluşan 
künt, derin ve bacağa ağırlık veren bir ağ-
rıdır. Huzursuz bacak oluşur. Ağrı ayağı 
yukarı kaldırmakla veya bir süre yatmakla 
düzelir.

Kaşıntı: Yanma hissi ve zonklama ile bir-
likte özellikle renk değişikliği oluştuğun-
da ayak bileği ve çevresinde görülebilir. 

Gece krampları, yorgunluk ve gergin-
lik hissi: Özellikle uzun süre ayakta ka-
lındığında veya uzun yolculuklar sonrası 
gece ayaklarda oluşan huzursuzluk ve 
nereye koyacağını bilememe hissi varis 
probleminin habercisi olabilir.

Tromboflebitler: Genişlemiş venöz ya-
pıların travma sonrası veya kendiliğinden 
pıhtılaşması ve yüzeyinde enflamasyon 
oluşmasıdır. Cilt kızarır, ısı artışı oluşur ve 
aşırı hassastır. 

Cilt değişiklikleri: Ayak bilekleri çevre-
sinde koyu kahverengi renk değişikliğin-
den açık ve iyileşmeyen yaralara kadar 
geniş bir perspektifte oluşabilir.

Kanama: Tek aciliyet oluşturan durum-
dur. Basınç yüksek olduğu için varis ka-
namaları şiddetli olabilir. Yeterli komp-
resyonla durdurulabilir.

VARİS
NEDİR?
Varis, bacak yüzeyel toplar damarlarının 
genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması 
şeklinde ortaya çıkan ve sadece insana özgü 
olan bir hastalıktır. 
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VARİS
NEDİR?
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Varis Hastalığının Seyri Nasıldır?
Varis ilerleyici bir hastalıktır. Bacaklarda 
ağrı, gün içinde giderek artan kramplar, ge-
cenin özellikle ilk yarısında bacak sızlama-
sı, bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik, 
bacaklarda ağırlık hissi, uyuşma ve karın-
calanma gibi şikâyetler tedavi başladığında 
düzelir. Tedavinin geciktirilmesiyle daha 
da ilerleyen vakalarda iyileşmeyen bacak 
yaraları, ciltte kalınlaşma ve sertleşme, ka-
nama, iltihap (flebit) gelişmesiyle birlikte 
şiddetli ağrı ve şişlikler, giderek çoğalan ve 
koyulaşan lekeler gelişir ve tedavisi güç-
leşir. Tedaviye rağmen bulgular tamamen 
düzelmeyebilir.

Varis Tanı Metodları Nelerdir?
Varis şikayetlerinin tipikliği, variköz da-
marların görünür olması, şişlik ve deri 
değişikliklerinin belirginliği nedeniyle mu-
ayene ile kolayca konur. Bununla birlikte 
bazı şüpheli durumlarda tanıyı kesinles-
tirmek, nedeni tam olarak (reflü, tıkanma 
veya venöz pompa disfonksiyonu gibi) be-
lirlemek,  hastalğın tam yerini ve düzeyini 
tespit etmek ve tedaviyi planlamak için ta-
nısal metodlara başvurulur. 

Günümüzde üç önemli tanı metodu ter-
cih edilir.
1. Doppler Ultrason
2. Kontrast Venografi 
3. Magnetik Rezonans Venografı

Varis Tedavisi
İki türlü tedavi yöntemi vardır.
• Semptomatik Tedavi: Sadece hasta-

nın şikayetlerinin hafifletilmesi yön-
temleridir. Basınçlı çoraplar. Venöz 
tonusu artırıcı ilaçların verilmesi, ağ-
rının ortadan kaldırılması.

• Düzeltici Yöntemler: Skleroterapi, 
cerrahi yöntem, ışık-ısı ya da lazer 
veya radyofrekans kaynakları uygula-
narak yapılan düzeltici yöntemler.

Ancak sizin için en uygun tedavi mutlaka 
doktorunuz tarafından planlanmalıdır.
 
Skleroterapi: Skleroterapide doktorunuz, 
bozukluk olan yüzeyel varisinize kimyasal 
bir ilaç enjekte eder. Damar içten dışa doğ-
ru etki ederek damar duvarının birbirine 
yapışarak kapanmasına neden olur. Varisler 
artık kanla dolmaz. Normalde bu varisleş-
miş toplardamarlar vasıtası ile kalbe dönen 
kan diğer sağlıklı toplardamarlar  ile kalbe 
döner. 

Ven Stripping (Sıyırma): Klasik ama 
etkili varis tedavisidir. Kasık bölgesi ve 
dizaltından yapılan kesilerle varisleşmiş 
yüzeyel ana toplardamarın içine bir tel yer-
leştirilir, diğer toplardamarlarla bağlıntısı 
kesilir ve sıyırarak vücut dışına çıkartılır.  
Yan dallar üzerindeki varisler küçük ke-
silerle vücut dışına çıkartılır. Ameliyattan 
sonra hastanede 1-2 gün yattıktan sonra 
bacak bandajları ile hastalar evlerine gön-
derilir. 2-3 hafta İçerisinde de normal ya-
şamlarına dönebilirler.

Harici Lazer Tedavisi: Nd-YAG ya da 
benzeri bir lazerle ince damarsal lezyonla-
ra ve 1-2 mm’lik varislere dışarıdan lazer 
uygulayarak yapılan  tedavidir

Damariçi Lazer ve Radyofrekans Teda-
visi (Endovenöz Ablasyon): Endovenöz 
Ablasyon 10 yıldır geniş klinik deneyim-
lerle güvenirliğini kanıtlamış bir tekniktir. 

Hastanın ameliyat sonrası dönemde çok 
daha çabuk toparlanmasını sağlaması, 
çok daha az kesi gerektirmesi gibi neden-
lerle Endovenöz Ablasyon Tedavisi hızlı 
bir şekilde varis tedavisinde altın standart 
haline gelmiştir. Endovenöz Ablasyonda, 
lazer veya radyofrekans enerjisi kullanır. 
Endovenöz Ablasyon varis tedavisi çok az 
ya da hiç yan etkisi olmadan, çok az ya da 
hiç yara izi bırakmadan kötü görünümlü 
varislerinizi ortadan kaldırabileceğiniz bir 
yöntemdir. 

Bu teknikte, dize yakın bölgede yüzeyel 
ana toplardamara lazer veya radyofrekans 
kateteri yerleştirilir. Ultrason ile kateterin 
yeri kontrol edilir. Bozuk damarın olduğu 
bölgede lazer veya radyofrekans enerjisi 
ile damar yakılır. Damar yerinde bırakılır 
ancak kapanır. Yan dallar üzerindeki varis-
ler küçük kesilerle vücut dışına çıkarılır. 
Endovenöz Ablasyonla kapanan veya cer-
rahi yöntemle vücut dışına çıkartılan  bu 
damar tüm vücudun kan akımının ancak 
yüzde beşini taşıyan yüzeyel damarlardır. 
Kan otomatik olarak diğer sağlıklı damar-
lara yönlenir.

Varisi olanlar günlük hayatlarında 
neler yapmalı?

• Uzun süre hareketsiz oturmamalı, sık 
yürüyüş yapmalı

• Ayakta sabit durmamalı, ayakta durul-
ması gereken durumlarda baldır kas 
pompasının çalışması için ayak bileği 
hareketleri yapmalı

• Kompresyon çoraplarını kullanmalı
• Bacaklarına soğuk su ile aşağıdan yu-

karıya doğru duş aldırmalı
• Yatarken bacakların altına yükseklik 

koyarak kalpten yukarıda olmasını 
sağlamalı

• Kaplıca, güneşlenme, aşırı sıcak su ile 
banyo yapma gibi sıcak uygulamalar-
dan uzak durmalıdır

• Yolculuklarda kompresyon çorabını 
mutlaka kullanmalı, sık mola vererek 
yürüyüş yapmalıdır.

Kan AkışıZayıflamış Damar 
Duvarları

Varisli Damarlar Sağlıklı Damarlar

İltihap
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Büyük Göğüslerden 
memnun değil misiniz?

Göğüs küçültme operasyonları hangi durumlarda 
zorunludur?
Aşırı kilo alma, genetik ve hormonal sebepler, ilerleyen yaş, 
bazı ilaçlar ve tümörler gibi sebeplerle göğüslerde aşırı büyü-
me ve sarkıklık oluşabilir. Estetik olarak hoş olmayan görünüm, 
iç çamaşır ve giysi kullanımında zorluklar, boyun, omuz ve sırt 
ağrısı, aşırı terleme, meme altı pişik oluşumu, iskelet sistemi 
bozuklukları gibi rahatsızlıklar da yaratabilir. Bu sıkıntılardan 
kurtulmanın en sağlıklı ve en kolay çözümü göğüs küçültme 
operasyonlarıdır. 

Göğüs küçültme operasyonları için hangi yaşlar 
uygundur?
Göğüs dokusunun olgunlaşmasından sonra herhangi bir yaşta 
yapılabilir. İdeal olarak hastanın çocuk sayısını tamamlamış 
olması daha uygundur. Bazı ameliyat teknikleri ile daha sonra 
hamile kalındığında, % 100’e yakın emzirebilme izlendiği belir-
tilmektedir. Fakat şu da bilinmelidir ki; hiçbir göğüs ameliyatı 
olmadığı halde bile pek çok kadın, doğum sonrası değişik ne-
denlerle bebek emzirememekte ve süt verememektedir.

Dış görüntünüzden hoşnut değilseniz, gereğinden fazla büyük olan göğüsleriniz size ciddi 
sağlık sorunları da yaşatmaya başladıysa; bundan en kısa sürede kurtulabilirsiniz.
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Operasyon sonrasındaki süreç nasıl işler?
Ameliyat sonrası şişliklerin inmesi ve göğüs şeklinin son halini 
alması 3-4 ay sürer. Göğüs küçültme ameliyatlarında yapılan bazı 
çalışmalarda, bu kişilerin ameliyat olmamışlara göre meme kan-
serine yakalanma riskinin daha düşük olduğu görülmüştür. Yani 
göğüs küçültme ameliyatlarının meme kanserine karşı koruyucu 
özelliği de bulunmaktadır. Her yıl binlerce kadın göğüs küçültme 
ameliyatı geçirmekte ve ideal göğüs ölçülerinin rahatlık ve kolay-
lığını yaşamaktadır.

Göğüs küçültme ameliyatı için uygun aday mısınız?
Göğüslerinizdeki büyüklük ve sarkma sizi çok rahatsız ediyor-
sa, göğüslerinizin büyük olması sebebiyle toplum içinde utanma 
ve çekinme hissediyorsanız, kullanacak sütyen bulmakta sıkıntı 
çekiyor ve bu konuya ciddi süre ayırıyorsanız, giysilerinizle gö-
ğüs bölgenizi kamufle etmeye çalışıyorsanız, sütyen kullanımı 
sırasında omuz, meme ve meme altı bölgelerinizde derin baskı 
izleri oluşuyorsa, göğüsleriniz günlük fiziksel aktivite ve spor 
yapmanızı engelliyorsa, omuz, sırt ve boyun ağrısı çekiyorsanız, 
göğüs ucu bölgeniz aşırı genişlemiş ise, göğüs ve etrafı cilt doku-
da tahrişler varsa göğüs küçültme ameliyatın için uygun bir aday 
olabilirsiniz.

Göğüs küçültme ameliyatında göğüs ucu da 
küçültülür mü?
Evet. Göğüs küçültme ameliyatlarında göğüs ucu etrafındaki koyu 
renkli areola denilen kısımda küçültülür ve göğüs dokusu üzerinde 
daha yukarıda bulunan ve ideal olarak olması gereken noktaya ta-
şınır. Göğüs uç kısmı da ayrıca küçültülebilir.

Göğüs Küçültme ameliyatları nasıl yapılır?
Meme dokusu, yağ dokusu ve deri küçültülerek genel anestezi altında 2-4 saat kadar süren 
bu ameliyatta meme dokusuna beraberinde liposuction da yapılabilir. Meme büyüklük ve 
sarkıklığına göre karar verilen teknikte farklı cilt kesileri kullanılabilir. Bunların avantaj ve 
dezavantajları hasta ve hekim görüşmesi ile değerlendirilir.

Meme küçültme ameliyatı sonrası iyileşme nasıl 
olur?
Meme küçültme ameliyatı sonrası hastanede genelde 1 geceden 
daha uzun süre yatış tercih edilmemektedir. Ameliyat sonrasında 
çok ciddi bir ağrı şikayeti olmaz. Genelde drenlerin çıkarılmasıyla 
hasta banyo yapabilir duruma gelir. Ameliyattan hemen sonraki 
günlerde sert ve dik olan memelerdeki şişliği azaltması, ameli-
yat bölgelerine zarar vermemesi ve meme formunun oturmasına 
yardımcı olması için özel sütyen kullanılır. Bu sütyen 4-6 hafta 
boyunca kullanılır. Daha sonra göğüslerin son şekil ve formunu 
alması ameliyat tekniğine bağlı olarak 3-6 ay arası sürebilmek-
tedir. Zamanla daha doğal, konturlu ve yumuşak göğüs dokusu 
oluşur. Ameliyattan hemen sonra hasta günlük işlerini yapabilir 
durumdadır. Dirsek seviyesi omuz hizasından yukarı kaldırılma-
yacak ve ağır işler yapmayacak şekilde her işini kendi görebilir. 
Yara iyileşme durumuna göre 2-3 hafta sonra izi azaltmaya yar-
dımcı krem ve pomad uygulamaları başlanır.
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İstenmeyen Tüylere

Lazer Epilasyon

Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi

444 2 999 / Dahili: 7608

Lazer Epilasyon, lazer ışını ile vücutta istenmeyen tüylerin 
yok edilmesi yöntemidir. Lazer Epilasyon uygulamasında 
gönderilen enerji, kıl folikülündeki melanin pigmenti tara-
fından absorbe edilir ve burada ısı enerjisine dönüşür. Kıl 
kökündeki sıcaklık yükselir ve bu şekilde kıl kökü tahrip 
edilir, kılın beslenmesi bozulur. Lazer Epilasyon, kıl kökünü 
tahrip ederek kalıcı epilasyon sağlamaktadır.

Hastanemizde mevcut olan lazer cihazı Diode Lazer’dir. 
Diode Lazer dalga boyunda melanin emilimi diğer lazer 
türlerine göre daha az olup bu sebeple sadece açık tenlilere 
değil, esmer tenlilere de uygulama yapılabildiğinden daha 
geniş kitleye hitap edebilmektedir. Aynı zamanda Diode La-
zerle diğer lazer türleri ile uygulama yapılamayan ince ve 
açık renkli kıllara da uygulama yapılabilir. Etkin soğutma 
sistemi ile uygulama sırasında hissedilen acı en aza indirilir. 
Yanık ve leke komplikasyonu oldukça azdır. 

Lazer Epilasyon 
Uygulamasından Önce ve Sonra 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Lazer Epilasyon uygulamasından en az 2 hafta 
önce kıllar iplik, cımbız, ağda, epilatör vb. yön-
temlerle kökten alınmamış olmalıdır.

• Uygulama öncesinde kimyasal peeling gibi cildi 
soyma işlemleri uygulanıyorsa, bu uygulamalar 
seanstan 1 hafta önce bırakılmış olmalıdır.

• Uygulama öncesinde uygulama yapılacak böl-
gedeki kılların kısaltılması gereklidir.

• Uygulamanın hemen öncesinde ve sonrasında 
güneşe maruz kalınmamalı veya solaryuma gi-
rilmemelidir.

• Uygulama öncesinde ve sonrasında yüksek ko-
ruma faktörlü koruyucu kremler kullanılmalıdır.

• Lazer uygulaması sırasında cilt üzerinde renk-
lendirici herhangi bir makyaj malzemesi kesin-
likle bulunmamalıdır.

• Lazer uygulaması yapılacak kıllara sarartma, 
boyama gibi uygulamalar seanstan 1 hafta önce 
bırakılmış olmalıdır.
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İdrar Kaçırma Rahatsızlığı 
Kaderiniz Olmasın!
T   ürkiye’ de kadınların yaklaşık %17’sinde idrar kaçırma 

sorunu bulunmaktadır ve çoğu bu sorunu gizlemektedir. 
Kadınların özellikle de genç kadınların idrar kaçırma 

sorunlarını doktordan bile gizlemesi tedaviyi istemeden güçleş-
tirmektedir. 

İdrar kaçırma sorunu özellikle ileri yaşlarda, menopoz sonrasın-
da ya da çok doğum yapmış kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Yapı-
lan araştırmalara göre ülkemizde bu soruna kadınların yaklaşık 
%17’sinde rastlanmaktadır. Bu oran birçok kronik hastalıktan 
daha yüksek bir orandır. İdrar kaçırmanın yaşamı tehdit eden bir 
sağlık sorunu olmadığını ancak tedavi edilmeyip kendi haline 
bırakıldığında yaşam kalitesini bozan ve depresyona sürükleyen 
kronik bir hastalık olduğunu görmekteyiz. Halk arasında “bu du-
rum tedavi edilemez’’ ya da ‘’yalnızca ameliyatla tedavi edilebi-
lir’’ gibi yanlış inanışlar görülmektedir. 

İlaç Tedavisiyle Düzeltilebilir
Sık tuvalete gitme ve gece sık idrara kalkma gibi şikayetlere yol 
açan idrar tutamama sorununun ise fizik tedavinin yanı sıra son 
yıllarda geliştirilen ilaçlarla çözülebildiğini ve bu ilaçlar kısa ya 
da orta vadede kullanıldığında kadınların rahatlamasına ve sosyal 
yaşantılarında kaliteyi tekrar yakalamalarına olanak sağlamakta-
dır.

Şunu bilmeliyiz ki; idrar kaçırma, yaşlanma ya da kadın olmanın 
doğal bir parçası değildir. Hastanın durumu incelendikten sonra 
en uygun tedavi yönteminin uygulanması halinde son derece yüz 
güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Bu tür sorunları olan kadınlar 
durumlarını çekinmeden doktorlarıyla paylaşmalı ve gerekli tet-
kikleri yaptırarak bir an önce tedavilerine başlamalıdırlar.

Operasyonlar Çok Başarılı
Öksürme, hapşırma, koşma ve yürü-
me gibi eylemler sırasında ortaya çıkan 
idrar kaçırmanın tedavisi cerrahi yön-
temlerle mümkün olabilmekle beraber 
günümüzde bu operasyonlar yaklaşık 
20 dakika gibi kısa bir sürede sonuçla-
nabilmektedir. Dünyada yaygın olarak 
uygulanan ve mesane boyuna sentetik 
bir yama yerleştirmekten ibaret olan bu 
ameliyatların Türkiye’de de başarıyla 
gerçekleştirilmekte olup, bu operasyon-
lardan sonra hastalar %90’lara varan 
oranlarda sonuç almakta ve sürekli ped 
taşımaktan kurtulmaktadır.

Op. Dr. Sadullah YESEVİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
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ENDOKRİNOLOJİ 
MERKEZİ     hizmetinizde...
• Çocuk Endokrinoloji
	 Uzm.	Dr.	Aliye	Sevil	SARIKAYA

• Yetişkin Endokrinoloji

Endokrinoloji, vücut sistemimizdeki iç salgı bezleri tarafından kana aktarılan 
hormonlar ve hormonal hastalıklarla uğraşan ve bu hastalıkların ilaçla tedavisini 
gerçekleştiren tıp dalıdır. Hormon sistemi; vücudumuzu doğumdan itibaren et-
kiler, beyin ve böbrek üstü bezi gibi birbirinden yer olarak uzak farklı organların 
birlikte düzen içerisinde çalışmasını sağlar. Hormonlar vücudumuzdaki değişik 
aktiviteleri ve çevremize verdiğimiz tepkiyi kontrol eder. Ayrıca vücut fonk-
siyonlarımız için gerekli olan enerji ve besinin sağlanmasınada yardımcı olur. 
Hormonların farklı tipleri, üreme, metabolizma, büyüme ve gelişmeyi kontrol 
eder. Endokrinoloji, hormonal hastalıkların yanında çeşitli metabolizmal hasta-
lıkların da tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Endokrin sistemi oluşturan salgı bezleri; 
hipotalamus,hipofiz,tiroid, paratiroid, pankreas, yumurtalıklar (kadında overler, 
erkekte testisler), böbreküstü bezi (yağ dokusu, endotel)dir.

Endokrin uzmaninin tedavi ettiği hastaliklar şunlardır:
• Hipofiz
Hipofiz Bezi Hastaliklari, Boy Kısalığı ve Büyüme Hormon Eksikliği, Hipofiz Bezi 
Yetmezliği (Hipopituitarizm), Prolaktin Hormon Fazlalığı (Prolaktinoma), Büyü-
me Hormon Fazlalığı (Akromegali), Diyabetes İnsipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı)

• Paratiroid Bezi ve Hormonları

• Böbreküstü Bezi (Adrenal Bez) ve Hormonları

• Testis ve Hormonları 
Testis, Hormonları ve Hastalıkları ,Testosteron Eksikliği (Hipogonadizm), Erkekte 
Meme Büyümesi (Jinekomasti), Ereksiyon Problemi ve Empotans, Testis ve pe-
nis küçüklüğü, sakal çıkmaması

• Over (Yumurtalık) ve Hormonları
Yumurtalık (Over) Hormonları ve Bozuklukları, Kadınlarda Cinsel Hormon 
Yetmezliği (Hipogonadizm), Tüylenme (Hirsütizm), Polikistik Over Sendromu, 
Menopoz

• Tiroid Bezi (Guatr) ve Hormonları
Tiroid Bezi Ve Görevleri, Guatr, Tiroid Bezinin Fazla Çalışması (Hipertiroidi, 
Zehirli guatr), Tiroid Bezinin Az Çalışması (Hipotiroidi-Hashimoto), Nodüler 
Guatr-nodül, Tiroid kanserleri
• Obezite , Beslenme, Diyet, Metabolik Sendrom

• Şeker Hastlalığı-Diyabet

• Şeker Düşmesi-hipoglisemi

• Kemik erimesi-Osteoporoz

• Vitaminler, Mineraller

• Ürik Asit, Kolesterol ve Trigliserit yüksekliği



ilk 6 ay sadece 
anne sütü!

Anne	sütü; enerji, protein, yağ, karbonhidrat ve diğer besin öğeleriyle ye-
nidoğanda büyüme ve gelişmeyi sağlayan karmaşık biyolojik bir sıvı ve 
içerdiği birçok biyoaktif enzim, hormon,büyüme etmeni ve bağışıklık öğe-
lerini içeren yapısıyla	eşsiz	bir	besindir.

Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerdiği ve yürütülen programa göre “bebek-
lerin	doğumdan	hemen	sonra	emzirmeye	başlatılması,	ilk	6	ay	sadece	
anne	sütü	verilmesi	ve	6.	aydan	sonra	uygun	besinlerle	beraber	emzir-
menin	2	yaşına	kadar	sürdürülmesi”  temel mesajdır.
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını 
anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağ-
layan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı 
olan hastanelere “Bebek	Dostu	Hastane” unvanı veriliyor.  
Özel	Avcılar	Hospital,	2004	yılından	bu	yana	“Bebek	Dostu	Hastane”	ünvanını	taşımaktadır.
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VARİKOSEL TANISINDA 
SKROTAL RENKLİ DOPPLER  

Varikosel testis etrafındaki toplar-
damarların varis şeklinde genişle-
mesidir. Testis toplar damarlarında 
gelişen kapak yetmezliği sonucu, 
kan geriye doğru, ters yönde ak-
maya başlar (reflü). Bu kan, testis 

çevresindeki toplardamarlarda birikerek, zaman için-
de  ince toplardamar ağının genişlemesine yol açar. 
İşte bu genişleyen toplardamar ağına da “varikosel” 
adı verilir.

Tüm erkeklerin % 15’inde ve kısırlık sorunu ile 
başvuranların % 40'ında saptanan varikosel erkek 
infertilitesinin (kısırlık) en sık ve önelenebilir nede-
nidir. 

Varikosel bir ya da iki taraflı olabilir. Ancak, erkek 
bedeninin farklı anatomik özellikleri nedeniyle has-
taların % 85'inde sol tarafdadır. En sık 15 - 25 yaşlar 
arasında rastlanır.

Varikoselin Zararlı Etkisi Nedir?
Varikosel, testislerde sıcaklık artışı ve toplardamar-
daki kanın organa geri akımı sonrası mikro dolaşımı 
etkileyerek, sperm üretimini bozar, sayı, hareketlilik, 
yapı ve kromozomal yapıya etki sonucu dölleme ka-
pasitesini olumsuz etkiler.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?
Ergenlik yaşlarında ortaya çıktığında bulunduğu tes-
tisin gelişimini yavaşlatarak testisin boyutunun di-
ğerine göre hafif derecede küçük kalmasına neden 
olabilir. Hastalar bazen varikosel olan testisde “ağrı 
hissi” ya da “rahatsızlık hissi” olduğunu ifade eder. 
İlerlemiş vakalarda şişmiş toplardamarlar kişi tara-
fından gözle fark edilebilir. Varikosel genellikle in-
fertilite sorunu  ile doktora başvuran erkeklerin mua-
yenesinde ya da testis ağrısı ortaya çıktığında ürolog 
tarafından yapılan fizik muayene ile ortaya çıkarılır.
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Yardımcı Tanı Yöntemleri Nelerdir?
Erken evre varikosellerin tanısında ise yardımcı tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. 
Bu yöntemler;
• Renkli Doppler Ultrasonografi 
• Termografi 
• Venografi 
• Semen analizi; varikosel kaynaklı infertilitede tipik olarak gelişimi tamamlanmamış, hasarlı 

veya ölü spermler görülür.

Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanıdaki Önemi
Fizik muayene bulgularını desteklemek, gözden kaçan ve subklinik varikosellerin saptanması 
için renkli doppler ultrasonografi varikosel tanısında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. En kolay 
ve güvenilir bir yöntemdir. Hastaya dışarıdan herhangi bir madde verilmesini gerektirmemesi, 
iyonize radyasyon içermemesi, invaziv bir işlem olmaması, diğer yöntemlere göre ucuz olması 
ve yüksek doğruluk oranı tercih edilme sebepleridir.  

Ayrıca skrotum içerisindeki diğer patolojilerin tespitinde yarar sağlar. İnceleme için herhangi 
bir ön hazırlık gerekmez. İncelemede testis boyutları, toplardamar çapları ve toplardamarlardaki 
ters akım (reflü) varlığı araştırılarak tanı konulur.  Reflü akımın şiddeti ve damarların genişliğine 
göre varikosel bazı derecelere ayrılabilir. Renkli Doppler ultrason, varikoselin hem tanısı hem de 
evrelendirilmesinde en pratik yöntemdir.

Tedavi Ne Zaman Önerilmektedir?
Eğer hastada sperm sayısında, şeklinde ya da hareketlerinde bozukluk varsa ve hasta çocuk is-
tiyorsa, bu durumda varikosel tedavi edilmelidir. Başarılı bir varikosel tedavisinden sonra, bu 
hastaların yaklaşık yarısında sperm parametrelerinde düzelme ve eşlerinde % 40’a varan oranda 
hamilelik görülebilir. Ancak varikosel tedavisi her hastada sperm sonuçlarının düzeleceği ve 
hamilelik oluşacağı anlamına gelmez. Bazı hastalarda başarılı bir tedaviye rağmen sperm para-
metreleri düzelmeyebilir ya da hastanın eşi hamile kalamayabilir. Ancak, çocuk sahibi olamayan 
bir erkekte eğer varikosel saptanırsa, diğer kısırlık nedenlerine yönelik tanı - tedavi işlemlerine 
başlanmadan önce varikosel tedavisinin denenmesi önerilmektedir. Çünkü kısırlığın diğer neden-
lerine göre, varikosel daha kolay tedavi edilebilir bir problemdir. 

Uzm. Dr. Mehmet ERCAN

Normal 
Ven

VarikoselRenkli Doppler Ultrason Görüntüsü

27



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

bebek
banyosu...
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Yenidoğana ilk banyo ne zaman 
yaptırılır?
 
Doğumdan hemen sonra bebeğin üzerindeki 
sıvılar buharlaşarak ısı kaybına yol açabi-
lirler. Bu nedenle ilk banyonun doğum oda-
sında hemen yapılması önerilmez. Bebek dış 
ortama tamamen uyum sağlayıp anne sütü 
ile beslenmeye başladıktan sonra  bebek 
hemşireleri tarafından ilk banyosu yaptırıl-
malıdır. Bunun içinde en uygun zaman ilk 
12. ve 24. saatlerdir. Bebeğin ve annesinin 
birbirlerinin doğal kokularını hissedebil-
meleri için de ilk banyo öncesinde en az 3-4 
kez bebeğin annesini emmiş olması gerekir. 
Ancak annede Hepatit-B, Hepatit-C, HIV 
gibi bebeğe bulaşabilecek bir infeksiyon 
hastalığı varsa bebeğin cildindeki virüsle-
rin hemen uzaklaştırılması amacıyla doğar 
doğmaz ilk banyo yaptırılır.

nasıl yaptırılmalı?
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Uzm. Dr. Murat PALABIYIK
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Silinerek banyo nasıl yaptırılır?
Suyla yapılan ilk banyodan sonra göbek kordonu düşene dek ilk 7-10 gün 
içinde bebek silinerek de temizlenebilir. Silerek temizleme şu sıralarla yapıl-
malıdır.
1. Bebek birkaç kat yumuşak havlunun ya da yumuşak bir minderin üzerine 

sırtüstü yatırılır. İşlemler kolay olsun diye tüm giysileri çıkarılıp havlu 
ile sarılması iyi olur.

2. Yüz, ılık suya batırılmış bir pamukla gözlerinin etrafından başlanarak 
temizlenir. Daha sonra da yumuşak bir pamuklu kumaş ya da havlu aynı 
şekilde ılık su ile ıslatılarak burun çevresi, yanaklar, alın, kulaklar aynı 
şekilde silinir. Ardından havlu ile yüz kurulanır.

3. Saç temizliği için de sırtüstü yatan bebeğin başı ensesinden desteklene-
rek hafifçe kaldırılıp biraz ılık su ile ıslatılır. Bebek şampuanı ile saçlara 
hafif masaj yapıldıktan sonra tekrar ılık su ile şampuan da temizlenir ve 
yumuşak bir havlu ile saçlar da kurulanır. Bebek tarağı ya da fırçası ile 
saçlar taranır.

4. Gövdenin temizliği için ılık suya batırılıp bebek şampuanı ile köpürtül-
müş bir sünger ya da havlu kullanılır. Tüm gövde silindikten sonra da 
bol ılık su ile ıslatılmış bir havlu ile durulanıp başka bir havlu ile de 
kurulanır.

5. Genital bölge ve popo da önden arkaya doğru aynı şekilde silinip kurula-
nır. Bacaklar ve kollar da aynı şekilde silinir.

6. Alt bezini bağlamadan önce pişik önleyici bir krem sürülür.
7. Göbek kordonu etil alkol ya da daha da iyisi isopropil alkol (tuvalet is-

pirtosu olarak bilinir) ile ıslatılmış bir pamukla silinir. Böylece kuruması 
kolaylaşır. Eğer alkol cilde temas ederse verdiği serinlik hissinden dolayı 
bebek huzursuz olabilir.

 
Küvet banyosu nasıl yaptırılır?
Bebekler için hazırlanmış plastik küvetler ve file bu iş için oldukça kolaylık 
sağlar. Vücut sıcaklığına yakın temiz su ile küvet doldurulduktan sonra bebek 
yavaşça bir kolumuz başının altından destek verecek şekilde, sırtüstü tutula-
rak suya sokulur. Bebek şampuanı ile köpürtülen yumuşak bir süngerle tüm 
gövde, kollar ve bacaklar silinerek temizlik yapılır. Bebek hafifçe dikleştiri-
lerek sırtı ve poposuda temizlendikten sonra, başı önden arkaya doğru bebek 
şampuanı ve elimiz ile yıkanır. Ardından da temiz ılık su dökülerek bebek du-
rulanır. Bu sırada gözüne yakın bölgelere şampuan sürülmemelidir. Bebeğin 
yüz temizliği bu banyo öncesinde ya da sonrasında ılık suya batırılmış pamuk 
ile yapılır. En sonunda da bebek yağı ile bebeğe masaj yapılır ve giydirilir.
 
Başka bir banyo yöntemi
Biraz tecrübe kazanmış anne ve babalar bebeği tek kolları üzerine yüzüstü ya-
tırarak ılık su akan bir lavabo ya da küvette suyu sırtından aşağıya dökerek de 
banyo yaptırabilirler. Bu yöntem özelikle kaka yaptıktan sonra hızlıca altını 
temizlemek için kullanılabilir. Hiçbir kozmetik ürün kullanmadan da sadece 
ılık su ile bu şekilde duş aldırmak bebeklerin çok hoşuna gider.  
 
Bebek banyosu için hangi malzemeler gerekir?
• Yeterli miktarda, vücut sıcaklığında temiz su.
• Bebeği silerek temizlemerken küçük ebatlarda yumuşak havlular
• Yüz temizliği için kücük pamuk topları
• Uygun ebatlarda plastik bebek küveti ve filesi
• Bebeklere özel şampuan ve sabunlar.
• Yumuşak banyo süngeri
• Kurulamak için en az 2 adet büyük boy bebek havlusu
• Saçlar için bebek tarağı veya fırçası
• Banyo sonrası için bebek yağı, pişik kremi
• Her banyo sonrasında yeni bir pamuklu kıyafet

PÜF NOKTALAR!
• Banyo suyunun sıcaklığı vücut sıcaklığında ol-

malıdır. Bunu da anneler dirsekleri ile kontrol 
ederler. İlk suyu önce mutlaka kendi elimize 
döküp sıcaklığını kontrol etmeliyiz. İlk haf-
talarda temiz içme suyu ısıtılarak banyoda 
kullanılır. Ama eğer şebeke suyu temiz olan 
bir kentte yaşanıyorsa ilk aydan itibaren bu 
su da kullanılabilir. Eğer suyun temizliğinden 
şüpheniz varsa önce kaynatıp sonra soğutarak 
kullanın.

• Başını yıkarken bıngıldak olarak bilinen ke-
miklerin arasındaki boşluklara dokunmaktan 
korkmayın. Buralarının da temizliği başın di-
ğer bölgeleri gibi yapılır. Bıngıldağın altında 
sert zarlar ve içlerinde de özel bir sıvı vardır. 
Bu nedenle beyine zarar veremezsiniz.

• Bebeğin her türlü temizlik ve bakım işlemin-
den önce ellerimizi çok iyi yıkamalıyız. Mik-
ropların bebeğe bulaşmasının en önemli nede-
ni kirli ellerdir.

• Her banyoda mutlaka şampuan ya da sabun 
kullanmak zorunda değiliz. Bazen sadece ılık 
su akıtmak bile bebeği çok rahatlatır. Sabun 
ve şampuanla olan banyolar 2-3 günde bir ya-
pılabilir.    

• Bebeği yıkayan kişinin de rahat pozisyonda ol-
ması için yerde yıkamak yerine eğer uygunsa 
banyo tezgahı ya da lavabosu ya da bir masa 
üzerinde banyo çok daha kolay olur.

• Çok açken banyo yapılırsa bebek çok ağlar, 
emdikten hemen sonra da kusabilir. Bu neden-
le en uygun banyo zamanı beslendikten 1,5-2 
saat sonrasıdır.  

• Bebeklerin kulaklarına kolay kolay su kaç-
maz, dış kulaktaki yağlı salgılar suyu iter. Bu 
salgılara kulak kiri diyerek kulak kanalına 
pamuklu çubuklar sokmamak gerekir. Sade-
ce dışarıya çıkan kısım bir pamuk parçasıyla 
silinebilir.

nasıl yaptırılmalı?
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Gebelikte 
Sık Görülen Şikayetler 

Kadın olmanın getirdiği en önemli şeydir belkide annelik! Bir çok kadın için önemli bir zaman dilimi 
olan hamilelik süreci, annede ve anne karnındaki bebekteki değişiklikler sebebiyle heyecanlı ve ilginç 
bir süreçtir. Bu süreci olabilecek en iyi koşullarda geçirmek gereklidir, hem anne, hem de bebeğin 

sağlığı için. Gebelik sürecinde anne, vücudundaki fizyolojik değişiklikler nedeni ile bazı sorunlarla da karşıla-
şılıyor. Bu sıkıntılar ve rahatsızlıklardan en sık karşılaşılanlar ile ilgili anne adaylarımızın bilmesi gerekenlere 
yer veriyoruz.

• Bulantı ve Kusma: Bazı gebelerde 
hiç görülmezken, bazılarında serum 
verilmesini gerektirecek kadar ciddi 
boyutlarda olabilir. Genellikle 4. ay-
dan sonra kendiliğinden geçer. Bu-
lantı ve kusmayı azaltmak için; az ve 
sık aralıklarla yiyin, yağlı yemekler-
den ve kahveden kaçının, su ve tuz 
kaybına yol açan aşırı kusmalarda 
doktorunuza başvurun.

• Mide Yanması: Mide ekşimesi şek-
linde hissedilir ve özellikle yatar po-
zisyonda daha fazla görülür. Sigara, 
alkol, kahve, şeker, kızartma ve çok 
baharatlı yiyeceklerden kaçının. Ak-
şamları hafif yiyin ve yatağınızın baş 
tarafını hafif yükseltin.

• Kas Krampları: Hamilelikte sık-
ça görülen ve daha çok bacaklarda 
olan rahatsız edici bir durumdur. Kas 
kramplarını azaltmak için; bacak 
kaslarınızı gerin, bir dakika gergin 
durumda tutun, bacaklarınıza masaj 
yapın ve uzatarak dinlendirin, kalsi-
yum ve magnezyum içeriği yüksek 
gıdalar alın.

• Bel Ağrıları: Gebelik ilerledikçe vü-
cudunuzun ağırlık merkezi değişir ve 
buna bağlı bel ağrıları ortaya çıkar. 
Belinizi zorlayıcı hareketlerden kaçı-
nın, ağır kaldırmayın. Yüksek topuk-
lu ayakkabı giymekten kaçının. 

• Anemi (Kansızlık): Hamilelikte 
görülen kansızlık genellikle demir 
eksikliğine bağlıdır. Yorgunluk ve 
halsizliğe neden olur. Demir içeren 
besinler almaya çalışın. (Et, kiraz, 
kayısı, badem, yeşil sebze, ıspanak, 
bezelye, kırmızı mercimek vb.)

• Gebelik Çatlakları: Kilo artışı sonu-
cu cildin gerilmesine ve hormonlara 
bağlı oluşan bu çatlaklar özellikle ka-
rın, kalça ve bacakların üst kısımla-
rında belirgindir. Yüzme ve hafif jim-
nastikle cildin esnekliği arttırılabilir. 
Karın, kalçalar göğüs ve bacaklara 
yağlı kremle masaj yapılması önerilir.
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• Varisler: Hamilelikte, bacaklarda varis ve ödem şikayetleri 
oluşabilir eskiden var olanlar şiddetlenebilir. Bu şikayetini-
zi azaltmak için; uzun süre ayakta kalmamaya dikkat edin 
ve kendinizi yormadan 1 saat kadar düzenli yürüyüş yapın. 
Otururken ayaklarınızı yüksekte tutun. Bacaklarınıza masaj 
yapın, doktorunuza danışarak varis çorabı kullanabilirsiniz. 

• Kabızlık-Basur: Hamilelikte en sık görülen şikayetlerden-
dir. Kabızlık şikayetini azaltmak için; kahvaltıdan önce bir 
bardak su için. Ayrıca gün içerisinde bol su, kayısı kompos-
tosu ve bitki çayları ile birlikte posalı yiyecekler tüketebi-
lirsiniz.

• Göğüslerden Sıvı Gelmesi ve Cilt Renginde Koyulaşma: 6. 
aydan sonra göğüslerden kolostrum (ilk süt) denilen yoğun 
bir sıvı gelebilir. Bu bebeğin ilk günlerde ihtiyaç duyduğu 
besinleri içeren alması gereken ilk süttür. Bu sütü silmek 
yeterlidir, daha fazla süt gelmesi için göğüslerinizi sıkma-
yın. Hamilelikte cilt renginin koyulaşması normaldir. Vü-
cutta yara izleri, benler büyür ve koyulaşır. Yüzde kelebek 
şeklinde (gebelik maskesi) kahverengi lekeler oluşabilir. 
Bunlar için endişelenmeyin, hamilelik sonrası genellikle 
kaybolmaktadırlar.

• Yorgunluk ve Uyku: İlk 3 aylık dönemde uyuma isteği ve 
yorgunluk hissi çok sık rastlanan bir yakınmadır. Özellikle 
çalışan anne adayları daha belirgin yaşarlar. Vücudunuzun 
gebeliğe uyumu sırasında gelişen bu durum, bir hastalık 
belirtisi değil, tamamen normal bir süreçtir. Gebeliğin 3. 
ayından itibaren tekrar eski uyku düzeninize kavuşacağını-
zı bilmeniz belki de yeterli olacaktır. Çay, kahve, kola gibi 
içeceklerden özellikle kaçınmalısınız. Gebeliğinizin son 
dönemlerinde endişelere bağlı uyku problemleri, korkutucu 
rüyalar gibi yakınmalar görülebilir. Uykusuzluk problemi-
nizi doktorunuzla görüşünüz.

• Psikolojik Değişiklikler: Gebeliğin ilk aylarından itibaren 
duygusal değişimler sıklıkla anne adaylarını etkiler. Çabuk 
hüzünlenme, yersiz alınganlıklar, ayrıntılarla çok ilgilen-
me, uyku düzeni bozuklukları, sinirlilik anne adayının çok 
yakın çevredeki kişilerin dikkatini çekmektedir. Bu durum-
da stres hormonlarındaki değişimlerin sebep olduğu düşü-
nülür. Yakın çevrenin ilgisi anne adayına oldukça faydalı 
olacaktır. Tüm bunlara rağmen özellikle bebek hareketle-
rinin hissedilmesinden itibaren anne ile bebeğin arasında 
daha bu dönemde kurulan güçlü iletişim anne adayının bu 
dönemi keyifle sürdürmesini sağlamaktadır. 

• İdrar Sıklığında Artış: Gebelik ilerledikçe, büyüyen ute-
rusun etkisi ile mesaneye bası sonucu mesane kapasitesi 
azalır. Daha az miktardaki idrar ile mesanede dolma hissi 
belirir. Bu da sık ve az miktarda idrar yapmaya neden olur. 
Hatta bazen anne adayları geceleri idrara sık kalkmak nede-
ni ile uyku problemi bile yaşayabilirler. Bu durum özellikle 
ilk 3 ay ve son 3 aylık gebelik periyodunda kendini gösterir. 
Bunlar tamamen olağan (fizyolojik) durumlardır. Ancak, 
idrar sıklığının yanı sıra idrar yaparken yanma, ağrı gibi 
yakınmalar da varsa, bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor 
olabilirsiniz. Bu durumda doktorunuza başvurmalısınız. 

Op. Dr. Nil BİLGEN

BUNLARI YAPIN!
• Kalsiyum için, süt ve 

süt ürünlerini, protein ve 
demir için et ve benzeri 
ürünleri, vitaminler için 
sebze ve meyve yiyin.

• Az ve sık aralıklarla ye-
mek yiyin.

• Kabızlığı önlemek için 
taze yeşil sebzeler ve 
lifli gıdalar tüketin.

• Beslenmenize dikkat 
edin, doktorunuzun öner-
diği vitamin ve mineral-
leri düzenli alın.

• Kaslarınızın güçlenmesi 
ve doğumun kolay ol-
ması için egzersiz yapın.

• Göğüsleriniz için des-
tekli pamuklu sütyen kullanın.

• Diş bakımınıza özen gösterin.
• Haftada bir kez tartılın ve kilonuzu kaydedin.
• İdrar yolu iltihabını önlemek için en az iki litre su için.

BUNLARI YAPMAYIN!
• Kendinizi aşırı yoran hareketlerden kaçının.
• Sigara ve alkol kullanmayın.
• Aşırı çay ve kahve içmeyin.
• Vücudu sıkan kıyafetler ve aksesuarlar kullanmayın.
• Yüksek topuklu ayakkabılar giymeyin.
• Kalabalık ve hasta kişilerin bulunduğu yerlerde durmayın.
• Tuzlu, şekerli, yağlı besinleri fazla tüketmeyin.
• Kendi kendinize karar vererek röntgen ya da vb. tetkikler yap-

tırmayın.
• Uykunuza dikkat edin, stresden uzak durun.

DOKTORUNUZA BAŞVURUN!
• Ateşiniz yükselirse
• Cildinizde döküntüler oluşursa
• Ayağınızda, baldırınızda veya bacağınızda ağrı veya kızarık 

bölge oluşursa
• Vajinal kanamanız olursa
• El ve yüzünüzde ani ortaya çıkan şişmeler oluşursa
• Hızlı kilo alma ve verme fark ederseniz
• İdrar yaparken sızlama oluşursa
• Rahimde sürekli kasılmalar oluşursa
• Baş dönmesi, baş ağrısı, bulanık görme olursa
• 5. aydan sonra bebeğin hareketlerini hissetmiyorsanız
• Vaktinden önce ağrınız başlar ve suyunuz gelirse mutlaka dok-

torunuza başvurun.
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

H er bireyin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için egzersiz 
yapmaya ihtiyacı vardır. Egzersizler düzenli bir şekil-
de yapıldığında o bölgedeki kan dolaşımını arttırarak, 

kaslarımızın güçlenmesini sağlar ve günlük yaşantımızda bizi 
olumsuz etkileyebilecek rahatsızlıkların oluşmasını engeller. 
Boyun, vücudu başa bağlayan, içinde beyinden çıkıp, tüm vü-

cuda yayılan ve hayati öneme sahip sinirlerin geçtiği, bunun-
la beraber başın hareket etmesini sağlayan, çok sayıda kastan 
meydana gelmiş bir organdır. Boyundaki kasların herhangi bir 
şekilde çalışmalarının kısıtlanması veya deforme olması sonucu 
boyunda ağrılar ve sızılar meydana gelmekte ve boynun hareketi 
engellenebilmektedir.

Boyun Ağrılarına Karşı

Boyun Egzersizleri

Boyun ağrıları özellikle; 
• Boyun kaslarının güçsüz olması
• Baş ile yük taşınması, sürekli olarak boy-

nun öne doğru eğik durması veya aynı po-
zisyonda sabit tutulması

• Bir yükün sağ elle veya sol elle taşınması 
ve dengesiz taşınması

• Telefonla konuşurken uzun süre telefonun 
baş ile boyun arasına sıkıştırılması

• Aşırı yüksek yastıkta uzun süre yatma gibi 
nedenlerden dolayı meydana gelmektedir.

Boyun ağrıları insanın hayatını zorlaştıran 
ve günlük yaşamını kısıtlayan bir duruma ne-
den olur. Bankada çalışanlar, uzun süre aynı 
pozisyonda televizyon izleyen veya internet 
kullananlar, tezgâhtarlar gibi meslek grupla-
rındakiler, masa başı iş yapanlarda bu boyun 
egzersizlerinin önemi daha da artmaktadır. Bo-
yun ağrıları çekenlerin, sağlıklı bir yaşam için 
bu tür boyun egzersizlerini mutlaka yapmaları 
gerekir.         
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Fizyoterapist Kazım YAŞAR

1Ellerimizi anlımıza koyu-
yoruz, başımızı öne doğru 

eğmeye çalışırken alnımıza 
koyduğumuz ellerimiz ile ba-
şımıza engel olmaya çalışı-
yoruz. İçimizden 10’a kadar 
sayıyoruz ve bırakıyoruz. Bu 
uygulamayı 3 kez olmak üzere 
tekrarlıyoruz.

3Sağ elimizi yüzümüzün sağ 
tarafına resimdeki gibi ko-

yuyoruz. Daha sonra başımızı 
sağa doğru itmeye çalışırken 
sağ elimizle engel oluyoruz. 
Bu hareketi yaparken yine 10’a 
kadar sayıyoruz. Aynı hareketi 
sol elimizle, sola doğru tekrar-
lıyoruz.

5Başımızı önce sağ tarafa dön-
dürüp 3-5 saniye bekliyoruz. 

Daha sonra yavaşça önümüze 
doğru döndürüp 3-5 saniye bek-
liyoruz. Aynı hareketleri bir de 
sol tarafa doğru yaparak egzersizi 
tamamlıyoruz.

7Başımızı önce sağ tarafa doğ-
ru kulak memesi omzumuza 

değecek kadar götürüyoruz. Bir 
süre dinlendikten sonra başımızı 
doğrultuyoruz. Aynı hareketi bir 
de sol tarafa doğru yapıyoruz.

2Ellerimizi başımızın ar-
kasına koyuyoruz, sonra 

başımızı arkaya doğru itme-
ye çalışırken ellerimizle en-
gel olmaya çalışıyoruz. 10’a 
kadar sayıyoruz ve bırakıyo-
ruz. 15–30 saniye mola ver-
dikten sonra tekrar hareketi 
uyguluyoruz.

4Sağ elimizi başımızın sağ 
arka kısmına, sol elimizi sol 

şakağımıza koyuyoruz. Sağ om-
zumuzun üzerinden bakmaya 
gayret eder gibi elimizin diren-
cine karşı başımızı sağa döndür-
meye zorluyoruz. Aynı hareketi 
el değiştirerek sol elimiz ile aksi 
yönde tekrarlıyoruz.

6Başımızı öne doğru eği-
yoruz. 3–5 saniye dinle-

niyoruz. Dinlendikten sonra 
başımızı arka tarafa doğru 
büküyoruz. 3–5 saniye din-
leniyoruz.

8Başımızı saat yönünde 
mümkün olduğu kadar 

çembersel hareket çizerek 
döndürüyoruz. Kısa bir süre 
dinlendikten sonra aynı ha-
reketin tersini sol tarafa doğ-
ru çevirerek yapıyoruz.
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Ağız ve Diş Sağlığı Birimimizden, Ortodonti Uzmanı Dr. Cem GAZİVEKİLİ, 
14. CMAS Sualtı Fotoğraf  Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım temsilcileri-
mizden biri olarak gittiği KÜBA’yı ve yarışmayı anlattı.

14. CMAS Sualtı Fotoğraf  Dünya Şampi-
yonası bu yıl Küba’nın Caya Largo Del Sur 
adasında yapıldı. Milli Takımımız, Türki-
ye denizlerinde yapılan yarışmalar sonu-
cunda belirlendi. Ben ve dalış eşim Ömer 
Akman, Kerim Sabuncuoğlu ve Birkan 
Babakol  Küba'da 20’den fazla ülke içeri-
sinde, ülkemizi temsil edecek milli takım 
sporcuları olmaya hak kazandık. Küba'daki 
yarışma 9-14 Nisan 2013 tarihlerinde ger-
çekleşti. Ben ve dalış eşim bu tarihten 15 

gün önce Küba'ya giderek antreman dalış-
ları yapma fırsatı bulduk.  Küba'ya uçuşu-
muz İstanbul'dan 3 saatlik bir uçuş sonrası 
Amsterdam ve 2 saatlik bir beklemenin 
ardından 10 saatlik uçuş ile Havana'da son 
buldu. Havana'dan sonra yine bir uçakla 
şampiyonanın gerçekleştirileceği ada olan 
Cayo Largo’ya gittik. Küba, Karayipler-
de bir ada ülkesi olup, Isla de la Juventud 
ve birçok takım adaların yanısıra, başlıca 
Küba adasından oluşur. Küba’nın kuzeyin-

de Birleşik Devletler, batısında Meksika, 
Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları 
ve Jamaika, ve güneydoğusunda Haiti ve 
Dominik Cumhuriyeti yer alır. Havana, 2.2 
milyon nüfusuyla Küba’nın en büyük şehri 
ve başkentidir. Geçim kaynağı başta puro, 
şeker kamışı ve mısırdır. Bir turizm şehri 
olan Havana, eski sömürgeleri oldukları 
İspanya esintilerinin görüldüğü bir şehir 
olup, Latin Amerikanın önde gelen kentle-
rindendir.

Yazı/Fotoğraf:
Ortodontist Dr. Cem GAZİVEKİLİRenkli Kültürüyle



Küba gerçekten 1950'lerde kalmış bir ülke. 
Hemen hemen herşey oldukça eski. Halkın 
kullandığı araçlar ve binaları görünce nasıl 
oluyorda bakım yapılmadan ve yıkılmadan 
ayakta kalıyorlar diye şaşırıyor insan. 

Küba dendiğinde akla ilk gelen eski model 
arabalar. Orjinallikleri hala ilk günkü gibi 
korunan bu eski ama son derece bakımlın 
arabalar şehre ayrı bir hava katıyor. Bu ara-
baları kullanan Küba'lı şoförlerin her biri 
adeta birer tamirci ustası gibiler. 

Küba'da iki ayrı para birimi kullanılıyor. 
Bunlardan biri Kübalı halkın kullandığı 
Peso, diğeri ise turistlerin kullandığı CUC 
denilen para birimi. Sadece otellerde, ha-
vaalanlarında ve devlet tarafından belir-
lenmiş yerlerde para bozdurabiliyorsunuz. 
Amerikan Doları, Amerika'nın Küba'ya 

uyguladığı ambargo nedeniyle bir devlet 
politikası olarak Peso'dan daha değersiz bir 
kur uygulamasına tabi tutuluyor. Euro ise 
1,2 gibi bir kur uygulamasına tabi.

Havana'da şehrin ortasında dikkat çeken 
bir bina var. Amerika'da herkesin bildiği 
Beyaz Saray binasının neredeyse birebir 
aynısı olan bu çok şık bina, Küba ile Ame-
rika arasında uzun yıllardır devam eden 
sürtüşmenin ve Küba'nın kapitalist yöne-
tim tarzına olan direnişine bir gönderme 
adeta.

Küba devlet politikası olarak, ülkeye tu-
rizm geliri çekmeye çalışıyor. İspanyolca 
konuşulan Küba'da çok fazla İspanyol tu-
rist bulunuyor. Turizm gelirlerini arttırmak 
niyetinde olan Küba devleti ülkede bulunan 
lüks otelleri sadece turistlerin hizmetine 

açmış ve yerli halkın bu otellerde kalması 
yasak. Aynı şekilde turizm amaçlı kulla-
nım dışında Küba halkı için şehrin içinde 
internet ve cep telefonu kullanımı yasak. 
GPS ve navigasyon cihazları ise Küba'da 
çalışmıyor.

Havana'dan sonraki adresimiz artık şampi-
yonanın yapılacağı Caya Largo adasıydı. 
Adaya uçuşumuzdan sonra otelimize yer-
leştik. Şampiyona öncesi antremanlarımıza 
devam ederken ve milli takım kadromuzda 
artık tümüyle Küba'daydı. Dalış merkezi-
miz Atalon Diving Center'da çalışmalara 
başladık. Dilediğimiz görüntüleri yaka-
lamak için bir hayli çalıştık ancak bu bir 
dünya şampiyonasıydı ve istediğimiz ka-
releri yakalamak pek de kolay olmayacak 
gibi görünüyordu. 
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Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı

Dalışlar dışında organizasyon komitesi 
tarafından bize Küba'yı tanıtan aktivi-
teler de düzenleniyordu. Küba denince 
akla dünyaca ünlü puroları, dansları 
ve dansı çok seven halkı gelir. Bölüm 
bölüm adaya varış gerçekleştiren ya-
rışmacılar da Küba'ya özgü müzik ve 
danslarla karşılanıyordu. 

Resmi program öncesi dalışlar bit-
tiktten sonra şampiyonanın açılış 
seramonisi gerçekleştirildi, otelin lo-
bisinde yapılan dans gösterisi ve ta-
kımlarla çekilen fotoğraflar ve Türk 
Milli Takımı'nın bütün takımları top-
layarak fotoğraf çekilmesi gibi keyifli 
zamanlar geçirdik. Açılış seramonisi, 
teknik toplantı ve akşam yemeğinin 
ardından, ertesi gün yarışma dalışları 
öncesi son iki dalışımızı gerçekleştir-
dik. Yarışmacıları dalış merkezlerine 
götüren ve ekipmanlarımızı taşıdığı-
mız teknemize diğer ülkeler gibi biz 

de bayrağımızı astık. Ülkeler kendi 
marş ve müziklerini söyleyerek deni-
ze açıldılar. Şampiyonanın en keyifli 
anlarındandı. Rekabet içinde dostluk! 
Arjantin ve Küba'nın müziklerine biz 
de eşlik ettik. Son dünya şampiyonu 
olarak biz de “We are the Champion” 
parçasını söyleyerek, iddialı olduğu-
muz mesajını neşeli bir şekilde herke-
se verdik. Cayo Largo sualtı canlıları 
açısından oldukça zengin ve güzel bir 
bölgeydi, gerçekten güzel kareler elde 
edilebiliyordu. Şampiyona boyunca 
yaşadığımız maratonun sonuna gel-
miştik. Son gün açık oylama gerçek-
leştirildi ve jüriler oylarını verdi. Çok 
güvendiğimiz fotoğraflarımız dereceye 
giremedi. Akşam yemeğinde tabi ki 
çok iyi hazırlandığımız bu şampiyona-
da beklediğimizi bulamadığımız için 
üzgündük. Ancak çok güzel dostluklar 
kurmuştuk. İki yıl önce ülkemizde ya-
pılan şampiyonanın ardından, bu yıl 

Küba'da yine bize, ülkemizde gerçek-
leştirilen bir önceki organizasyon için 
diğer katılımcılar taktir ve teşekkür-
lerini iletti. Bu ülkemiz ve federasyo-
numuz adına son derece gurur vericiy-
di. Bizimde şampiyonadaki en büyük 
ödülümüz buydu sanırım. Türk milli 
takımı olarak bu şampiyonanın en çok 
konuşulan, hatta en sevilen, en sosyal 
takımı biz olduk. Son derece iyi hazır-
lanan milli takımımızı göstermiş oldu-
ğu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 
Dünya Şampiyonası bizim gibi bir 
çok ülkenin 2 yıl boyunca yarışarak 
geldiği, çok iyi fotoğrafçıları bir ara-
ya toplayan önemli bir organizasyon. 
Dünya Şampiyonası Organizasyonu 
ile görme fırsatı bulduğumuz Küba, 
müziği, dansları ve kültürel yapısıyla 
gerçekten çok ilginç bir yer, gidilmesi 
ve görülmesi gereken bir ülke.
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14. CMAS Sualtı Fotoğraf  Dünya Şampiyonası Türk Milli Takımı

Birkan BABAKOL, Kerim SABUNCUOĞLU, Soner YARKIN, Cem GAZİVEKİLİ, Ömer AKMAN

Cayo Largo/2013/ Cem GAZİVEKİLİ



Hamilelik, Doğum, Bebek ve Özel Günlerde Aile  Fotoğrafçılığı
Canlı ve Yapma Çiçekçilik

Ziyaret Hediyelikleri
Hastane Odası Süsleme Hizmetleri

Müge ERTAN
0530 347 79 61

Nurdan ŞEMİN
0530 521 05 99

www.ilkadimlar.net
facebook.com/ILKADIMLARFOTOGRAFCILIK

ile Hastanemiz Kafeterya Karşısında 
Hizmetinizde

Tarafından	İşletilmektedir.

Hastanemiz	Kafeteryası

www.pastacicafe.com
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Hastalara ait diyet menülerimiz, diyetisyenimiz tarafın-
dan planlanmaktadır. Mutfağımız sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği, akşam yemeği ve gece kahvaltısı olmak üzere 4 

öğün olarak günlük yaklaşık 800 kişiye hizmet etmektedir.

“Kaliteli yemek ancak kaliteli malzemeden olur” prensibi ile; 
mutafağımıza alınan tüm gıda maddeleri maliyet düşünülmek-
sizin tamamen hasta ve personel sağlığı ve memnuniyeti odaklı 
olarak satın alınmaktadır. Alınan gıda maddeleri Gıda ve Tarım 
Bakanlığı Üretim İznine ve ISO:22000 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesine sahiptir.

Ayrıca et yemeklerinde kullanılan etler üzerinde çok hassas du-
rulmakta ve tamamen yerli hayvanlara ait Tekirdağ yöresinin et-
leri kullanılmaktadır. Bu nedenle kalite odaklı olarak hiçbir ticari 
kaygı gözetilmeden 14 yıldır aynı et tedarikçisi ile çalışılmakta-
dır. Yine aynı şekilde meyve ve sebzelerimiz birinci kalite olarak 

alınmaktadır. Yemeklerimizde kalitenin yanında, lezzet üzerinde 
de durulmakta olup, tecrübeli aşçılarımız tarafından personel ve 
hasta beklentileri gözetilerek, yemeklerimiz ev yemeği tadında, 
hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal olarak ha-
zırlanmaktadır.

Mutfağımız, Gıda Güvenliği’ne uygunluğu  açısından bağımsız 
denetim firmaları tarafından belli periyotlarda denetlenmekte 
olup, yemeklerden ve kullanılan şebeke suyundan alınan numu-
nelerin analizleri yaptırılmaktadır. Yaşanabilecek herhangi bir 
olumsuzlukta laboratuvarda analizi yaptırılmak amacıyla gün-
lük olarak yapılan tüm yemeklerden numune alınmakta ve 72 
saat boyunca uygun koşullarda muhafaza edilmektedir. Mutfak 
personelimize genel hijyen kuralları ve gıda hijyeni hakkında  
kurum içi ve kurum dışı olarak eğitimler verilmektedir. Yemek-
lerin hazırlık aşamasında ve servisi esnasında hijyen kuralları-
na uygun bir şekilde personel tarafından bone, maske ve eldi-
ven kullanımına özen gösterilmektedir. Ayrıca, mutfakta çalışan 
personelimizin portör muayeneleri ve sağlık kontrolleri düzenli 
aralıklarla yaptırılmaktadır. Hasta odalarına diyetlerine uygun 
olarak gönderilen yemeklerimiz herhangi bir kontaminasyon ol-
maması için hijyen kurallarına uygun şekilde kapaklı tabaklarda 
ve ambalajlı olarak gönderilmektedir. 

Mutfağımız, genel alanı ve depoları için haşere ve kemirgenle-
re karşı önlem olarak ilaçlama firması ile anlaşmalı olup gerekli 
kontroller yaptırılmakta ve kayıtları tutulmaktadır. Mutfağımız-
da kullanılan alet ve ekipmanlar güncel teknoloji takip edilerek 
yenilenmektedir. Bundan dolayı tabak, çatal, bardak gibi malze-
melerin bulaşık yıkama işlemi tünel tipi otomatik bulaşık yıkama 
makinelerinde yüksek sıcaklıkta yapılarak hem temizliği, hem de 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

hastanemizin 
mutfağı

Hastanemiz mutfağında hastane personeli, yatan has-
talar ve refakatçileri için olmak üzere günlük olarak 
yaklaşık  15-20 çeşit yemek üretilmektedir. 



Yemek Tarifi
Güveçte Çoban Pay 
Malzemeler
• 500 gr. dana kıyma
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 havuç (küp küp doğranmış)
• 1 soğan (ince doğranmış)
• 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
• 1 su bardağı bezelye

• 2-3 dal kıyılmış taze kekik 
• 4 orta boy patates (küp küp  

doğranmış)
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• ½ su bardağı süt
• Kimyon, muskat
• Tuz, karabiber, kırmızı toz 

biber

Hazırlanışı    
Zeytinyağı bir tavada kızdırın. Soğanı ekleyip kavurun. Sarımsak ve kıyma-
yı da ekleyip kavurmaya devam edin. Bezelye ve havucu da ilave edin, gere-
kirse biraz su ekleyebilirsiniz. Sebzeleri yumuşayana kadar pişirin. Kimyon, 
tuz, karabiber ve taze  kekiği de ilave edip karıştırın. Diğer tarafta patatesleri 
yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri süzün. Tereyağı ve sütü 
ekleyip patatesleri iyice ezip püre kıvamına getirin. Tuz, karabiber, kırmızı 
toz biber ve muskatla baharatlandırın. Pişirdiğiniz kıyma karışımını fırın 
tepsisine yayın. Üzerine de patates püresini yayın. 175 derecede ısıttığınız 
fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dk. pişirin. Dilimleyerek servis ya-
pın. 

Tarif
Selahattin USTA

Malzemeler
• 1 paket milföy hamuru
• 1 kase marmelat (dilediğiniz)
• Yetecek kadar pudura şekeri

Rüzgar Gülü

Hazırlanışı
Kare şeklindeki milföy hamurları köşelerinden içeriye doğru kesin. (Ha-
murların orta kısımları kesilmeyecek) Kesilen her kanatın bir uçları ortaya 
doğru çevrilerek kapatın ve rüzgar gülü şekli verin. Hazırlanan hamurları 
önceden ısıtılmış 220ºC fırında altları ve üstleri pembeleşene kadar pişirin. 
Pişen hamurların üzerine pudura şekeri serpin ve ortasına marmelat koyarak 
servis yapın.

Tarif
Nurullah BERBER

Afiyet Olsun...
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Bunları Biliyor muydunuz?
•	 Bal	bozulmayan	tek	gıda-

dır.
•	 Parmak	izi	gibi	herkesin	dil	

izi	de	farklıdır.
•	 İnsanın	kalça	kemiği	be-

tondan	daha	sağlamdır.

•	 Sabahları	e
lma	kahveden

	

daha	fazla	
uykunuzu	a

çar.

•	 El	tırnakla
rı	ayak	tır

nak-

larından	4
	kat	daha	

hızlı	

uzar.

•	 Bir	bardak
	sıcak	su,	b

uzdo-

labında	soğ
uk	sudan	d

aha	

çabuk	dona
r.

•	 Elma,	soğan	ve	patatesin	tadı	aynıdır.	Fark	tamamen	kokularından	kaynaklanır.	Aslında	hepsi	tatlıdır.•	 Vücudumuzdaki	tüm	damar-ları	uç	uca	ekleseniz	19	bin	200	kilometre	eder.

•	 İnsan	uzun	süre	bir	bö
brek	

ve	bir	akciğerle,	midesiz,	

dalaksız	yaşayabilir,	am
a	

karaciğersiz	bir	dakika
	bile	

yaşayamaz.

•	 Salatalığın	yüzde	96’sı
	

sudur.

•	 İnsan	daha	çok	ok
sijen	

alabilmek	ve	vücudundak
i	

karbon	gazını	boş
altmak	için	

esner.

•	 İnsan	bir	günde	2
8-33	bin	

litre	hava,	500-7
00	litre	

oksijen,	2	kilogram
	yiyecek	

tüketir.

Tavsiye;

Unutmayın; öfke ve kin duygusu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. 
Neşeli ve bol kahkaha atan kişilerin ise bağışıklık sistemi daha kuvvetli.
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