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Değerli  Okurlar;

 Sağlık Olsun dergimizin 17. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda da yine toplumdaki her kesimden bireyi ilgilendirecek 
sağlık konularına yer vermeye çaba gösterdik. Bu sayımızdaki konulardan bahsetmeden önce 

2014 yılının sizlere ve sevdiklerinize sağlık ve huzur getirmesini temenni eder, nice yıllar dilerim.

Dergimizin bu sayısında; sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz sağlık yazılarının yanı sıra hastanemizden ha-
berlere, çalışanlarımızın kaleminden memleket yazılarına ve hatta yemek tariflerine kadar birçok konuya yer verdik. 
Sağlığın birey için anne karnında başlayan bir süreç oduğunu düşünerek her türlü yaş grubunu hedef alan ve sadece 

fiziksel değil ruhsal sağlığa da önem veren yazıları için çok değerli doktorlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

28 Kasım 2013, hastanemizin açışının 15.i yıldönümü idi ve bizler de 6 Aralık tarihinde 15. yılımızı, çalışanlarımızın 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir organizasyonla kutladık. 15 yıldır bizimle olan 35  ve 10 yıldır bizimle olan 10 aile 

üyemizi tebrik ediyor ve nice senelere diliyorum. 

Ve asıl olarak, bizlerin burada var olmasını mümkün kılan ve bizleri sağlıkta sunduğumuz kaliteli ve güvenilir hiz-
metlerimizden dolayı tercih eden siz değerli okuyucularımıza teşekkür ediyorum.

Avcılar Hospital ailesi adına, şimdiden tüm hekimlerin ‘14 Mart Tıp Bayramı’ nı ve nisan ayı içerisindeki
 ‘Sağlık Haftası’ vesilesi ile de tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. Minik çocuklarımızın da eminim heyecan ile bek-

lediği  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını’ da kutluyor, kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarının
 daha da güçleneceği  bir bayram geçirmelerini diliyorum.
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Haberlerimiz
Haberler

Damar okuma sistemi hayata geçti!
Hastanemiz Medikal Muhasebe Müdürü Recep YILDIZ,  Sosyal Güven-
lik Kurumu (SGK) Avuç İçi Damar İzi Okuma Sistemi’nin 1 Aralık iti-
bari ile hastanemizde uygulamaya girdiğini ve bu sistemin hastalarımıza 
faydalarını anlattı.

Damar izi okuma sistemi, özel hastaneye başvuran kişilerin kimlik bil-
gileriyle damar izlerini eşleştiren bir sistem. Damar izi tanıma uygula-
ması öncesinde; hastanelere başvuran kişilerin kimlik tespitleri sadece 
TC kimlik numaralarıyla yapılıyordu. Bu durumda bazı hastanelerde baş-
kasının TC kimlik numarasıyla sağlık hizmeti alabiliyorlar ya da kimi 
hastaneler TC kimlik numaralarını elde ettikleri kişiler adına naylon fatu-
ra düzenleyebiliyorlardı. Bu tür yanlış uygulamaların önüne geçebilmek 
adına bu sisteme geçilmiştir.

Medikal Muhasebe Müdürü Recep YILDIZ,  bu sistemle ilgili şöyle ko-
nuştu: “Uygulamaya alınan sistemin dünya da bir ilk olması ve bu konu-
da öncü olmamızın gururunu yaşarken öte yandan aklımızı sadece farklı 
yönlerde kullandığımız için alınabilecek en katı önlemlerin alındığı bir 
uygulama olarak ciddi yatırımların yapıldığı bir uygulama olması sebe-
biyle keder içerisindeyim. Keşke aklımızı suistimal ve sistemin açığını 
nerden bulup, devleti zarara uğratabilirizden daha çok, ülkemize nasıl 
daha faydalı oluruz, sistemdeki açıkları nasıl kapatırız diye düşünceye 
sahip olsak. Çünkü farkında değiliz ama bu ülke hepimizin ve tüm kay-
naklar biz vatandaşların cebinden çıkmakta. Bunu asla unutmamalıyız.”

Spora Destek!  

Hastanemizin sponsor olduğu İstanbul Beylikdüzü 
Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi öğ-
rencileri, İstanbul İli Futsal Şampiyonası’nda katılan 
210 lise arasından ilk 16’ya kalmayı başardı. Avrupa 
yakasından katılan 105 lise arasından ise ilk 8’e kaldı. 
 
Futsal, salon futbolu olarak bilinen ve genel ola-
rak futbola benzese de, kendine özgü kuralları olan 
spordur. Takım Antrenörü Yusuf Sarıgöl sıfırdan 
başlamış bir takımı bu seviyeye kadar getirirken 
kendi tecrübelerini oyuncularına aktardığını ve deste-
ğinden dolayı  Avcılar Hospital’a teşekkürlerini iletti. 

Bizler de Yusuf Sarıgöl  ve takımının başarılarının deva-
mını diliyoruz. 

Avcılar Hospital’ın uzman kadrosuna katılan Uzm. Dr. Lütfiye Özlem ÖZDEMİR, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biriminda, Dt. Ahmet 
Alpman, Ağız ve Diş Sağlığı biriminde, Op. Dr. Faruk Çekmeceli, Kadın Hastalıkları Doğum Biriminde hizmet vermeye başlamıştır. 
Kendilerine burdan da Avcılar Hospital ailesine hoşgeldiniz diyoruz.

Aramıza Katılan Hekimler!
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Web Sitemiz Yenilendi!

Hastanemiz, yeni web sitesi ile artık çok yakınınızda! Yeni web 
sitemizden online randevu alabilir, tetkik sonuçlarınıza ulaşabi-
lirsiniz. Ayrıca doktorlarımızın bilgilerini, hastanemizde doğmuş 
bebekleri ve hastanemizle ilgili haberleri görebilirsiniz. Bu özel-
liklerin dışında daha bir çok bilgi için www.avcilarhospital.com 
adresini ziyaret etmenizi öneririz.

2-9 Kasım 2013 tarihlerinde hastanemizde düzenlenen gebe-
lik eğitimimize yaklaşık 30 anne adayı katıldı. Anne adayları, 
doğum öncesi ve doğum sonrası gebelik ile bebek bakımı 
hakkında bilgiler edinirken, ayrıca merak ettikleri konularda 
doktorlarımıza sorularını yöneltme imkanı buldular. Eğitim 
sonunda katılan tüm anne adaylarına “Katılım Sertifikası” 
takdim edildi.

Avcılar Hospital bir panele daha kapılarını açtı. 19 
Aralık Perşembe günü “Sağlam ve Riskli Çocuk İzlemi 
Paneli”nde riskli yenidoğanlarda yoğunbakım sonrası izlem, 
endokrinolog gözüyle sağlıklı çocuk izleminde nelere dikkat 
edilmeli, çocuk sağlığı ve hastalıkları konularının işlendiği 
panelin moderatörlüğünü Neonatoloji Uzmanı Dr. Murat 
Palabıyık gerçekleştirdi. Panel konuşmacıları Çocuk Nörolo-
jisi Uzmanı Dr. Gülseren Arslan ile  Çocuk Endokrinoloji 
Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya idi. Panele çevre hastaneler-
in çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimler katılımda bu-
lundu.

Gebelik Eğitimi 

Çocuk Sağlığı Paneli 
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Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz

15 Yıldır Sizinleyiz!

28 Kasım 1998 yılında hizmete giren hastanemiz, bize 
güvenen ve bizi tercih eden hastalarımız, özverili çalış-
malarıyla bir aile gibi olduğumuz hekimlerimiz, sağlık 
personelimiz ve tüm idari çalışanlarımız sayesinde bu 
yıl 15 yaşına girdi. 

Her geçen gün kaliteli hizmetini daha da arttırmaya 
çalışan hastanemiz 15. yılını çalışanları ile kutladı. 6 
Aralık 2013 tarihinde hastanemizde gerçekleştirdiği-
miz kutlama töreninde bu yıl 10. ve 15. yılını dolduran 
çalışanlarımıza plaketleri ve hediyeleri takdim edilir-
ken, hastanemiz içerisinde yapılan yenilikler ve deği-
şikliklerde ilk defa kutlama töreninde paylaşıldı. 

Kutlamanın ardından verilen kokteyle katılan çalışan-
larımız bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duy-
duğunu belirtti.

Sağlık Dolu Nice Yıllara...
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Avcılar Hospital

Hatıra Ormanı

Avcılar Hospital

Hatıra Ormanı

Avcılar Hospital

Hatıra Ormanı

Hastanemiz 15. yılında doğaya ve gelecek 
nesillere katkıda bulunmak amacıyla Ça-
talca, Durusu bölgesinde bir Hatıra Orma-
nı oluşturdu.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağ-
lı, Çatalca Orman Bölge Müdürlüğü deste-
ği ile Avcılar Hospital Hatıra Ormanı’nda 
2000 adet çam fidanı dikildi. 

Çam fidanları hem yöre halkına geçim 
kaynağı oluyor hem de doğaya katkıda 
bulunuyor. 15. yılımızda oluşturduğumuz 
hatıra ormanımızdaki fidanlar 2014 yılı 
boyunca hastanemizde dünyaya gelen be-
beklere sertifikaları ile birlikte armağan 
ediliyor. 
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bebeğinizin
Beslenmesi

Bebeğinize 
yedirdiklerinizin astım, 
allerji, boğaz infeksiyo-
nu ve şeker hastalığına 

yol açabileceğini 
biliyor muydunuz?



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzm. Dr. Lütfiye Özlem ÖZDEMİR

Genellikle bebeklerde 4-6 aylar arasında ek besinlere 
geçiş yapılabilir. Ek besinlere geçişte amaç, bebeğini-
zi değişik damak zevklerine ve pütürlü gıdalara alıştır-
mak, çeşitli vitamin ve minarellerden yararlanmasını 
sağlamaktır. Ek besinlerin başında meyve suyu, mey-
ve püresi, sabah kahvaltısı, sebze çorbası, ve yoğurt 
gelir. Ek besinlere geçerken dikkat edilmesi gereken 
bazı kriterler vardır. Bunların başında her yeni gıdaya 
geçişte; ilk verildiği zaman azar azar başlamak, yeni 
bir gıda verildiği gün ilk defa alacağı başka bir gıda 
vermemeye dikkat etmek gelmektedir. Böylece bu gı-
daların bebekte oluşturabileceği allerji, ishal, kabızlık 
gibi belirtiler gözlenip gereken tedbirler alınabilir. 

Farklı besinler en az 3 gün, tercihen 7 gün ara ile ve-
rilmelidir. İlk kez verilen yiyeceklerin allerji yapıp 
yapmadığı kontrol edilmelidir. Besinler, taze pişmiş 
ve temiz olmalıdır. Katı besinler verilmeye başlandı-
ğında bebek diliyle itebilir. Bu durum besini reddetme 
olarak algılanmamalıdır. 

• Bebeğinize pet şişe veya plastik damacana suları yerine sade-
ce cam şişede satılan sulardan içirin. 6 aylıktan önce bebeği-
niz ishal olmadığı sürece su içirmeyin.

• Yatarak emmesine veya yatarak biberon içmesine izin ver-
meyin. Kulak enfeksiyonları yatarak beslenen bebeklerde çok 
sık görülmektedir, bu yüzden bebeğinizi sırtını dikleştirerek 
besleyin.

• Geceleri yatmadan önce süt veya şekerli ya da ballı süt içir-
meyin, bu çocuklarda sık sık hastalanma ve sürekli antibiyo-
tik kullanmaya yol açmaktadır.

• Bebeğinize en azından 1 yaşına gelene kadar asla şekerli veya 
tuzlu gıdalar vermeyin, hazırladığınız yiyeceklere eklemeyin.

• Kaşık mamaları şeker içerir; bunlardan uzak durun.
• Kahvaltıda bebe bisküvisi yerine tam buğday ekmeği verin.
• Muhallebi, hem şeker içerir hem de besin değeri çok düşük-

tür. Bunun yerine yoğurt verin.

• Evde mayalanan yoğurt ve bu yoğurttan yapılan ayran, süt 
içirmekten çok daha yararlıdır.  Hazır satılan yoğurtlar ek-
şimediğinden içinde koruyucu bakteri olmaz. Yoğurtlarınızı 
kendiniz mayalayın.

• 6 aylıktan itibaren kefir içirebilirsiniz. Meyvesiz olanları ter-
cih edin.

• Bebeğinize ek gıda başlarken sebze çorbası ve yoğurt ile baş-
layın. 

• Bebeğinize meyve suyu değil, meyve püresi verin. Ve bunu 
sebze çorbasından sonra ödül olarak verin.

• Çocuklarınızın yemeklerine zeytinyağı ve tereyağı dışında 
herhangi bir yağ kullanmayın.

• Pilav ve makarna yerine, bulguru tercih edin.
• Nohut ve kurufasülyeyi, 9 aylıktan büyük bebeğinize vere-

bilirsiniz ancak bu gıdaları 8 saatte bir suyunu değiştirerek 2 
gün suda beklettikten sonra pişirmelisiniz.

Sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gerekenler!
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Cildiye
Cildiye
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AFT’lardan 
Siz de Sıkıldınız mı?

Toplumda çok yaygın görülen aftlar her yaş gru-
bunda görülebilir. Nedeni kesin bilinmeyen aftların 
olası sebepleri çok çeşitli olup başlıcaları şunlardır:

• Stres, kronik gastrit, mide ülserleri, ülseratif ko-
lit gibi mide - bağırsak bozuklukları

• Premenstrüel (adet öncesi) çıkışların olması ka-
dınlarda hormonal etkiyi düşündürmektedir.

• Ailevi sıklıkta gözlenen artış, bünyesel faktörle-
rin de işe karıştığını düşündürmektedir.

• Aft oluşumunda ağız mukozası keratinizasyon 
azalması bir diğer faktördür. Gebelik ve sigarayı 
bırakanların tekrar başlamaları evrede iyileşme 
sağlamaktadır.

• Travma da aftları başlatıcı faktörlerden biridir.
Mukoza yaraları veya dilin yanlışlıkla ısırılması 
o bölgede aft oluşumuna neden olabilmektedir.

• Glutensiz diyetle düzelen tekrarlayıcı aftlarda 
sebep çölyak hastalığıdır.

• Bazı vitamin ve mineral yetersizliklerinde yine 
aftlar görülmektedir. B12 yetmezliği, daha çok 
60 yaş üstünde görülen demir eksikliği anemile-
rinde aftlar sıklıkla gözlenmektedir.

• Behçet hastalığı yine ağızda aftlarla belirti ver-
mekte olup, ayırıcı tanıda mutlaka araştırılması 
gereken bir tablodur.

Aftöz Stomatit



Cildiye
Cildiye

Doç. Dr. H. Işık CANER
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Aftların Klinik Şekilleri

• Minör aftöz ülserler:
14 günden kısa süren çapı 1 cm’den küçük olan 
aftlardır.Ağız mukozasının herhangi bir yerinde 
önce kızarık bir alan belirir sonra hafif kabaran 
bu alan hızla etrafı kızararak ortası beyaz - sa-
rımsı yuvarlak veya oval bir yara haline dönüşür.
Genellikle ağrılı olan lezyonların sayısı 1-10 ta-
nedir.

• Majör aftsöz ülserler:
14 günden uzun süren çapı da 1cm’den büyük 
olan aftlardır.Etrafı kızarık, kabarık ortası krater 
şeklinde aftlar olup 6 haftadan uzun sürerler. Ağ-
rılı olan bu aftlar iyileştiklerinde yerlerinde skat-
ris bırakabilirler. Çoğu kez 1 tane, nadiren birkaç 
tanedir.

• Herpetiforun Aftlar:
Bu tanım Herpes Simpleks virüsünün neden ol-
madığı ancak herpetik görünümündeki aftlar için 
kullanılır. Çok sayıda ve toplu iğne başı büyük-
lüğünde elemanlar halinde başlar. Bu tip, aftların 
en az görülen şeklidir.

Aftların Tedavisi

Aftların tedavisinde değişik yöntemler vardır. Öncelikle sebebe yönelik ya-
pılan tetkiklere göre gerekli vitamin ve mineral takviyesi yapılmaktadır.
Lokal olarak kortizon ve ağrı kesici içeren özel solüsyonlar günde 3-4 kez 
aftların üzerinde uygulanır. Gargara şeklinde anti enflamatuarlar kullanılır.
Tetrasiklin’in toz halinde aft üzerine pansuman şeklinde uygulanması ise bir 
diğer yöntemdir. Sistemik tedavide bağışıklık sistemini destekleyen takviye-
ler yapılmalıdır. Bazı parazit ilaçlarının (levamizol) periyodik olarak uzun 
süre uygulanması ile de iyi sonuçlar alınabilmektedir. Çok şiddetli olgularda 
sistemik kortizon tedavisi veya immunosupresyon da gerekebilmektedir.

Minör aft

Majör aft
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Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı

Genel Anestezi (narkoz) ve Sedasyon Nedir?
Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verile-
rek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Sedasyon ise has-
taya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı 
anestezidir. Operasyon öncesi hasta değerlendirilerek kullanılan 
ilaçların etkisi, etkileşim ve atılım özelliklerinden faydalanarak, 
hastada uygun klinik etkinin sağlanması ve diş tedavisi için uy-
gun şartların oluşturulmasıdır.

Genel Anestezi ve Sedasyon Uyguladığımız Hasta Grupları:
• 4 yaşından küçük çocuklar (bu yaş grubundaki çocukların 

ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür)
• Gelişim geriliği olan çocuklar, yetişkinler veya zihinsel en-

gelli hastalarda 
• İleri derecede fobisi (korku) olan erişkin hastalar
• Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler
• Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan 

birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi 
altında yapılmasını isteyen hasta grubu

Anestezi İle Diş Tedavisi  
Hastanemizin ameliyathaneleri kullanılarak genel anestezi veya sedasyon altında ihti-
yaç duyan hastaların tüm ağız ve diş tedavileri yapılabilmektedir.



Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
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Dt. Ahmet ALPMAN

Diş Tedavilerinde Neden Genel Anestezi ve Sedasyon Tercih Edilir?
• Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam yaratılır, korku ve endişe ortadan kaldırılmış olur.
• Tedavi korkusunun giderilmesi ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi sağlanır.
• Özellikle çok korkan çocuklarda ileride oluşabilecek psikolojik travmalar engellenir.
• Kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sistematik hastalığı olanlarda işlemin daha kolay tolere edil-

mesi sağlanır. Ayrıca işlem süresince hastanın hayati bulguları monitörde takip edildiğinden acil 
müdahale imkanı sağlanır.

• Hastanemizde bulunan tam donanımlı ameliyathanede, anestezi uzmanı tarafından uygulanan anes-
tezi sonrasında, yataklı servisimizde hasta taburcu edilene kadar gözlem altında tutulmaktadır.

Çocuk Hastalarda Diş Tedavilerinin Genel Anestezi Altında Yapılmasının Avantajları Nelerdir?
• Tüm işlemlerin tek seansta gerçekleşmesi, aile ve çocuğun tedavi sürecinde yıpranmasını engeller.
• Küçük yaştaki çocukların kontrolsüz olarak yaptıkları ani hareketler sonucu oluşabilecek yaralanma 

riski ortadan kaldırılır.

Çocuk Hastaların Diş Tedavilerinin Genel Anestezi Altında Yapılma İşlemi Ne Kadar Sürer? Son-
rasında Hastanede Kalmak Gerekir mi?
Genel anestezi günü, anestezi doktorumuzun aldığı ön bilgi ve yaptığı muayene sonrası istenilen tet-
kikler ve konsültasyonlar ile devam eder. Operasyon öncesinde hasta son bir kez daha muayene edilir. 
Diş hekim operasyonun süresi ve yapılacaklar hakkında son bilgileri verir. Daha sonra çocuğunuza ağız 
yoluyla veya rektal yoldan (fitil şeklinde) bir ilaç verilerek rahatlanması sağlanır. Bu sayede çocuğunuz 
yanınızdan ayrılıp işlemler için ameliyathaneye alınırken son derece rahat olacak ve bu kısımları hatır-
lamayacaktır.

İşlem süresi, çocuğunuzun ağız içerisinde yapılacak işlemlerine bağlı olarak değişkenlikler gösterir. Bu-
rada hatırlanması gereken çocuğunuzun ameliyathaneye alınır alınmaz diş tedavi işlemlerinin hemen 
başlamadığıdır. Diş tedavi işlemleri öncesinde ve sonrasında toplamda yaklaşık yarım saat kadar sürebi-
len çocuğun hazırlanması aşaması olmaktadır. İşlem sonrasında yaklaşık 1-2 saat kadar gözlem altında 
tutulmakta ve daha sonra taburcu işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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Kış Aylarında 
Ne İçsek?

Kış aylarının geleneksel tatlardan olan 
boza ve salep en sağlıklı içeceklerdendir. 
Faydaları saymakla bitmez. Yüksek be-
sin değerleri  sebebiyle çocuklar, emziren 
anneler  ve kilo almak isteyen kişilerin 
rahatlıkla tüketebileceği içeceklerdir.

Boza 
Mayalanma  sırasında oluşturduğu laktik asit ile  
hazmı kolaylaştırıyor  ve  bağırsak florasını koruyup 
probiyotik etki gösteriyor. B6, B12 vitamini, kalsi-
yum ve çinkodan zengin bir içecektir. Karbonhidrat  
ve  kalorisi  yüksektir. Emziren annelere ve sporcu-
lara önerilir. 1 su bardağı boza yaklaşık 250 kalori-
dir.  Haftada 1-2 defa tüketilebilir.

Salep 
Kalsiyum ve fosfor değerleri yüksek faydalı bir 
içecektir. Mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır  ve 
tokluk hissi verir. Tarçın ile içildiğinde kan  şekeri-
ni  dengeler ve kabızlığı önler. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Sütlü tatlı yerine haftada 1-2 defa tüke-
tilebilir.
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Diyetisyen Yasemin HÜSEYİN

• Adaçayı
Antioksidan özelliği yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma-
mızı önler. Mide de gaz gidericidir, aynı zamanda hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür.

• Ihlamur
Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini içeren enzimlerden zengindir. Bal ile tüketildiğinde hazmı 
kolaylaştırıcı özelliği  vardır. Özellikle yemekten sonra içildiğinde sindirimi kolaylaştırır.

• Rezene 
En bilinen özelliği gaz giderici ve hazmı kolaylaştırıcı olmasıdır. Süt arttırıcı olmasından dolayı emziren 
annelere önerilir.

• Yeşil Çay
Çin ve Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılır. Antioksidan  içeriği yüksektir. Kafein içeriği siyah 
çaya oranla düşüktür. Demlenerek hazırlanır  ve demleme esnasında potasyum, flor gibi  mineraller suya 
geçer ve metabolizmayı hızlandırır. Bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır.

• Siyah Çay
Çay yapraklarından yeşil ve siyah olmak üzere iki tip çay elde edilmektedir. En çok tüketilen siyah çay-
dır. Çayın içerisinde bulunan polifenoller (yararlı maddeler) enzimatik oksidasyona uğrayarak siyah çay 
elde edilir. Yeşil çaya göre daha fazla kafein ve tanen maddesi içerir. İçerisinde bulunan tanenler demir 
emilimini engeller. Sağlıklı beslenme kurallarına göre günde en fazla 4-5 fincana kadar tüketilebilir.

Kış aylarının diğer vazgeçilmezi ise bitki çaylarıdır; 
hem içimizi ısıtır hem de vücut direncini arttırarak bizi 
hastalıklardan korur. Aklınızda bulunsun:

Sevdiğiniz bir bitki çayının 
içerisine;
• 1 çubuk tarçın
• 2-3  tane  karanfil
• 1 elmanın kabukları 
• ¼ limon  
ekleyerek kendi içeceğinizi 
hazırlayabilirsiniz.
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Cem GAZİVEKİLİ 
Başarıya 
Doymuyor!

2013 Dünya Sualtı Görüntüleme 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Ağız 
ve Diş Sağlığı birimi hekimlerinden Ortodon-
ti Uzmanı Dr. Cem GAZİVEKİLİ, Anilao 
Underwater Photo Competition Festival’de 
birinci oldu.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yapılan yarışmalarda topladığı puanlarla Milli 
Takım düzeyinde, Küba’da ülkemizi temsil eden sualtı fotoğrafçısı Cem 
GAZİVEKİLİ, 4-8 Aralık 2013 tarihlerinde Filipinler, Anilao’da ilki dü-
zenlenen Sualtı Fotoğraf Yarışmasında birinci oldu.  

Filipinler Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya sualtı fotoğ-
rafçılığında başarılı sporcuları olan Kore, Japonya, Filipinler ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden 60 kadar sporcu katıldı. Sporcular; Makro, Deniz 
Tavşanları ve Canlı Davranışı kategori ile bu 3 kategorinin birlikte değer-
lendirildiği portfolyo dalında  yarıştılar. Yarışma sonunda hekimimiz Cem 
Gazivekili, Deniz Tavşanları ve Portfolyo dalında birincilik kazandı.

Yumurtalaryla Beraber 
“Peygamber Devesi  Karidesi” 

“Deniz Tavşanı” 
“Şeker Yengeci”
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Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1982 Ardahan doğumluyum. Evliyim ve 2 oğlum var. Sağlık Yö-
netimi Yüksek Lisans mezunuyum. Çalışma hayatına 2002 yılın-
da başladım. Hastane dışında üniversitede sağlık yönetimi, sosyal 
güvenlik hukuku ve iş hukuku alanlarında eğitimler veriyorum.

İnsan kaynaklarının kurum içindeki yerinden bahseder misiniz?
Avrupa standartlarında teknolojik alt yapıya sahip hastanemizin 
asıl kaynağını insan kaynağı oluşturmaktadır. 80 civarında uz-
man hekim ve doçent, 150 civarında sağlık ekibi ve toplamda 
450 civarında sağlık çalışanımız ile bu hizmeti veriyoruz. İnsan 
Kaynakları olarak bu organizasyonu yöneten yöneticilerimize bi-
reysel danışmanlık veriyoruz. Yani her yöneticinin aynı zamanda 
danışmanıyız. Her yöneticimizden kurumsal iklimde ilk talebimiz 
“adaletli olmaları”.

Sağlık kuruluşlarında insan kaynaklarını yönetmek, diğer hiçbir 
sektöre benzememektedir. Sektörel anlamda hizmet, havayolu, 
üretim ve müşavirlik sektörlerinde görevler üstlendim. Hiçbir 
sektördeki insan kaynakları süreci sağlık sektörü gibi karmaşık 
bir yapıya sahip değil. Sağlık sektöründe 7/24 süreklilik arz eden 
bir hizmet verilmektedir. Farklı eğitim seviyesindeki çalışanlar ile 
aynı gruba hizmet veriyorsunuz ve memnuniyet seviyesinin aynı 
olmasını bekliyorsunuz.

İşe alım sürecinde dikkat ettiğiniz özellikler nelerdir?
İşe alımda, öncelikle etik değerler çerçevesinde, organizasyonun 
ihtiyaç duyduğu ve “Doğru İşe Doğru İnsan” prensibine uygun 
personel seçme süreçlerine özen gösteriyoruz. Bizim için adayın 
işe uygunluğu kadar, kuruma ve organizasyona uyumu da bir o 
kadar önemli.

Kurum içi terfi ve yükselmelerden bahseder misiniz?
Hastanemizde ki yönetici pozisyonundaki çalışma arkadaşları-
mızın tamamına yakını o pozisyona kurum içi terfi ile gelmiştir. 
Bundan dolayı görevli pozisyonundaki her çalışma arkadaşımız 
performansına ve kendini geliştirme arzusuna bağlı olarak, terfi 
edebileceğini bilerek çalışır. Kurum içinde yönetici pozisyonu 
boşluğunda ilk önce içerden uzman pozisyonundaki çalışma ar-
kadaşlarımız değerlendirilir, daha sonra dış ilan ile aday aranır.

Çalışan memnuniyeti için neler yapılması gerektiğini düşünü-
yorsunuz?
İnsan yaşamında değerli olan sağlık kurumlarının amaçlarına ula-
şabilmeleri, istihdam ettikleri sağlık personelinin etkin ve verimli 
çalışmasına bağlıdır. Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağ-
layan araçlar ise motivasyon araçlarıdır. Burada önemli olan da bu 
motivasyon araçlarını doğru bir şekilde kullanarak çalışanları mo-
tive etmektir. Motive olmuş çalışanlar mesleklerinde başarılı ol-

malarının yanında, çalıştıkları kurumada katma değer katacaktır.

2012 yılından itibaren hastanemizde kurumsal bir yapılanma 
başladı. Bu yapılanma çalışanlarımızı daha değerli kılma odaklı 
bir yapıya sahip. Yüksek lisans yaparken araştırmalarımda sağ-
lık personelinin motivasyonunu etkileyen faktörleri incelemiş ve 
bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Burada dikkat çeken önemli 
unsurlardan biri çalışanlara açık uçlu sorular sorulduğunda “insan 
yerine konmak’’ ifadesinin birinci sırada olduğunu gördük.

Çalışan memnuniyeti için kurumunuzda neler yapıyorsunuz?
Hasta memnuniyetini ölçüp değerlendirdiğimiz gibi, çalışan mem-
nuniyetini de ölçüp değerlendiren bir yapıya sahip bir sistemimiz 
var. 2012 yılında başlattığımız uygulama ile “Bir Fikrim Var’’ 
diyen çalışma arkadaşlarımızı, hastanemize katma değer kattıkları 
fikriyle altın ile ödüllendiriyoruz. Kendisine değer verildiğini his-
seden çalışan, kendi konumuyla ilgili risklere rağmen statükoyu 
aşmaya ve kurumun vizyonuna katkı sunmaya çalışıyor.

Çalışan memnuniyeti bizim gibi insan temelli sektörler için önce-
likli bir süreç. Şöyle ki; verdiğiniz bütün hizmetler insan odaklı 
ve insanlar üzerinden gerçekleşiyor. İçerdeki iç müşterilerimiz 
yani personelimiz memnun olmaz ise, hizmet verdiğimiz hasta-
ların memnun olmasını çok bekleyemeyiz. Bu kapsamda çalışan 
memnuniyeti için kurum olarak farklı enstrümanlar kullanmakta-
yız. Örneğin, bir yılını doldurmuş her çalışma arkadaşımıza tüm 
bedelleri hastanemizce karşılanmak sureti ile tamamlayıcı özel 
sigorta yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, sadece kendi hastane-
mizde değil bizde olmayan bütün branşlarda anlaşmalı hastaneler-
de, İstanbul dışında ise özel sigorta anlaşmalı bütün hastanelerde 
ücretsiz tedavi olabiliyor. Tatil için Antalya’ya giden bir persone-
limiz diyelim ki hastalandı, anlaşmalı istediği hastaneye gidip üc-
retsiz tedavi olabiliyor ve limitsiz bir şekilde hiç ücret ödemeden 
hastanede yatabiliyor.

Yıl içinde yurt içi ve yurt dışı geziler düzenliyoruz. 2013 yılı için-
de Yunanistan gezisi düzenledik. Yine günü birlik yurt içi organi-
zasyonlarımız bulunmaktadır. Yoğun dönemlerimizde de çalışma 
arkadaşlarımızı primler ile destekliyoruz.

Özel Avcılar Hospital’ e iş başvurusu yapacak adaylara ne gibi 
önerilerde bulunmak istersiniz?
İş başvurusunda bulunmak isteyen herkesin başvurusunu pozisyo-
nun açık olup olmadığına bakılmaksızın alıyor ve ihtiyaç halinde 
cv bankamızdan taramalar yaparak kendilerini görüşmeye davet 
ediyoruz. İnternet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylarımız 
ise hastanemizin web sayfası www.avcilarhospital.com üzerinden 
açık pozisyonları görebilir ve başvurularını yapabilirler.

İK
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Avcılar Hospıtal’da

İnsan Kaynakları 
Sürecini Anlatıyor

Röportaj
İnsan Kaynakları Md. Turgay KARALİNÇ
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Kulak-Burun-Boğaz
Kulak Burun Boğaz

Bademcik ve Geniz Eti İltihabı 
Çocuklarda Tonsillofarenjit

Tonsillerin (bademciklerin) arka farenks lenf dokusu (geniz eti) 
ve yan farengeal bandların enfeksiyonudur. Sıklıkla  virüslerin 
neden olduğu, bakterilerinde yüksek oranda neden olabildiği en 
yaygın üst solunum yolu enfeksiyonudur. Tonsillofarenjitlerin 
büyük bölümü kış aylarında görülür. Kentsel bölgelerde kırsal 
alanlara göre daha çok  rastlanır. Kalabalık yaşam ve kirli hava, 
mikropların bulaşmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasında 
önemli rol oynar. Çocuklarda %30’unda etken A grubu beta he-
molitik streptokoktur. Sıklıkla hava yolu ve yakın temasla (burun 
ve ağız sekresyonlarının bulaştığı ellerle) geçer. En sık 5-15 yaş 

grubunda görülür. Cinsiyetler arasında görülme sıklığı aynıdır. 
Sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sıktır. Badem-
cik ve farenks dokusunda eritem, inflamasyon, exuda ve memb-
ran ile karakterizedir. Farklı etyolojik ajanlar (virüs,bakteri vs.) 
aynı klinik tabloyu gösterebilmektedir. Bu nedenle klinik belir-
tiler ve muayene bulgularının yanında laboratuar testlerinden 
(kan sayımı, crp, hızlı antijen testi, boğaz kültürü) yararlanarak 
doğru tanıyı koymak ve doğru tedaviye başlamak hastalık sü-
resini kısaltır ve komplikasyonları önleme açısından son derece 
önemlidir.
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Op. Dr. Burhan KOCAMAL
• Viral tonsillofarenjitler: En sık görülen şeklidir. Boğaz ağrısı ve şişlik, ses kısıklığı, burun akıntısı, 

göz nezlesi ve öksürük gibi belirtiler eşlik ediyorsa viral etyoloji düşünülür. Ateş, üşüme hissi, kas 
ağrıları genellikle yoktur veya azdır. Ağrılı lenf bezi şişmesi nadirdir. Yakınmalar 3-4 gün içinde 
geriler, bir hafta içinde kaybolur. Ancak farklı klinik tablo gösteren viral tonsillofarenjitlerde vardır. 
Herpanjina genelde 1-7 yaş arası gözlenir. Damakta, küçük dilde, bademcik kılıfında veziküller ve 
yüzeyel ülserler tipiktir. Ciddi ateş, belirgin boğaz ağrısı, yutma güçlüğü görülür. Enfeksiyöz mono-
nükleoz yüksek ateş, boğaz ağrısı, ağrılı yutma ve büyük, şişmiş, kirli gri bademciklerle karakteri-
zedir. Karaciğer, dalak büyümesi ve boyunda iri, şişmiş, yaygın lenf bezleri vardır.

• Bakteriyel tonsillofarenjitler: A grubu beta hemolitik streptokok çocuklarda en yaygın bakteriyel 
nedendir. Boğazda şişme, yutma güçlüğü, yüksek ateş, titreme, genel halsizlik, eklem kas ağrıları, 
başağrısı, bacak ve sırt ağrıları, boyunda ağrılı şişlik yakınmaları vardır. Muayenede kuru dil, kıza-
rık-şişmiş bademcikler, sarı-beyaz noktalar veya membran görülür.

Zamanında tedavi edilmeyen vakalarda görülen komplikasyonlar olarak sinüzit, orta kulak iltihabı, pe-
ritonsiller abse, eklem iltihabı, osteomyelit, bakteriyemi, akut romatizmal ateş (kalp kapakçığı iltihabı), 
nefrit (böbrek iltihabı) sayılabilir. Tonsillofarenjite nadir neden olan, fakat ciddi sonuçları olabilen Dif-
teri ve Candida (mantar) akılda tutulmalıdır. 

Viral Tonsillofarenjitte tedavi belirtilere yöneliktir. İstirahat, anal-
jeji ve bol sıvı önerilir. Beta hemolitil streptokok tedavisi antibiyo-
tiklerle yapılır, 10 gün sürelidir. Böylece romatizmal ateş ve etrafa 
bulaşıcılığı önlenir. Penisilinlerle tedavide %35’e varan başarısız-
lık bildirilmiştir. 

Etkisiz kalmanın nedenleri antibiyotiklerin uygun doz ve sürede 
kullanılmaması, boğaz florasında penisilinleri parçalayan beta lak-
tamaz içeren bakterilerin bulunması, antibiyotiğe direnç gelişimi 
ve kronik beta hemolitik streptokok taşıyıcılığıdır. Bu olgularda 
farklı gruplardan antibiyotik kullanılmalıdır. Tedavide önemli bir 
problem; viral, bakteryel ayrımı yapılmadan gereksiz antibiyotik 
kullanımıdır. Bunun başlıca nedeni yüksek ateş ve bu durumun yol 
açabileceği febril konvülziyon (havale) korkusu ve akut romatiz-
mal ateş (kalp romatizması) riskidir. Cerrahi tedavi: Adenoton-
sillektomi (bademcik ve geniz etinin alınması) genellikle 3 yaş ve 
sonrası uygun olduğu yönünde görüş olsada, kesin değildir. Uyku 
apnesi (nefes durması) durumunda 3 yaş öncesinde (1.5-3 yaş 
arası) uygulanabilir. Bademcikler kronik enfeksiyon odağı haline 
gelmişse, normal işlevini yerine getiremiyorsa, mikroplara karşı 

koruyucu sistemi harekete geçiremiyorsa veya mikropları içinde 
barındırıyorsa ve ilaçlarla tümüyle yok edilemiyorsa, sık tonsil-
lit atakları gözlenir. Senede 4-5 kez gözlenirse operasyon önerilir. 
İkinci önemli operasyon nedeni bademcik ve geniz etinin aşırı bü-
yük olmasıdır. Bu durum yutmaya ve nefes almaya engel olur. Uy-
kuda horlama ve nefes durması gözlenir. Uyku ve iştah olumsuz 
etkilenir. Boy uzaması ve kilo almada yavaşlama meydana gelir. 
Çene, diş ve yüz yapısı bozulur. Bu durumda da operasyon şarttır.

Diğer operasyon nedenleri olarak: Bademcik apsesi oluşumu, 
difteri taşıyıcılığı, bademcik tümörü şüphesi, sık orta kulak ilti-
habı, sıvı birikimi ve sinüzite yol açan geniz eti varlığı. Ameliyat 
sonrası bağışıklık sisteminin bozulacağı, üst solunum yolu enfek-
siyonlarının akciğerlere daha kolay ineceği, sık farenjit olunacağı 
yönündeki söylemleri ispatlayan bilimsel kanıt yoktur. Ameliyat 
tekniği olarak klasik soğuk (bıçaklı) teknik yanında son yıllarda 
gelişen bipolar koter, termal welding ve radyofrekans gibi teknik-
ler operasyon esnasında ve sonrasında oluşabilecek kanamayı çok 
çok aza indirmiştir ve operasyonu daha güvenli hale getirmiştir.

Tedavi
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Spor Yapmaya 
Başlamadan Önce 
Kalp Sağlığınızı 
Kontrol Ettirdiniz mi?

Dünyada ve ülkemizde kalp sağlığının önemi gittikçe artmak-
tadır. Günümüzde kalp sağlığının daha iyi anlaşılması, öneri-
len korunma yöntemlerinin uygulanması, tanı yöntemlerindeki 
gelişmeler ve tedavi edici modellerdeki korkunç ilerlemelere 
rağmen dünyada ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar 
hastalıkları gelmektedir. Ülkemizde de durum farklı değildir. 
Malesef kalp hastalıkları ülkemizde de ölüm nedenlerinde ilk 
sırayı almaktadır. Koroner kalp hastalığı da çağımızın hastalığı 
olarak oldukça genç yaş grubundan tutun da yaşlı bireylere ka-
dar toplumu tehdit etmektedir. Koroner kalp hastalığı veya kalp 
damar hastalıklarından korunmanın en önemli maddelerinden 
biri de düzenli egzersizdir. Düzenli egzersiz ve spor yapılması 
koroner kalp hastalığında değiştirilebilir risk faktöründen birinin 
ortadan kaldırılması anlamına gelir.

Egzersiz, kalbimizi, akciğerlerimizi, kemiklerimizi ve kasları-
mızı güçlendirir. Enerjimizi artırır, kilomuzu ve kan basıncımızı 
kontrol etmemize yardımcı olur. Stresle başa çıkmamızı sağlar 
ve uykumuzu düzene sokar. Daha iyi görünür, kendimizi daha 
iyi hissederiz. Dünyada düzenli egzersizin yani sporun kalp da-
mar hastalıklarında ne kadar faydalı olduğunu gösteren pek çok 

bilimsel çalışma vardır. Kalp hastalarına önerilen egzersizlerle 
hastaların 1 yılda kalp damar hastalıkları yönünden sorun yaşa-
ma oranlarında önemli azalma tespit edilmiştir.

Görüldüğü gibi sporun kalp sağlığı açısından faydaları bilimsel 
olarak kanıtlanmış durumdadır. Ancak bu demek değildir ki 
herkes her sporu her zaman yapabilir.

Son yıllarda sportif aktiviteler sırasında beklenmedik ani ölüm-
lere sık rastlanılmaktadır. Gençlerde spora bağlı ani ölümler; şa-
şırtıcı ve trajik olaylardır. Sporla ilgili ani ölümler bir taraftan 
hekimlerin dikkatini çekerken, diğer taraftan ebeveynlerde, spor 
yapan ve yapmak isteyenlerde endişe uyandırmaktadır. Onun 
için spora bağlı ani ölümlerin altında yatan nedenleri ve alınma-
sı gereken önlemleri bulup ortaya çıkarmak son derece önemli 
bir hale gelmiştir.

Spora bağlı ani ölümlerin görülme sıklığı 1/200.000’dir. Genç-
lerde sportif aktivitelerde ortaya çıkan ani ölümler erkeklerde 
kızlara oranla daha fazladır. Bu risk yaşla birlikte artmaktadır.
Otuz yaş üstünde 100 kat daha fazladır.
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Kalp Sağlığı ve Spor



Kardiyoloji
Kardiyoloji

Uzm. Dr. Corç BAYTAROĞLU

19

Önerilen spor türleri tempolu yürüyüş, yüzme, 
bisiklete binme, hafif tempolu koşma gibi eg-
zersizlerdir. Ancak rekabete dayalı dayanıklık 
isteyen sporlara başlamadan önce bir hekimin 
kontrolü gereklidir. Bunun nedeni, istenmeyen 
olaylara ve hatta ani ölüme neden olabilecek po-
tansiyel olarak tehlikeli yapısal kalp hastalıkları-
nın tanısının konularak hastanın hayatının kurta-
rılabilmesidir. Bu bakımdan spora ve özellikle de 
dayanıklılık isteyen sporlara başlamadan önce 
kalbinizi kontrol ettirmeniz yerinde olur.

Yürümek yeterli mi?
Günde 30 dakika hızlı (saatte 5-6 kilometre hızla)
yürümenin ve bunu en az haftada 5 gün yapma-
nın kalp ve damarlara yararlı olduğu biliniyor.
Yarım saat sürekli yürüyemezseniz günde 3 kere 
10 dakika yürüseniz bile yeterli. Bundan azının 
pek yararı yok, fazlasının var. Yaptığınız egzersiz 
ağırlaştıkça sağlığa olumlu etkisi artıyor. Buna 
karşılık gezinti yapar gibi yavaş yürümek aynı 
yararı sağlamıyor. Unutulmaması gereken bir 
diğer önemli nokta da, 30 dakikalık yürüyüşün 
normal günlük faaliyetlere ek olarak yapılması 
gerektiği. Sözünü ettiğim bilimsel araştırma so-
nuçlarının tümü günlük yaşama ek olarak düzenli 
egzersiz yapanlardan toplanan verilere dayanıyor. 
O nedenle “Ben zaten işte çok yürüyorum” ya da 
“Ev işi yapmaktan oturmaya vaktim mi kalıyor!” 
bahanelerini bir tarafa bırakıp yürümeye başla-
malıyız.

Peki kalp hastaları spor yapacak mı? 
Elbette evet ama hastalara en önemli tavsiyemiz, 

ağır sporlardan kaçınmalarıdır. Vücudun ağırlı-
ğını ya da dışarıdan ağırlık kullanarak bir takım 
sporlar yapmaları önerilmemektedir. Barfiks, şı-
nav ve halter gibi ağır sporlardan kaçınılmalıdır. 
Spor, yemeğin üzerinden en az 3 saat geçtikten 
sonra yapılmalıdır. Sporda nabzın kontolü de çok 
önemlidir. Aktivite sırasında nabzın bir buçuk ka-
tına çıkması kabul edilebilir. Bunu dengede tut-
mak için yarım saatte bir 10 dakika ara ile nabız 
sayısı kontrol edilerek aktiviteye devam edilmeli-
dir. Hastalara; yürüyüş, yüzme, masa tenisi, dans 
gibi bir takım sporlar tavsiye edilmektedir. Part-
ner ile yapılan sporların, teşvik açısından büyük 
yararları vardır.Tenis ve dans bunların başında 
gelmektedir. Ancak kalp hastaları tenis oynama-
lı ama asla tenis maçı yapmamalıdır. En kolay 
yapılabilen spor, yürüyüş olduğundan, yürüyüş 
bantlarında spor ile bel ve eklem problemleri 
olan kişiler için de doğa yürüyüşleri uygundur. 
Bunun için de koşudan ziyade günde 45 dakika-
lık bir tempolu yürüyüşü daha çok önermekte-
yiz. Genellikle 35 yaş üzerinde kimselerin spor 
yapmaya başlamadan önce kardiyak yönden 
araştırmaları gerekir. Bunun için fiziki muaye-
ne, EKG, gerekirse ekokardiyografi ve egzersiz 
testiyle değerlendirilmeleri gerekir. 35 yaş üzeri 
olan ve koroner kalp hastalığı için en az bir risk 
faktörüne sahip kimselerde spora başlangıç ön-
cesi efor testini kesinlikle önermekteyiz. Sonuç 
olarak sağlık için spor şarttır. Bunu sağlamanın 
yolu sporu yaşamımızın bir parçası olarak kabul 
etmektir. Ama unutmamalıyız ki bunu da ancak 
sağlıklı bir kalple gerçekleştirebiliriz.

Kaynak: Prof. Dr. E. Murat TUZCU/ Milliyet.com.tr

Kalp Sağlığı İçin Altın Öğütler
• Bol bol meyve, sebze ve baklagil tüketin. Gün içinde, ufak porsi-

yonlar halinde 5 öğün yemek yiyin.
• Makarna, pirinç, ekmek, buğday, patates ve mısır gevreğinden 

oluşan nişastalı yiyecekleri, öğünlerinizde düzenli olarak tüketin.
• Günde 1.5 litre sıvı almayı hedefleyin. Su tüketiminizi arttırın.
• İşlenmiş et, peynir ve aburcubur gibi fazla tuzlu yiyeceklerden 

kaçının ve yemek pişirirken veya sofrada yemeğe eklediğiniz tuz 
miktarını azaltın. Yemeklerinize tat vermek için, tuz yerine baha-
ratlardan faydalanın.

• Sağlıklı bir dengeyi korumak için, kan basıncınızı düzenli olarak 
kontrol ettirin.

• Omega 3 bakımından zengin besinler alın (balık, semizotu, soya, 
çay, üzüm ve keten tohumu).

• Günde yarım saat yürüyün. Bu kalp krizini yüzde 50 azaltır. Haf-
tada en az 5 kez egzersizle bu riski % 98’e indirebilirsiniz.

• Günde bir avuç kayısı ya da incir sağlıklı beslenme için vazgeçil-
mezdir.

• Sarımsak vücudun koruyucu hücrelerini beslerler ve tansiyonu 
düşürür.

• Etin yanında çiğ domates yararlıdır. Domatesteki Lycopin antiok-
sidan, etteki zararlı olan omega-6’yı yok eder.

• Her türlü kızartmadan uzak durun.
• Her sabah bir bardak ılık suyun ardından, bir avuç ceviz yiyin.
• Şişmanlık sigara kadar tehlikelidir, özellikle bel kalınlığı.
• Şişman olabilirsiniz ama spor yapıyorsanız, hiç spor yapmayana 

göre daha az risk altında olursunuz.



Check-
Paket ProgramlarUP

Genel Sağlık Check-Up Programı

• Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Muayenesi

• Meme Ultrasonografisi
• Kemik Dansitometrisi 

(Kemik Yoğunluğu)
• Servikal Smear

Bayan İçin Erkek İçin
• Üroloji Muayenesi
• P.S.A.

• Dahiliye Muayenesi
• Göz Hastalıkları 
        Muayenesi
• KBB Muayenesi
• Akciğer Grafisi
• Sedimentasyon Hızı
• ALP  
• ALT (SGPT)   
• Anti-HBs 
• Anti-HIV 
• ASO Anti AST (SGOT) 
• CRP 
• EKG 
• Glukoz 
• HBs-Ag 

• HDL-Kolesterol 
• LDL-Kolesterol
• Total Kolesterol
• Hemogram
• Tam İdrar Tahlili
• Kreatinin 
• RF (Romatoid Faktör) 
• FT3
• FT4
• Trigliserid 
• TSH 
• Tüm Batın USG 
• Üre 
• Sinüs Grafi

Genel Tarama Check-Up Programı
• Dahiliye Muayenesi
• Akciğer Grafisi
• Sedimentasyon Hızı 
• Tam İdrar Tahlili 
• Tüm Batın USG 
• ALT (SGPT)  
• AST (SGOT) 
• Anti-HBs 
• EKG 

• Glukoz 
• HBs-Ag 
• HDL Kolesterol 
• Hemogram 
• Kolesterol 
• Kreatinin 
• Trigliserid 
• Üre 

Yüksek Tansiyon Check-Up Programı
• Kardiyoloji Muayenesi 
• Göz Hastalıkları 
        Muayenesi 
• Akciğer Grafisi
• ALP 
• ALT (SGPT) 
• AST (SGOT) 
• Kreatinin Sinaz
• Eforlu EKG 
• Ekokardiyografi (EKO)  
• Sedimentasyon hızı 
• Glukoz 
• Total Kolesterol
• HDL-Kolesterol
• LDL-Kolesterol
• VLDL-Kolesterol

• Hb A1c
• Hemogram
• Tam İdrar Tahlili
• Kalsiyum
• Kreatinin 
• Potasyum
• Serbest T3
• Serbest T4
• Sodyum
• Tansiyon Holteri 
• Trigliserid 
• TSH
• Tüm Batın USG 
• Üre 
• Ürik Asit 

Baş Ağrısı  Check-Up Programı
• Nöroloji Muayenesi
• KBB Muayenesi
• Göz Hastalıkları 
        Muayenesi
• Beyin MR
• CRP
• Sedimentasyon Hızı 
• Hb A1c 

• Kolesterol (HDL-LDL)
• Hemogram
• Kreatinin  
• EEG (Nöroloji 
        Elektroensefalografi)
• TSH 
• Sinüs  Grafi (Waters) 
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Bayan İçin

Erkek İçin

Kanser Tarama Check-Up Programı

• Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Muayenesi

• Dahiliye Muayenesi 
• Meme Ultrasonografisi
• Servikal Smear
• Akciğer Grafisi
• Gastroskopi
• Kolonoskopi

• Hemogram
• Dışkıda Gizli Kan 
        Aranması 
• Tam İdrar Tahlili
• HBs-Ag
• CA-125 
• CA-15-3 
• CEA

• Dahiliye Muayenesi 
• Üroloji Muayenesi
• Akciğer Grafisi
• CEA 
• Gastroskopi
• Tam İdrar Tahlili

• Dışkıda Gizli Kan 
        Aranması 
• Hemogram
• Kolonoskopi
• Tüm Batın USG
• P.S.A.

Kapsamlı Çocuk Check-Up Programı

• Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Muayenesi

• Göz Hastalıkları 
        Muayenesi 
• KBB Muayenesi
• Diş Hastalıkları 
        Muayenesi
• Akciğer Grafisi
• Anti-HIV-IgG 
• Anti-HBs Kantitatif 
• EKG 

• Tam İdrar Tahlili
• Gaita (dışkı) 
        Mikroskopisi 
• Glukoz 
• HBs-Ag 
• Hemogram
• IgE TOTAL 
• Kreatinin 
• TSH
• Tüm Batın USG 
• Üre 

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin
444 2 999 
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Çocuk Endokrinoloji
Çocuk Endokrinoloji

ÇOCUĞUNUZDA 

BÜYÜME 
GERİLİĞİ 
Mİ VAR?

Büyüme, bir çocuğun sağlıklı olduğunun en 
önemli göstergesidir. Çocuğun sağlık durumu-
nu bozan nedenler büyüme sürecini yavaşlatır. 

Bu nedenle her çocukta doğumdan itibaren büyüme-
nin izlenip değerlendirilmesi genel sağlık durumunu 
da belirleyicidir. İzlem, ilk yıl ayda bir, sonra üçer ay 
arayla, daha ileri yaşlarda yılda bir, boy-kilo ölçümü 
ile yapılmalıdır. Büyüme geriliği genel anlamda çocu-
ğun yaş ve cinsiyetine uygun büyümeyi göstermemesi 
olarak tanımlanabilir.

Büyümenin izlemi, çocuğun kendi toplumundaki 
sağlıklı bireylerden elde edilmiş büyüme eğrileri ile 
yapılmalıdır. Eğer bir çocuk kendi toplumunun bü-
yüme eğrisinde en alt çizginin altında yer alıyorsa 
büyüme geriliğinden söz edilmelidir. 
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Uzm. Dr. Aliye Sevil SARIKAYA

Sadece çocuğun boyunun normal büyüme eğri-
lerinin altında yer alması değil, normal eğriler 
içinde bile olsa büyüme hızının yavaş olması 
halinde izlem sürecinde aşağı doğru düşüş gös-
termesi de önemlidir. Büyüme hızları normalde 
yaşa göre değişebileceği için büyüme hızını de-
ğerlendirirken çocuğun yaşı mutlaka göz önüne 
alınmalıdır. Büyümede en hızlı dönem ilk 2 
yaştır. Yaşamın ilk yılı içinde bebeğin boyu 25 
cm kadar uzar ve 1 yaşında 75 cm'e ulaşır. Ağır-
lık ise ortalama 10 kg dır. Birinci yaştan sonra 
büyüme yavaşlar ve ikinci yılda 10 cm, 3-4 yaş 
arasında yılda 7 cm, 5-6 yaş arasında 6 cm, 6 
yaştan sonra yılda 5 cm' e iner. Bu sabit büyüme 
ergenliğin başına kadar devam eder. Ergenlik 
çağının ilk belirtileri kızlarda 10-11 yaş, erkek-
lerde ise 11-12 yaş arasında başlar. Bu belirtiler 
kızlarda meme gelişimi, erkekte ise testislerde 
büyümedir. Ergenlik döneminde boy büyümesi 
hızlanır. Kızlar 11-12, erkekler 13-14 yaşlarında 
en hızlı büyüme dönemini yaşarlar. Kızlar er-
genlikte ortalama 15-20 cm, erkekler 20-25 cm 
uzamaktadır. Çocuklarda boy uzaması kemikle-
rin uç kısımlarındaki büyüme plakları denilen 
kıkırdak dokunun gelişmesi ile sağlanır. Ergen-
lik döneminin sonunda ise büyüme plaklarının 
kapanması ile büyüme durur ve erişkin boyuna 
ulaşılmış olur. 

BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
• Genetik: Çocukların varacakları erişkin 

boyları en kolay anne ve baba boyuna ba-
karak tahmin edilebilir. Bunun için kullan-
dığımız formüller; 

anne boyu+(baba boyu-13) /2 (Kızlar için) 
baba boyu+(anne boyu+13) / 2 (Erkek için) 

• Beslenme: Normal büyüme için çocuğun 
yaşına uygun kalori alması ve dengeli bes-
lenmesi son derece önemlidir. Yaşamın ilk 
2 yılı beslenmenin büyüme üzerine etki-
sinin en çok görüldüğü dönemdir. Bu dö-
nemde büyümenin takibi ağırlık ölçümü ile 
yapılır. Sonraki yaşlarda ise boy ve ağırlık 
ölçümleri ile izlemek gerekir.

• Hormonlar: İnsan vücudundaki salgı bez-
lerinden büyüme ve gelişmeyi düzenleyen 
hormonlar salgılanmaktadır. Bunlar tiroid 
hormonu, hipofizden salgılanan büyüme 
hormonu ve ergenlik dönemindeki büyü-
meden sorumlu olan cinsiyet hormonları-
dır. Bütün bu hormonların eksikliğinde bü-
yümede yavaşlama ve boy kısalığı görülür. 

BOY KISALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?
İki grupta toplanır. Birinci grupta ailesel ve ya-
pısal boy kısalığı bulunur. Bu gruptakiler nor-
malin bir çeşidi gibi kabul edilir ve hastalık 
olarak değerlendirilmez. En büyük çoğunluğu 
(%80) bunlar oluşturur. İkinci grupta ise bes-
lenme bozukluğu, kronik hastalıklar (böbrek, 
kalp, akciğer hastalıkları, kansızlık vb.), tiroid 
hormonu ve büyüme hormonu eksikliği, uzun 
süren ruhsal sorunlar boy kısalığı nedenleri ara-
sındadır. 

Erken dönemde boy kısalığının tespit edilip, 
nedene yönelik tetkik ve tedavisi gereklidir. Bu 
sebeple büyüme geriliği olan çocukların endok-
rinoloji ünitelerince değerlendirilip gerekli ileri 
tetkiklerin yapılması önemlidir.

Tanı ne olursa olsun yanıt alınabilmesi için teda-
vinin büyüme kıkırdakları kapanmadan (ergen-
lik tamamlanmadan) önce uygulanması gerekir. 
Aksi takdirde büyüme tamamlanmış olup hiçbir 
yöntemle boyu uzatmak mümkün değildir. Bu 
nedenle büyüme geriliklerinin tanı ve tedavisi-
nin erken dönemde yapılması büyük önem taşır.
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Son teknoloji olarak 
kabul edilen
PLAZMAKİNETİK 
yöntemi ile 
PROSTAT tedavisi!

Y aşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi 
huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni tek-
noloji "Plazma Kinetik TUR" yöntemi ile tedavi edi-

liyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan 
prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar 
ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. 

Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hasta-
lığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme 
40'lı yaşlarda başlar ve genel olarak 50'li yaşlardan sonra belirti 
gösterir. Hastada prostatın büyümesine bağlı olarak idrara çıkma 
ile ilgili belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler gece idrara çıkma, 
idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma ve idrarın ince ak-

ması gibi belirtilerdir. Bazen de hastada bu belirtilerin yanı sıra 
ani idrar tıkanıklığı, mesane taşları veya böbreklerde genişleme 
gibi bulgular ortaya çıkabilir. Prostat büyümesi kişinin hayat ka-
litesini bozmaya başladığında ya da tıbbi olarak patolojik ek bir 
probleme yol açtığında tedavi edilmesi gerekir. Büyümenin iyi 
huylu olması durumunda tedavi ilaçla başlar, ilaç tedavisinden 
fayda sağlanamadığı durumlarda cerrahi yöntemler kullanılır. 

Açık ameliyatlar başta enfeksiyon olmak üzere bazı riskleri taşı-
dığından artık çok sık uygulanmamaktadır. Şu an için iyi huylu 
prostat büyümesinde kullanılan altın standart tedavi “TUR” diye 
isimlendirilen kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlardır.
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TUR ameliyatları farklı şekillerde uygulanabilir. "TUR'' ameliyat-
larında kapalı yöntemle hastanın idrar kanalından girilir ve prostat 
herhangi bir enerji kaynağı kullanılarak özel geliştirilmiş aletler 
ile parça parça kesilerek dışarı çıkartılır. Kullanılan enerji kaynağı 
monopolar veya bipolar olabilir. Monopolar sistemlerde hastanın 
vücudundan elektrik akımı geçer. Ancak bipolar sistemde buna 
gerek kalmaz. Günümüzde kullanılan bipolar TUR sistemi “Plaz-
ma Kinetik TUR” sistemidir. 

Sistemde, plazma kinetik enerji kaynağı kullanılır ve bu sistemin 
klasik monopolar sistemlere göre bariz avantajları vardır. 

• Hastadan elektrik akımı geçmez. Dolayısıyla, kalp pili olan 
hastalarda dahi pilin elektrik akımından etkilenmesi gibi bir 
problemle karşılaşılmadan güvenle tercih edilebilir. 

• Prostatın daha güvenli ve hızlı bir biçimde kesilmesi sağlan-
dığı için ameliyat süresi oldukça kısadır.

• Kanama miktarı daha az olduğu için hastanede kalış süresi 
kısalır.

• Hastalarda, ameliyat sonrası daha az idrar sondası kalır.
• Plazma Kinetik yönteminde, ameliyat sırasında çıkarılan 

doku, doku incelemesine gönderilebilir. Lazer ile yapılan 
ameliyatlarda doku çıkarılmadığı için plazma kinetik tedavi 
bu açıdan da avantajlıdır.

• Klasik yöntemle uygulanan TUR ameliyatlarında görüntü 
sağlamak için kullanılan sıvıya bağlı olarak yüzde 1-2 ihti-
malle TUR sendromu dediğimiz problem gelişebilir. TUR 
sendromu, kullanılan sıvının vücuda geçerek vücuttaki sod-
yum miktarını düşürmesidir. Plazma kinetik yöntemde gö-
rüntü sağlamak için kullanılan sıvı serum fizyolojiktir. Do-
layısıyla bu sıvı vücuda geçse dahi TUR sendromuna neden 
olmaz. 

• Klasik TUR ameliyatlarında işlem sonrası idrar kanalında 
veya idrar torbasının çıkışında darlık olma ihtimali vardır. 
Plazma kinetik TUR ameliyatlarında ise darlık gelişme ihti-
mali çok daha düşüktür.

• Plazma kinetik yöntemiyle prostat ameliyatlarının yanısıra, 
mesane kanserlerinin kapalı yöntemle tedavisi de gerçekleş-
tirilebilir.

• Plazma kinetik sistem, aynı zamanda idrar kanalı darlıkları-
nın tedavisi için de ideal bir yöntemdir.

Ayrıca Plazma Kinetik Yöntemi

• Bilinen en güvenilir prostat tedavisidir

• Tüm prostat çeşitlerine uygulanabilir

• İşlem sırasında serum fizyolojik kul-

lanılır
• Özel aletler sayesinde kanama mini-

mumdur
• Çevre dokulara zarar vermez

• Komplikasyon riski minimumdur

• Ameliyat sonrası dönemde erkeklik 

gücünde kayıp olmaz

• Sonda kalış süresi çok kısadır

• Çabuk iyileşip, taburcu olunmasını 

sağlar.
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Gece Uykularınız
“Huzursuz Bacak 
Sendromu” 
Yüzünden Bölünüyor mu?
Restless Legs Syndrome

Huzursuz bacak sendromu (HBS), uyku ya da istirahat esnasında 
sıklıkla tek bacakta, bazen her iki bacakta nadiren kollarda his-
sedilen nahoş bir his ve bu histen dolayı hareket ettirme isteğidir. 
Bu his çoğunlukla tam olarak tarif edilemez, hareket ettirme ih-
tiyacı, ağrı, çekilme, uyuşma, huzursuzluk, karıncalanma hisleri-
nin karışımı şeklindedir. Hastalarımız çoğunlukla "bacaklarım 
kıpraşıyor", "gıdıklanıyor", "yanıyor", "karıncalar geziyor" 
gibi kendilerine özel sözcüklerle yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya 
çalışır.

Bu his hastalığın başından beri özellikle geceleri uykuya daldık-
tan bir süre sonra uyandırır. Ancak hastalığın ilerleyen dönem-
lerinde gündüzde rahat vermez ve özellikle sabit bir pozisyonda 
kısa bir süre bile kalmaları gerekse çok rahatsızlık verir. İlerle-
yen dönemlerde sabit bir pozisyonda uzun süre oturamadığı için 
TV izleyemez, sinemaya, tiyatroya, misafirliğe gidemezler ve en 
önemlisi yattığında bacaklarındaki huzursuzluk hissinin hareke-
te zorlaması nedeniyle uykuya dalamazlar, sık sık yataklarından 
kalkıp dolaşmak zorunda kaldıkları için geceleri kâbusa döner.

Her yüz kişinin beşi ile on beşinde rastlanacak kadar sık görülse 
de romatizmalı hastalıklarla karıştırıldığından hastalığın teşhisi 
gecikmektedir. Romatizmal rahatsızlıklarla karışmasının bir di-
ğer nedeni de ileri yaşla birlikte, sıklığında artış görülmesidir. 
Romatizmal rahatsızlıklardan farklı olarak sabit olmayan, ağrı 
kesicilerle hiç rahatlamayan, eklem bölgelerinden ziyade ön 
bacakta olan, daha öncede bahsettiğimiz nahoş hissin hareketle 
azalması ve istirahat ile tekrardan başlaması, bu hastalığın ayırıcı 
özelliğidir.
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Her üç hastanın birinde genetik geçiş yani aile bireylerinde bu rahatsızlık vardır ve otozomal 
dominant geçmektedir. Kadınlarda erkeklerden iki kat sıklıkta görülür. Çoğunlukla hastalar 
bize orta yaşlarda gelseler de hemen hemen yarısında şikâyetlerinin 20 yaşlarda başladığı ya-
pılan çalışmalarda gösterilmiştir. En sık birlikte olduğu veya nedeni olarak düşünülen hastalık 
demir eksikliğine bağlı kansızlıktır, bilindiği gibi kansızlık kadınlarda çok sıktır, daha az sıklık-
la şeker hastalığı, gebelik ve kanser sebep olarak belirlense de hastaların büyük çoğunluğunda 
bir neden bulunamamaktadır.

Hastaların nörolojik muayeneleri tamamen normaldir. Altta yatan nedenlere yönelik basit bir-
kaç laboratuvar testi ve lüzumu halinde EMG, Polisomnografi, MR, diğer testler yapılmaktadır. 
Parkinson hastalığında kullandığımız dopaminerjik ilaçlara iyi yanıt vermesi, uykuda ya da 
uyanıklıkta aralıklı olarak bacak hareketlerinin varlığı, uykuya dalma veya sürdürme güçlüğü, 
kronik ilerleyici gidiş veya sıklaşan aralıklı kötüleşmeler çoğunlukla tanı konusunda bizi des-
tekleyen özellikleridir.

Huzursuz bacak sendromunun kalıcı bir tedavisi yoktur. Öncelikle altta yatan nedenlerinin te-
davisi gerekmektedir. Çoğunlukla altta yatan nedenler düzeltilse dahi huzursuz bacak send-
romu maalesef devam eder. Sebebi her ne olursa olsun, zaman zaman ilaç olmaksızın rahat-
lamalar olsa da ilaç tedavisi (Pramipeksol, Ropinirol, Kabergolin, Klonazepam, Levodopa,) 
almadan rahat vermez.

Huzursuz bacak sendromu olan kişinin bacaklarını hareket ettirmesi, yataktan kalkıp dolaşması 
ya da masajla kısa süreli de olsa bir rahatlama sağladığını daha önce de söylemiştik ancak bu 
yöntemler çoğunlukla hastaların refleks olarak geliştirdiği geçici çözümlerdir. Aslında birçok 
kişi bu rahatsızlığı internetten, TV programlarından veya gazetelerin sağlık köşesinden aşina-
dır. Buna rağmen kaderleri gibi yaşamaya devam ederler. Oysaki hastalarımızın tama yakınında 
uyumadan önce verdiğimiz tek doz bir ilaç ile gece boyunca tam bir rahatlık sağlayabiliyoruz. 
Böylece uykusuzluğun verdiği başağrısı, halsizlik, yoğunluk, konsantrasyon bozukluğu ve ve-
rimsizlikten hastalarımızı koruyabiliyoruz.
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GÖĞÜS BÜYÜTME AMELİYATI 
1 saatte sıkıntılarınızdan kurtulun!

ile

Göğüsler, değişik nedenlerle küçük olabilir. Biri diğerinden daha 
küçük, asimetrik olabilir. Doğumsal olarak bir tanesi hiç olma-
yabilir.  Göğüsler, kadınlarımız için vücut imajlarının çok önemli 
bir parçasıdır. Göğüs dokusunda oluşan herhangi bir istenmeyen 
görüntü, kişinin psikolojisini ve günlük yaşantısını malesef çok 
etkilemektedir.

Her iki göğüsün eşit hale getirilmesi ya da büyütülmesi için, her 
gün bir çok hasta ameliyat olmaktadır. Göğüs büyütme ameli-
yatları, temel olarak iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Birinci 
ve en sık olarak kullanılan yöntem, silikon protez ile göğüs bü-
yütme yöntemidir. Diğer yöntem ise karın bölgenizden alınan 
yağ dokusu ile yapılan göğüs büyütme ameliyatıdır.
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Op. Dr. Mehmet KÖKSAL

Hangi yöntemin size uygun olduğuna muayene esnasında karar verilir. Meme protezlerinde 
esas madde protezin dış yüzeyinde yer alan silikondur. İçindeki dolgu maddesi farklı olabilir. 
Meme protezlerinde kullanılan silikon maddesinin vücuda karşı herhangi bir zararlı etkisi yok-
tur ve bilimsel laboratuarlarda özel testlerden geçirildikten sonra kullanımına onay verilmiş 
maddelerdir. Her protezin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Doktorunuz tara-
fından bu yöntemler ve değişik protez çeşitleri hakkında bilgi verilir. Bunlar, ameliyattan önce 
detaylı olarak konuşulmalı ve hangisinin kullanılacağına birlikte karar verilmelidir.

Ameliyat Nasıl Gerçekleştirilir?
Ameliyat genel anestezi altında, yaklaşık 1 saatlik bir ameliyattır. Silikonun yerleştirilmesi 
değişik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. 

Yerleştirme bölgeleri:
• Meme altı katlantı çizgisinden
• Meme ucu kenarından veya
• Koltukaltından yapılabilir
Bu üç farklı yöntemin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

İyileşme Süreci:
Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Hafif bir ağrı olabilir ancak verilecek ağrı kesici ilaç-
larla bu ağrı hafifletilebilir. Ameliyat sonrası özel bir sütyen giydirilir. 1-2 hafta süresince 
göğüslerinizde ödem ve şişlik olabilir. Bu durum geçicidir ve günlük yaşantınızı engellemez.

Ameliyat sonrası herhangi bir dikiş alma işlemine gerek olmaz. Ameliyattan 1 hafta sonra 
işinize dönebilirsiniz.

Göğüs büyütme ameliyatı; genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını, psiko-
lojik ve sosyal yapısını düzelten ve onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.
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Çocuğunuz 
Uyumuyor mu?

Uyku, yaşam süresinin 1/3’ünün geçtiği, organizmada ken-
dine özgü aktivitelerin oluştuğu bir süreçtir. Uyku, çevre 
ile algısal bağlantının kesilmesi ve çevreye cevapsızlıktır.

Uyku bozuklukları tüm yaş grupları arasında çok sık gö-
rülür. Sağlıklı çocuklar arasında görülme sıklığı %20-30 
oranındadır. Uyku bozuklukları her yaşta kişinin günlük iş-
levselliğini, dikkat ve öğrenme becerilerini belirgin olarak 
bozabilen sorunlardır.

Üç şekilde görülebilir:
• Güçlükle uykuya dalarlar veya uykuyu başlatamazlar.
• Uykuyu devam ettirmede sorun yaşanır, uyku sırasın-

da aşırı hareketlenmeler, huzursuzluk, ağlama, uyku-
da konuşma, bacak krampları gibi davranışlar sergiler.

• Uyku süresi veya verimi yetersizse gündüz uyuklama-
lar başlar.
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Uzm. Dr. Gülseren ARSLAN

Uyku bozuklukları nedenlerinin başında en sık solunum problemleri gelir. Erken doğan bebeklerde ve 
normal yeni doğanlarda 10 saniye ve daha üzerinde apne denilen soluk tutmalar görülebilir. İlk 3 ayda ke-
sintisiz uyku dönemleri 3-4 saat iken 6. aydan itibaren özellikle gecelere doğru kayan 6 saatlik kesintisiz 
uykular başlar. 1 yaş civarında gündüz saatlerinde 2 kez uyunurken, 2 yaşa doğru doğru gündüz uykusu 
1 kereye iner.

Büyük çocuklarda bademcik ve geniz eti, havayolu daralmasına, sonuçta gürültülü solunum ve horlamaya neden olacaktır. Böylece 
uyku sık sık kesintiye uğrar. Okul öncesi ve okul çağında daha çok kaygı, stress ve korkular uyku bozukluklarına yol açabilir.

Belirtiler Ne Zaman Ortaya Çıkar:
• Uykunun düzensizliği ile ilgili sorunlar ilk 3 yılda
• Gece korkuları, kabuslar 3 yaş sonrasında
• Gece terörü, 5-12 yaşlar arasında
• Uyur gezerlik, 5-15 yaşları arasında görülür.

Uyku sorunlarının altında pek çok faktör yer alır. Gastroözofajiyal reflü, uyku apnesi, çeşitli akciğer sorunları, nörolojik problem-
lerin yanı sıra annedeki stress, gebelik dönemi depresyonu, aile içi sorunlar, zor mizaç, duygusal aşırı tepkisellik uyku sorunları ile 
ilişkilendirilebilir. Mevcut durmunun araştırılması ve ailenin bilgilendirilmesi tedavinin esasını teşkil eder.

Uyku Döngüsü Gelişim Basamakları

Yenidoğan Günde toplam 12-16 saat uyur.

3-4 saat aralıksız uyur, beslenmek için uyanır. 3 aylık 
olduğunda %71’i tüm gece boyunca uyur.

Geceleri daha uzun, gündüz daha az uyur.

% 90’ı tüm gece boyunca uyur.

Günde toplam 10-13 saat uyur.

10-12 saat uyur.

Günde toplam 11-14 saat uyur. Uyandıktan sonra ½’si kendi 
kendine uykuya dalar. %84’ü tüm gece boyunca uyur.

2 - 3 Aylık

4 Aylık

6 Aylık

10 Aylık

12 Aylık

2 Yaş
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TAKINTI
Haline  Gelen Davranışlarınız mı Var?

Obsesif Kompulsif Bozukluk 

Obsesyon (saplantı) kişide kaygı oluşturan inatçı, tekrarlayıcı 
ve rahatsız edici düşünce ve dürtülerdir. Kompulsiyon (zorlantı) 
ise bu rahatsız edici düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak, 
korkutucu sonuçlardan korunmak ve kaçınmak için yapılan tek-
rarlayıcı eylem ve davranışlardır.

Hastalığın başlıca özellikleri obsesyon ve kompulsiyonların 
zamanın boşa harcanmasına yol açacak derecede ağır olması, 
kişinin olağan günlük işlerini ve mesleki işlevselliğini önemli 
ölçüde bozması, kişinin obsesyon ve kompulsiyonlarının aşırı ve 
anlamsız olduğunu kabul etmesi ve bu belirtilerin başka bir tıbbi 
duruma bağlı olmamasıdır. Kişi obsesyonlarının kendi zihninin 

ürünü olduğunu, bunların dışardan gelmediğini veya dışardan 
yüklenmediğini bilmektedir.

En sık görülen obsesyonlar mikrop, kir ya da zehir bulaşma 
korkuları (el sıkmayla AIDS bulaşacağı gibi, yürürken idrara 
basacağı gibi), yineleyici kuşkular (birini trafikte ezip ezmedi-
ği gibi, şahsi bilgilerini birine söyleyip, söylemediği gibi), bazı 
şeylerin belirli bir düzen içinde olma gereksinimini (eşyaların 
simetrik yerleştirilmemesinden sıkıntı duyma gibi) ve istenme-
yen bir davranışta (çocuğuna zarar vereceği gibi) bulunacağı 
korkusudur.
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Obsesyonları olan kişi bunlara önem vermemeye ve baskılamaya çalışır ya da başka 
bir düşünce ve eylemle (kompulsiyon) bunları etkisizleştirmeye çalışır. Örneğin; ocağı 
kapatıp kapatmadığına ilişkin obsesyonları olan kişi güvence duymak için ocağı tekrar 
tekrar kontrol etme kompulsiyonu ile rahatsız edici düşünceden kurtulmaya çalışır.

Sık görülen kompulsiyonlar yineleyici davranışlar (el yıkama, uzun abdest alma, ka-
pıyı, ocağı, musluğu kontrol etme gibi) ya da yineleyici zihinsel eylemlerdir (dua etme, 
içinden sayma, sözcükleri yineleme gibi). 

Obsesyonlar genellikle hastanın değer sistemi ve 
inançlarıyla çatışma özelliği taşır ve çok rahatsız edi-
cidir; çocuğunu çok seven bir annede ona zarar ve-
rebileceği korkusu, oldukça dindar bir kişide tanrıya 
küfür etme korkusu gibi.

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar ayrı görülebilmek-
le beraber çoğu hastanın hem obsesyonları hem de 
kompulsiyonları olmaktadır. Yalnızca obsesyonu 
olduğu bilinen hastaların çoğunda zihinsel ritüeller, 
kompulsiyonlar (sessiz biçimde dua okuma, içinden 
tekrarlama gibi) olduğu görülmektedir.

OKB olan kişiler obsesyon ve kompulsiyonlarının 
aşırı ve anlamsız olduğunu kabul ederler. Bu gerek-
lilik çocuklar için geçerli değildir. Çünkü; böyle bir 
yargıya varmak için bilişsel yetileri yeterince ge-
lişmiş olmayabilir. Erişkenlerde bile obsesyonların 
mantıklı olup olmadığı konusunda kararsızlık ve 
zaman ya da duruma bağlı değerlendirme değişmesi 
görülmektedir. Örneğin; muayenede bulaşma korku-
sunun mantıksız olduğunu söyleyen kişi, bir nesneyi 
eline alması istenince tereddüt gösterebilmekte ve 
reddedebilmektedir..

OKB genellikle ergenlik ya da genç erişkinlik çağ-
larında başlamakta, kadın ve erkekte eşit oranda gö-
rülmektedir. Başlangıç çoğu zaman yavaş gidişlidir. 
Hastalık çoğunlukla kronik, alevlenip yatışan bir gi-
dişe sahiptir ve alevlenmeler stresle ilişkili olabilir.



O’nun Hikayesi
Kurumsal İletişim Departmanı, Reklam Tanıtım Sorumlumuz 
Çiğdem AYTEN, Starbucks firmasının 10. Yılına özel düzenle-
diği yarışmada Fotoğraf kategorisinde birinci oldu. 

Starbucks’ın 10. yılı için düzenlediği “O’nun Hikayesi” adlı ya-
rışmada, www.onunhikayesi.com adlı mikro sitede, Starbucks 
misafirleri, Starbucks ile ilgili anılarını ve hikayelerini anlattı. 
Hikayelerin yanı sıra video ve fotoğraf da ekleyen yarışmacı-
lardan her hafta 10 hikaye seçildi ve yarışma sonunda yapılan 
değerlendirmede 3 kategorinin birincileri seçildi. Fotoğraf ka-
tegorisinde birinci olan Çiğdem AYTEN, ödül olarak 2 kişilik 
Amsterdam seyahati ve Ayşe ARMAN tarafından kaleme alınan 
“O’nun Hikayesi” isimli e-kitapta hikayesi ile yer alma şansı ka-
zandı. Starbucks Bebek Mağzası’nda yapılan lansmanda kitap, 
basına tanıtılırken kazanalarda hikayelerini yeniden paylaştılar. 

Kategori birincilerinin ve ilk 10’a giren katılımcılarının yer al-
dığı e-kitabı okumak için www.onunhikayesi.com adresini ziya-
ret edebilirsiniz.
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www.onunhikayesi.com, Fotoğraf Kategorisi Birincisi



22-29 Mart 2014 Gebelik Eğitimi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri, Kadın Doğum 
ve Bebek Hemşireleri ve Ebeler tarafından Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerimizde ikramlar ve sürpriz 
hediyeler anne adaylarımızı bekliyor.

Eğitim Programı

• Gebeliğin takibi, yapılması gereken testler, anne karnında bebeğin gelişimi
• Gebelikte cinsel aktivite
• Gebelikte sık karşılaşılan hastalıklar
• Gebelikle ilgili merak ettikleriniz (Soru-Cevap)
• Gebelikte beslenme ve kilo alımı
• Gebelikte cilt, saç ve diş sağlığı
• Gebelikte, çalışma hayatı, seyahat, giyim tarzı
• Rahatlama ve nefes egzersizleri 
• Normal doğum da, doğumhane işleyişi ve süreci 
• Doğuma hazırlık nasıl olmalı
• Doğum çantasında neler olmalı

• Doğum, sezeryan ve normal doğum
• Epidural Anestezi
• Doğum sonrası annelik psikolojisi
• Anne, baba, çocuk ilişkisi 
• Yenidoğan ve bebek sağlığı 
• Bebeğin uyku düzeni
• Bebeğin beslenmesi /Anne sütünün önemi
• Yenidoğan testleri nelerdir
• Bebeğin bakımı
• Bebek Dostu Hastane nedir
• Emzirme, emzirme teknikleri

Eğitim Programlarının Saatleri: 10:00 - 14:00
Yer: Avcılar Hospital 7. Kat Toplantı Salonu 

Eğitime sadece anne adayları kayıt edilecektir. 
Kayıt için:  444 2 999 / Dahili: 7676 no’lu telefon veya 
sizidinliyoruz@avcilarhospital.com 
adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Ücretsiz

2. Hafta 29 Mart 2014

1. Hafta 22 Mart 2014
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Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum

Anestezi ve Reanimasyon
Anestezi ve Reanimasyon
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Prenses Doğum

Doğum ağrısı, herkes de farklı özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır. Bir-
çok kadın için yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. 

Doğum ağrılarının iki temel nedeni vardır:
Duygusal ağrılar: Korku ve bilgisizlikten kaynaklanır. Kendisini nelerin beklediğini bilen 
bilinçli anne adayı ağrı ile çok daha kolay savaşır. 
Fonksiyonel ağrılar: Doğum ağrılarının asıl nedenleridir. 
• Doğum sürecindeki rahim kasılmaları
• Rahim boynunun genişlemesi ve doğum kanalının açılması sırasındaki ağrılar
• Bebeğin çıkıma doğru inişi sırasındaki ağrılar
• Doğum sırasındaki tıbbi girişimler (epizyo açılması ve doğum sonrası dikilmesi) sı-

rasındaki ağrılar
• Bebeğin eşinin yani plasentanın çıkışı sırasındaki ağrılar

Bölgesel Anestezi Nedir?
Kişiyi uyutmadan sadece ağrının oluştuğu veya iletildiği bölgenin geçici olarak uyuşturul-
ması, o bölgedeki ağrı ve hissin yok edilmesidir. 

Ağrısız (epidural) doğum da bir çeşit bölgesel anestezidir. Tek farkı his yok edilmez, sa-
dece ağrı yok edilir.

Ağrısız Doğum (Epidural Doğum, Halk Arasında Prenses Doğum)
Doğum ağrılarının karın bölgesinde sadece kasılma hissi, kasıklarda ise basınç hissi şek-
linde algılandığı normal bir doğumdur.
 
Neden tercih edilir?
• Kesinlikle ağrı, acı yoktur.
• Ayaklarda uyuşukluk ve ağırlık hissi oluşturmaz.
• Uygulama sonrası sersemlik hissi olmaz. Kişi kendini hasta olarak hissetmez.
• Bağırsak hareketleri durmadığı için gaz çıkarımı engellenmez.
• Psikolojik bir rahatlama yaşanır, gaz spazmı çözüldüğü için normal doğum şansı artar.
• Kasılma duyusu yok edilmediği için, bebeğin çıkımı sırasındaki kasılmalara eş za-

manlı olarak ıkınma şeklinde katılıp, doğum çabuklaşmış olur.
• Doğum sonrası yorgunluk, bitkinlik olmadığı için anne bebeğini çok daha çabuk ku-

cağına alıp, beslemeye başlar.
• Anne bebeğini doğurduğunda uyanık, ağrısız ve tamamen bilinçli olduğu için bebeği-

ni hemen görür, koklar, öper ve o güzel anın tadını çıkarır.
• Tıbbi nedenlerle doğum gerçekleşemezse, uygulanan ilaç dozunda yapılacak küçük 

bir değişiklikle yine genel anestezi almadan sezeryan ile doğum gerçekleştirilebilir.



Epidural Anestezi Nasıl Uygulanır?
Normal doğum takibi sırasında rahim kasılmaları düzenli hale 
geldikten sonra, doğum doktorunun veya ebenin tesbiti ile rahim 
açıklığı 4 cm’e ulaşmışsa bölgesel anestezi ilacı uygulanır. Anne 
adayı ya sol yanına yatırılarak ya da oturur pozisyondayken çene-
sini göğsüne dayar, kollarını omuzlara doğru çaprazlar ve olabil-
diğince öne doğru bükülüp, sırtını kamburlaştırır. İyi bir pozisyon 
ve kıpırdamadan durmak işlemin çabuk ve uygun yapılması için 
önemlidir. Anne adayının yardımının sağlanabilmesi için kateter 
yerleştirme uygulamasının düzenli doğum ağrılarının başlamasın-
dan önce yapılması tercih edilir. Uygulama bel bölgesi omurları 
arasından girilerek epidural denilen aralığa misina kalınlığında 
yumuşak bir kateterin yerleştirilmesi işlemidir.
 
Üç aşamada gerçekleştirilir!
1. Uygun pozisyon verildikten sonra uygulama yapılacak bölge 

antiseptik bir solisyonla temizlenir ve steril bir delikli örtü 
ile örtülür.

2. Kateterin takılacağı bölge ince bir iğne ile cilt ve cilt altına 
kadar uyuşturulur.

3. Epidural aralığa ucu künt bir iğne ile bel omurları arasından 
ulaşılır, içinden kateter sokularak yerleştirilir. Kateterin dı-
şarıda kalan kısmı boylu boyunca omuza kadar yapıştırılır. 
Dışarıda kalan uçtan istenilen zamanda uygun miktarda lokal 
anestezi ilacı verilir. 

İlaç uygulandıktan sonraki 10-15 dk. içinde artık her gelen ağrı bir 
öncekinden hafif olmaya başlar, daha sonra da kasılmalar hissedil-
mesine rağmen ağrı duyulmaz. Doğum kanalının tam açılmasına 
kadar geçen sürede anne adayı oturabilir, ayağa kalkabilir hatta 
odasında dolaşabilir. Doğum süreci uzadığında veya ilacın etkisi 
azalıp, ağrı duyulmaya başlandığında kateter ucundan ek dozlar 
uygulanır.

Anne doğuma hazır olunca doğum masasına alınır. 1-2 dakika 
da bir gelen kasılma şeklindeki doğum sancılarına anne adayı eş 
zamanlı olarak ıkınarak yardım eder. Ve en sonunda kuvvetli bir 
ıkınma ile bebek dünyaya gözlerini açar. Anneye de bebeğini ku-
cağına alıp o anın tadını yaşamak ve çektiklerini unutmak kalır. 
Doğumdan sonra sırttaki kateter hiçbir ağrı, acı hissettirilmeden 
çekilip çıkarılır. Ve anne normal yaşamına döner.

Epidural Anestezi Kimlere Uygulanmaz?
• Kanama bozukluğu olanlara uygulanmaz.
• Pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaç kullananlara uygulan-

maz.
• Uygulama bölgesinde yapısal bozukluk, enfeksiyon ve yanık 

mevcutsa uygulanmaz.
• Akli dengesi bozuk olanlara uygulanmaz.
• Aşırı tansiyon düşüklüğü olanlara uygulanmaz.
• Anne adayı istemiyorsa uygulanmaz.

Epidural Anestezinin Riskleri Var mıdır?
Epidural doğumda risk, deneyimli anestezi uzmanlarınca uygu-
lanması halinde minimum düzeyde gözükmektedir.
• Tansiyon düşebilir. Sıvı, serum takviyesi ile düzeltilir.
• Çok nadiren baş ağrısı olabilir. İlaçla giderilir.
• Yetersiz anestezik madde uygulamasına bağlı çok nadiren tek 

taraflı anestezi oluşabilir.
• Kullanılan ilaçlara bağlı hafif derecede alerjik reaksiyonlar 

gelişebilir. İlaçla düzeltilir.
• İlacın fazla verilmesiyle ıkınma hissinin de yok olmasıyla do-

ğum süreci uzayabilir.
• İdrar yapmada geçici gecikme olabilir.

Sonuç olarak; epidural anesteziyle ağrısız doğum modern 
tıpta 30 yıldan beri uygulanan doğumların son derece 
konforlu geçmesini sağlayan gerçekten prenseslere layık 
bir yaklaşımdır.

Epidural Anestezi İle Doğumu Tercih Eden Melis DEMİRAY: 
“Bebeğimin her anını yaşamak istiyordum. O anı yaşamak be-
beğimi o sırada hissetmek istedim. Ayrıca genel anesteziden de 
biraz korkuyordum. Ama gerçekten o anı yaşamak öyle güzel bir 
duyguydu ki bebeğimi kucağıma aldığımda benden mutlusu yoktu. 
Ayrıca doktorumun söylediğine göre verilen ilaçlar kana ve süte 
geçmeyeceğinden bebeğe ilaç geçişi olmuyormuş. Bu yüzden epi-
dural anesteziyi tercih ettim.”

Anestezi ve Reanimasyon
Anestezi ve Reanimasyon

Uzm. Dr. Mahmut TUFAN

37

Melis DEMİRAY
Demir Bebeğin Annesi
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Kısırlık 
Sorununuz
Doğru Araştırıldı Mı?
Kısırlık Nedir, Nasıl Araştırılır?
Kısırlık düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik ol-
maması olarak tanımlanır. Genç çiftlerde bekleme süresi daha 
uzun olabilir. Kadın yaşı 35’in üzerinde ise veya öykü ve fizik 
muayenesinde kısırlık ilişkisi olabilecek herhangi bir bulgu var-
sa araştırmalar daha erken başlatılmalıdır.

Gebelik olabilmesi için haftada en az bir defa cinsel birleşme 
olmalıdır. Cinsel birleşmenin daha seyrek olduğu durumlarda 
gebelik şansı azalır. Gebelik olabilmesi için ideal cinsel birleşme 
sıklığı haftada 2-3 defadır.

Kısırlığın Araştırılması
İlk yapılması gereken test semen analizidir ve 2 ay aralıklarla 
en az iki defa tekrarlanmalıdır. Semen analizi normal ise erkekte 
sorun yoktur. Semen analizi normal olan erkeğin muayenesine 
gerek yoktur. Normal semen analizi ile beraber olan testis da-
marlarının genişlemesi yani varikoselin kısırlığa katkısı olmaya-
caktır. Semen analizi ile eş zamanlı olarak kadının yumurtlayıp 
yumurtlamadığına bakılmalıdır. Bu amaçla adetin 19-21. günleri 
arasında basit bir hormon tahlili (progesteron) yapılabileceği 
gibi ultrason takipleri veya idrarda LH ölçümleri de yapılabilir. 
Düzenli adet gören kadınların %95’i normal olarak yumurtlarlar.
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Op. Dr. Faruk ÇEKMECELİ
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Kadında en önemli testlerden biri yumurtalık 
kapasitesinin saptanmasıdır. Bunun için adet 
döneminde vajinal yolla bir ultrason yapıla-
rak yumurtalıklar primordial foliküller (içinde 
yumurta barındıran minik kistler) sayılır. İki 
yumurtalıkta toplam 6 taneden az primordi-
al folikül varsa yumurtalık kapasitesi azalmış 
demektir. Kadınlarda yumurtalık kapasitesi 37 
yaşından itibaren azalmaya başlar ve 44 yaşın-
dan sonra kadının çocuk sahibi olabilmesi çok 
zorlaşır. Bazen yumurtalık kapasitesi daha er-
ken azalır, özellikle ailesinde erken menopoz 
olan kadınlarda, daha önce yumurtalıklarından 
kist aldırmış olan kadınlarda, tek yumurtalığı 
alınmış kadınlarda, çikolata kist (endometrio-
sis) öyküsü olan kadınlarda, genç kısır çiftlerde 
ve tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde yumur-
talık kapasitesinin çok dikkatli bir şekilde de-
ğerlendirilmesi gerekir.

Semen analizi, yumurtlaması ve yumurtalık 
kapasitesi normal olan çiftlerde kadının tüple-
rinin açık olup olmadığı araştırılır. Bunun için 
rahip tüp filmi çekilmesi gerekir. HSG basit ve 
çoğu zaman ağrısız bir işlem olmasına rağmen 
teknik olarak ilacın hızlı ve basınçlı verilmesi 
rahimde kramplar yapabilir. İşlem adetin biti-
minden hemen sonra yapılmalıdır. Bu şekilde 
rahim içi daha iyi görülür ve yumurtlama dö-
neminden sonra olabilecek çok erken bir gebe-
lik olasılığı ortadan kaldırılır. HSG ile rahim iç 
boşluğu ve tüpler değerlendirilir. Tüplerin açık 

olup olmadığı ve kapalı ise hangi seviyede ka-
palı oldukları anlaşılabilir. Özellikle tek tüpün 
rahme bitişik olduğu yerden kapalı olması du-
rumu bazen ilacın basınçlı verilmesi sonucunda 
tüpte kasılma olmasına bağlıdır. Bu durumda 
gerçek değil yalancı bir tıkanıklık vardır. HSG 
ile karın içindeki yapışıklıkları ve bunların şid-
detini anlama olasılığı azdır. HSG tüplerin açık 
olup olmadıkları hakkında bilgi verdiği halde 
tüplerin işlevi hakkında bilgi vermez.

Öyküsünde ve fizik muayenesinde herhangi 
bir bulgusu olmayan kadınlarda karın içinin 
bir teleskop yardımıyla gözlenmesine olanak 
tanıyan laporoskopi adı verilen bir işlem yapı-
labilir. Laporoskopi eskiden sık kullanılan bir 
teknik olmasına karşın bu gün özellikle tanısal 
anlamda kullanımı çok kısıtlanmıştır. Biz lapo-
roskopiyi ancak tedavi edici anlamda öneriyo-
ruz.

Kısırlık araştırmalarında kullanılan ancak öne-
mi tam olarak kanıtlanmamış testler de vardır. 
Bunların arasında immunolojik araştırmalar 
(antisperm antikorları) ve postkoital test (iliş-
kiden sonra rahim ağzındaki sıvının spermlerin 
varlığı açısından incelenmesi) sayılabilir. Kısır-
lığın araştırılmasında minimalist bir yaklaşım 
öneriyoruz. Gereksiz testler yapılması hem za-
man hemde para kaybedilmesine yol açacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Bülent URMAN / http://www.bulentur-
man.com/kisirlik-nedir-ve-nasil-arastirilir
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Kayısı Cenneti

MALATY A

K ültepe vesikalarında “Melita” Hi-
tit vesikalarında “Maldia” olarak 
bahsedilen Malatya ili, coğrafi ko-

numu, ünlü kral yolu ve ipek yolu üzerinde 
bulunması ve sahip olduğu zengin su kay-
nakları nedeniyle, Neolitik Çağ’dan bu yana 
yerleşimlere sahne olmuştur. 

Günümüz coğrafyasında ise doğuda Elazığ 
ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda 
Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan 
illeri ile çevrili 12,313 km2 yüzölçümü ile 
Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Da-
rende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, 
Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşil-
yurt ilçelerinden oluşmaktadır.

Gezi Yazısı
Gezi Yazısı



Organize sanayisinde bulunan fabrikalar kentin ekonomisine 
katkıda bulunmakla birlikte maden rezervleri oldukça zengindir. 
Gerek sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ge-
rekse bölgesinde bulunan önemli turistik değerler, Malatya’nın 
turizm ekonomisini desteklemektedir. Son yıllarda sağlık turiz-
mide ilimizde dikkate değer bir gelişim göstermiştir. İnönü Üni-
versitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve ilde her geçen gün artan 
sağlık yatırımları sektörün gelişiminde önemli bir itici güç du-
rumundadır. İlimizde verilen nitelikli sağlık hizmetlerine ilave 
olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin, organ 
nakli konusunda gösterdiği başarı Malatya’yı sağlık turizminde 
bölgesinde önemli bir noktaya getirmiştir.

Nereler Gezilir?
Kentin ilçelerinde Selçuklular ve Osmanlılar döneminden kalma 
birçok eser bulunmaktadır. Eski Malatya, Aslantepe ve Arkeo-
loji Müzesi’ni, kayısı ve yan ürünlerinin satıldığı Şire Pazarı, 
Orduzu Pınarbaşı Şelalesi, Gürpınar Şelalesi, Kanalboyu, Sul-
tansuyu, Karakaya Barajı ve Levent Vadisi Malatya’da görme-
niz gereken yerler arasında.

Ne Yenir?
Lezzetli bir mutfağa sahip olan Malatya Mutfağı’nda etin ve bul-
gurun önemli bir yeri vardır. Çoğunlukla bulgur ve diğer malze-
melerin karışımıyla yapılan çok sayıda köfte çeşidi bulunmakta 
dır. Bunların arasından en önemlilerini; İçli Köfte ve Analıkızlı 
oluşturmaktadır. Ayrıca bulgur, yörede kiraz, üzüm ve dut yap-
rağı ile yapılan sarmalarda da kullanılır. Yörenin kendine has bir 
çok yemeği olmasına karşın yöre dışında da bilinenleri arasın-
da “Mercimekli Bulgur Pilavı”, Pirpirim Çorbası”, “Pirpirim 
Cacığı”, “Yoğurt Çorbası”, “Kağıt Kebabı”, “Tandır Kebabı”, 
“Pekmezli Helva” ve “Kömbe” sayılabilir.

Ne Alınır?
Yöre halkının kış aylarında dokuduğu halılar, kilimler, bakır 
mutfak eşyaları; Malatya’dan alınabilecek özgün hediyelik eş-
yalardır. Bunlarla birlikte kayısının işlenmesi neticesinde oluşan 
türevlerini (gün kurusu, kayısı pestili, kayısı döneri, kayısı reçeli 
vb.) ve dut pekmezini almanız tavsiye edilir.

Gezi Yazısı
Gezi Yazısı

Satınalma Uzm. Ali Enver ULU

İktisadi anlamda bakıldığında dünya kuru kayısı üretiminin ¾ karışlayan rekolte-
siyle bulunduğu bölgenin de en gelişmiş ilidir. Tarımsal üretimin büyük bir kısmını 
tahıllar ve kayısı bahçeleri oluşturmaktadır. Kayısının yanı sıra Yeşilyurt Dalbastı 
Kirazı, Arapkir Dutu ve Köhnü Üzümü, Akçadağ Bal Armudu, Hekimhan Cevizi 
de meşhurdur.

Darende, Gürpınar Şelalesi

Ulu Cami
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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.

Hastanemizin Kafeteryası

www.pastacicafe.com



Yemek Tarifi
Kadayıflı Tavuk Pane
Malzemeler
• 350 gr kemiksiz tavuk göğsü
• 150 gr tel kadayıf (çiğ)
• 1 adet yumurta
• 1/2 su bardağı süt
• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1,5 çay kaşığı köri

• 1 çay kaşığı kekik
• 1 çay kaşığı kimyon
• Az miktar kırmızı pulbiber
• Tuzot
• Karabiber
• Kızartmak için sıvıyağ

Hazırlanışı    
İlk başta çiğ tel kadayıfı tezgah üstüne yayıp, biraz kurumasını sağlayın. 
Bu sayede daha kolay parçalanacaktır. Daha sonra tavuk göğsünü güzelce 
yıkayıp, kuşbaşından biraz büyük parçalar şeklinde doğrayın. Derin bir kaba 
sütü ve zeytinyağını dökün. Üzerine köri, kimyon, karabiber, tuzot, kekik 
ve pulbiber ekleyip, iyice çırpın. Ardından doğradığınız tavuk etlerini ilave 
edip, kapağını kapatarak, buzdolabında 3-4 saat bekletin. Buzdolabında din-
lenen tavuk etlerini çıkartıp, süzgeçten geçirerek, bir süre süzün. Daha sonra 
geniş bir kaba 1 adet yumurta kırıp, iyice çırpın. Tel kadayıfı bıçak yardımı 
ile iyice kıyıp, geniş bir kaba alın. Akabinde süzülen tavuk göğüslerini önce 
yumurtaya sonrada kıyılmış kadayıfa bulayarak, kızgın yağ içinde önlü ar-
kalı pişirin. Pişen çıtır tavuklarınızı servis tabağına alın. Yanında patates 
kızartıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Tarif
Burcu İNGİZ

Malzemeler
• Yarım kilo, kestane püresi
• 1 Su bardağı galeta unu
• 1 kahve fincanı pudra şekeri
• 3 yemek kaşığı, krema
• 125 gram damla çikolata

Kestane şekeri için:
• 10-12 adet kestane
• 5,5 su bardağı su
• 1 su bardağından bir parmak 

az toz şeker
• 1 çay kaşığı, vanilya
• Renkli pasta şekerleri

Kestanepare

Hazırlanışı
Öncelikle kestane şekerlerini hazırlayın, bunun için kestanelerin kabuklarını 
soyun, orta boy bir tencerede 3,5 bardak suyun içinde kabukları yumuşaya-
na kadar haşlayın. Sonra kabuklarını soyun, 2,5 bardak suyu bir tencereye 
alıp, üzerine şekeri ilave edin. Karıştırarak kaynayan şerbetin içine kestane-
leri ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. (Yaklaşık 2 saat) Süre sonunda 
tencerenin içinde 1 gün bekletin.

Ertesi gün, tencereyi ocağa alıp, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 
dakika daha kısık ateşte kaynatın ve vanilya ilave edin. 5 dakika sonra ocak-
tan alın. Kestaneleri düz servis tabağına dizin. Kestane püresini karıştırma 
kabına alın, pudra şekeri, galeta unu, damla çikolata ve krema ilave edin. 
Kıvama gelene kadar yoğurun. Yumurtadan biraz büyük parçalar koparıp 
yuvarlayın, ortasını parmağımızla oyarak oyuklara soğuyan kestane şeker-
lerini renkli pasta şekerlerine bulayıp yerleştirin ve servis edin.Tarif

İrem ŞENÇİÇEK
Afiyet Olsun...
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Bunları Biliyor musunuz?

• Vücudumuzda 25 milyar 
oksijen alıcı kırmızı kan 
yuvarları bulunmaktadır. 
Bunları bir yüzey üzeri-
ne yayacak olursak 2570 
metre karelik bir alanı 
kaplar. 

• 1 saat süreyle kulaklıkla 

birşey dinlemek kulaktaki 

bakteri sayısını %700 art-

tırır.

• Yarım kilo bal yapabilmek 

için arılar iki milyondan 

fazla çiçekt
en bitki özü top-

lar.

• İnsanlar yılda 1.500 kere rüya görürler.
• Vücudumuzdaki en güçlü kas dilimizdir.
• Kereviz yerken harcanan ka-lori, kerevizin verdiği kalori-den fazladır.

• Hindistan’daki yıllık doğum 

sayısı, Avusturya’nın top-

lam nüfusundan fazladır.

• Köpeklerin ter bezlerinin 

ayaklarının altındadır.

• Sıcak su, soğuk sudan daha 

ağırdır.

• Beyindeki sinir damarları-

nın % 40’ı protein, % 51-

54’ü ise yağdır.

• Bütün kar taneleri altıgen 

şeklindedir ve her yağışta 

düşen milyarlarca kar ta-

nesinden hiçbiri diğerine 

benzemez.

Tavsiye;
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Müzik dinlemek; hem beden sağlığına 
hem de ruh sağlığına iyi gelir...

Müzik endorfin düzeyini yükseltebilir ve strese bağlı hormonları düzenler.
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