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Op. Dr. İlhami BEREKET
Tıbbi Hizmetler Koordinatörü / Başhekim

Değerli Okurlar,
Kurumumuz yayın organı Sağlık Olsun dergimizin 18. Sayısı sizlerle. Sağlıkla ilgili, bilgiler edinebileceğiniz, 

merak ettiklerinizi öğrenebileceğiniz ve hastanemizdeki gelişmelerden haberdar olabileceğiniz bir içerikle 
karşınızdayız, umarım sizler için faydalı bir sayı olmuştur.

Bildiğiniz gibi sağlık insan hayatı için en önemli unsurdur. Sağlık kurumları olarak, toplumumuzun 
sağlığını korumak ve gelişen teknoloji çerçevesinde hizmet sunmak öncelikli amacımızdır. Avcılar Hospital 

olarak, gelişen branşlarımızla bu hizmete katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Bu çerçevede Temmuz 
2014 tarihinde, Kardiyoloji ve Vasküler Cerrahi Ünitemiz hizmete girecek olup, kalp rahatsızlıkları ve 
ameliyatlarında, alanında başarılı hekim kadrosu ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak cihazlar ile tanı ve 

tedavi alanın da hizmet vermeye başlayacağız. 

Çocuklarımızın sağlığı tüm ebeveynlerin en hassas olduğu konudur.  Bu nedenle çocuk sağlığı ve hastalıkları 
birimimizde her geçen gün sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmaktayız. Çocuk Nöroloji ve Çocuk 
Endokrinoloji birimlerinde SGK ile anlaşmamızı gerçekleştirerek, SGK kapsamında da hasta kabulüne 

başladık.

Hastanemiz sizlere daha iyi hizmet vermek için yenilikler yaparken ülkemiz son derece zor sınavlardan 
geçti.  Özellikle 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleşen facia da kaybettiğimiz 

301 madencimiz için duyduğumuz derin üzüntüyü belirtirken, onlara Allahtan Rahmet, kederli ailelerine de 
başsağlığı diliyorum.

 Bu yıl buruk geçireceğimiz Babalar Gününde ise öncelikle Soma da kaybettiğimiz kardeşlerimizi anıyor ve 
tüm babaların Babalar Gününü kutluyorum. 

Yaz tatiline girecek öğrencilere ve çalışanlara şimdiden iyi bir tatil diliyorum. Ramazan Bayramını ve 
30 Ağustos’ta kutlayacağımız Zafer Bayramını da şimdiden tebrik eder, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı ve 

barış dolu nice bayramlar dilerim.
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Başhekim’den...
Başhekim’den...



Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz
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Avcılar Hospital tarafından anne adaylarına motivasyon ve bilgilen-

dirme amaçlı yapılan Gebelik Eğitimi bu yıl da oldukça keyili geçti. 
22-29 Mart Gebelik Eğitimimizin 1.haftasında Kadın Doğum Uz-

manı Op. Dr. Gönül Kazezoğlu, Diyetisyen Melike Çetintaş, Kadın 
Doğum Uzmanı, Op. Dr. Tülay Egeli ve Ebe Reyhan Arpacı konu-

ları ile anne adaylarımızı bilgilendirirken, Gebelik Eğitimimizin 2. 
haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nil Bilgen, Neonatoloji 
Hekimi Uzm. Dr. Murat Palabıyık, Uzm. Psk. Gülten Kılıç ve bebek 
hemşiresi Sevgi Akyürek anne adaylarımızın merak ettikleri ve öğ-

renmek istedikleri konuları paylaştı. Eğitimin sonunda anne adayla-

rına Gebelik Eğitimi Sertifikası verildi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz 
etkinliğimiz ile hastanemizdeki doktorlarımızın tıp 
bayramını kutladık. Hastanemizin toplantı salonunda 
gerçekleşen organizasyona hastanemiz doktorları ile 
idari ve tıbbi yönetim kadrosu katıldı. Misafirlerimiz 
yemeklerini yerken birbirinden güzel şarkılarıyla 
sanatçı Çılgın Sedat etkinliğimize neşe kattı.

22 - 29 Mart Gebelik Eğitimi

Eğitim Seminerlerimiz

14 Mart Tıp Bayramı

Eğitime destek veren hastanemiz, sağlık bilgisi edinmeye ve 
toplum bilinçlenmesine de önem vermektedir. Bu amacımızı 
gerçekleştirmek için hastanemiz, anlaşmalı olduğumuz firmalar, 
okullar ve anaokulları seminerler gerçekleştirilirken çeşitli fuar 
organizasyonlarınada katılımda bulunuldu.

Enfeksiyon hemşiremiz Nuray Kaplan anlaşmalı 
anaokullarımızdan; Beykent Şeker Akademi öğrencilerine hijyen 
ile ilgili bilgiler verirken, miniklere el ve kişisel temizliğin nasıl 
olması gerektiğini anlattı.  Anlaşmalı kurumlarımızdan, Katsan 
Gıda çalışanlarına  ise iş yerlerinde kişisel temizliğin nasıl 
olması gerektiği ile ilgili eğitim semineri verdi.

Avcılar Hospital; Kaya Ramada Hotel’de, Büyükçekmece 
Belediyesi’nin desteği ile yapılan Mesleki Gelişim Fuarına 
“Eğitime Destek Veriyoruz” sloganıyla katıldı ve ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gördü. Çoğunluğunu meslek seçiminde bulunacak 
öğrencilerin oluşturduğu ziyaretçiler sağlık sektöründeki 
çalışmalarla ilgili bilgi edindiler.



Anjiyo’da Artist One Teknolojisi 
İlk Defa Avcılar Hospital’da . . . 
Girişimsel görüntülemeye yeni bir yaklaşım işaret eden ve değiştiren sistem düşünün, çünkü o pek çok yönü ile farklı. 
MEGALIX Cat Plus, X-ray tube featuring the Siemens-unique lat emitter, CLEARstent Live to verify stent.
Kullanıcı rahatlığını, kabiliyetini, etkinliğini ve kullanım kalitesini arttıran akıllı sistem. (Intelligent operation)



Hemşirelik Hizmetleri
Hemşirelik Hizmetleri

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını 
değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halinde olmasını ifade etmektedir. Hastalık ve sağlık kavramları 
kültürlere bağlıdır. Bir yörede, toplumun çoğunda bağırsak 
paraziti varsa, bu durum hastalıktan sayılmayabilir. Sigara içen 
bir kişi, öksürüğünü sigaraya bağlayıp gerçek nedeninin bir 
başka şey olabileceğini dahi düşünmeyebilir. Çocuğu ishal olan 
bir anne, tüm çocuklar ishal oluyor düşüncesiyle bu durumu 
hastalıktan saymayabilir. 

İnsanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama 
bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-14 
Nisan tarihleri arasında kalan haftayı “Sağlık Haftası” olarak 
kabul etti. Sağlık Haftası’nın amacı; sağlık bilgisinin ve 
yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. İnsan sağlığının 
korunması açısından yapılan çalışmalara  “Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri” tanımı yapılır ve bu hizmetlerden ülkemizde 
birinci derecede “Toplum Sağlığı Merkezlerimiz” ve “Aile 
Sağlığı Merkezlerimiz” ilgilenmektedir. Diğer sağlık hizmetleri 
ise “Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ve Rehabilitasyon 

Hizmetleridir.” Sağlığımızın korunması ve devam etmesi için 
tedavi geliştiren değerli hekimlerimizin yanında tedavilerimizin 
devamını sağlayan hemşirelerimizinde büyük emeği vardır. 
Sağlık çalışanları olarak hemşireler, ebeler ve sağlık memurları 
büyük bir özveri ile hekimleriyle birlikte mesleklerini sürdürmek 
ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktadırlar. Bu gibi 
önemli meslekleri icra eden sağlık çalışanları için özel günler 
oluşturulmuş bir anlamda onlara bir onur atfedilmiştir. 

Dünya’nın en eski mesleklerinden birisi olan “Ebelik Mesleği” 
nin önemine dikkat çekmek için dünyada ve ülkemizde 
her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında “Ebeler Haftası” 
kutlanmaktadır. Ebeler; doğum eylemini gerçekleştirmenin 
yanında anne-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası 
anne ve bebek bakım hizmetleri, anne ve bebekle ilgili koruyucu 
tedbirler, tıbbi önlemlerin alınması, gerekli hallerde ilkyardım 
ve acil önlemlerin alınması hizmetlerini de yürütürler. Ebeler, 
bu önemli sorumluluklarıyla takdir edilesi ve kutsal bir vazifeyi 
yerine getirmektedirler. 

Beyaz Meleklerin Mesleği
“Hemşirelik”
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Hemşirelik Hizmetleri
Hemşirelik Hizmetleri

Başhemşire Ayten ŞENTÜRK

Hemşirelik mesleği ise,  güç çalışma şartlarını gerektiren, 
özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor 
bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, 
toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından 
ilgili bir meslektir; ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, 
hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi ve saygı 
yatar. 

Tarihi çok eski olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, 
Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk çağlarda bugünkü 
biçimde olmasa bile yapılmaktaydı. Dünyada modern 
hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olup, ilk 
hemşirelik okulunu da 1962 yılında Londra’da açmıştır. 
Ülkemizde ilk olarak "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" (Kızılay) 
1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır. Cumhuriyet 
sonrası ilk Hemşirelik Okulu İstanbul’da açılmış olup,  
bunu 1939 yılında Ankara’da açılan Askeri Hemşirelik 
Okulu izlemiştir.

1943’te Verem Savaş Derneği, 1946’da Sağlık Bakanlığı 
İstanbul’da birer Hemşirelik Okulu açtılar. Günümüzde 
bu okullar 4 yıllık Sağlık Kolejlerine dönüştürülmüşlerdir. 
Kolej ve lise mezunlarına eğitim veren 4 yıllık Yüksek 
Hemşirelik Okulları da halen faaliyettedir. Bu okullardan 
en ünlüsü İstanbul’daki Florance Nightingale Yüksek 
Hemşirelik Okulu’dur. Çeşitli üniversitelere bağlı 
hemşirelik okulları da vardır. 

12 Mayıs hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale’in 
doğduğu gün olduğu için, ona izafeten "Hemşirelik 
Haftası"nın başlangıç günü olmuştur. Nightingale, Kırım 
Savaşı sırasında İngiltere’den gelerek, Üsküdar’daki 
Selimiye Kışlası’nda hemşirelik yapmış ve büyük ün 
kazanmıştır. 1964 yılından itibaren ülkemizde de her 12 
Mayıs Günü “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır.  
 
12–18 Mayıs tarihleri arasında başta hemşireliğin 
kurucusu Florance Nightingale (1820–1910)’in özverili, 
sevecen, gece ve gündüz hizmetleri saygıyla anlatılırken, 
hemşirelik mesleğinin de kutsallığıda vurgulanır. Bu hafta 
değerlendirilirken, hemşirelik mesleğinin sorunları ortaya 
konur ve çözümler üretilir. Mesleğin önemine toplumun 
dikkati çekilir.
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Florence Nightingale 
1820 - 1910



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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temizlik alışkanlığı 
nasıl olmalı?
Günlük yaşantımızda dokunduğumuz her şeyde bakteri 
bulunmaktadır. Özellikle ellerimiz, günlük yaşamda dış dünya 
ile her türlü bağlantımızı sağlayan, bu sebeple de en çok bakteri 
barındıran organımızdır. Hijyeni sağlamada en önemli kural, 
ellerin doğru yöntem ile su ve sabun kullanılarak yıkanmasıdır. 
El hijyeni, besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında ve 
parazitlerin bulaşmasının önlenmesinde en etkili yöntemlerden 
biridir.

Çocuklarda El Yıkama Eğitimi
Çocuklar gün boyu elleri ile her yere dokunurlar. Yıkanmayan 
ellerin ağız ve buruna götürülmesi sonucu mikroplar vücuda alınır. 
Bu durum, bağışıklık sistemi henüz bir yetişkin kadar gelişmiş 
olmayan çocuklarda ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir. 
Eller yoluyla taşınan mikroplar, soğuk algınlığından ölümcül 
hastalıklara kadar birçok istenmeyen soruna neden olabilir.

Okul öncesi dönem, temizlik alışkanlıklarının kazanıldığı 
dönemdir. Çocuk için ilk eğitim ailede başlar. Çocuklarda 
el yıkama eğitimi her ne kadar basit görünse de bazen aileler 

tarafından gözden kaçabiliyor ya da eksik el hijyeni eğitimi 
verilebiliyor. El yıkamak, okul öncesi dönemde öğretilecek 
ilk davranışlardan biri olmalıdır. Bu nedenle ebeveyn ve 
öğretmenlerin, doğru el yıkama davranışları ile çocuklara örnek 
olmaları gerekmektedir.

Eller Ne Zaman Yıkanmalı?
• Toplumda ortak kullanılan araçların (para, telefon v.b) 

kullanımından sonra
• Uykudan önce ve sonra
• Saçlar tarandıktan sonra
• Yemeklerden önce ve sonra
• Dışarıdan eve gelince
• Tuvaletten önce ve sonra
• Çiğ besinlere (et ve türevleri) temas ettikten sonra
• Öksürüp, hapşırdıktan sonra
• Hayvanlara dokunduktan sonra
• Kirli olduğunu düşündüğümüz zamanlarda mutlaka eller 

yıkanmalıdır.

çocuklarda



Çocuklarda Diş Fırçalama Alışkanlığı
Süt dişlerine sahip olan çocukların öğrenmesi gereken kişisel 
temizlik uygulamalarından biri de diş fırçalama alışkanlığıdır. 
Tüm kişisel bakım uygulamaları gibi diş fırçalama eğitimi de 
önce ailede başlar. Bu nedenle anne babanın, çocuklarına örnek 
olması açısından özellikle 2 yaş ve üstü çocuklarda diş fırçalama 
denemelerine çocuklarla birlikte başlamaları gerekmektedir. 

Küçük yaşlarda diş fırçalama alışkanlığı edinen çocukların 
yetişkinlik döneminde çürük ve diğer diş hastalıklarına 
yakalanma riski azalmaktadır. Çocukların ilk süt dişleri çıktıktan 
sonra herhangi bir sorun olmasa da düzenli olarak 6 ayda bir diş 
hekimi ziyaret edilmelidir.

Etkili Diş Fırçalama Yöntemi
Günde en az 2 kez çocuğun yaşına uygun diş fırçasına yine 
çocuklara uygun macun, nohut büyüklüğünde sürülür ve 2 
dakika boyunca fırçalama işlemi yapılır. Diş fırçasının çocuğa 
özel olması ve 3 ayda bir yenilenmesi gerekir.

Besin Hijyeni
Besin hijyeni, tüketilen gıdanın tümüyle hastalık yapıcı 
etkenlerden arınmış olması demektir. Besinler, çevrede bulunan 
zararlı maddelerle temas sonucu kirlenebilir. Bu gıdaların 
temizlenmeden tüketilmesi, insanlarda çeşitli hastalıklara 
sebebiyet verebilmektedir.

Besinleri Satın Alırken, Saklarken ve Hazırlarken 
Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Yemek hazırlamadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.
• Besinleri güvenilir yerlerden satın alın.
• Açıkta satılan gıdaları almak yerine, ambalajlanmış gıdaları 
tercih edin. Ayrıca satın aldığınız gıdaların etiketlerini mutlaka 
okuyun ve son kullanma tarihini kontrol edin.
• Sebze ve meyveleri bol ve temiz suyla yıkayın.

• Gıda temizliğinde deterjan gibi temizlik maddeleri kesinlikle 
kullanmayın. Onun yerine haşere veya mikrop bulunmasından 
kuşkulanılan taze sebzeleri sirkeli suda bekletin.
• Süt, yoğurt, yumurta gibi besinleri oda sıcaklığında uzun süre 
bekletmeyin.
• Çiğ et ve türevleri ile diğer besinlerin birbirine temasından 
kaçının. Böylece çiğ besinlerdeki zararlı maddelerin diğer 
besinlere geçişini engellemiş olursunuz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzm. Dr. Ömer SALTAN
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Eller Nasıl Yıkanmalı?
• Kağıt havlu ile musluk açılır.
• Eller suyla ıslatıldıktan sonra bilekleri de içine alacak biçimde 

avuç içi, el sırtı, parmak araları ve tırnak dipleri en az 30 saniye 
boyunca sabunla ovalanır.

• Bol suyla durulanır.
• Eller kağıt havlu ile kurulanır. Çünkü ellerin nemli kalması 

mantar gibi bazı mikroorganizmaların üremesine sebep olabilir.
• Kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır.
• Çocuklarda tırnaklar, haftada bir kez mutlaka kesilmelidir. 

Bunun dışında el yıkama sırasında mutlaka tırnak dipleri de 
temizlenmelidir.



Üroloji
Üroloji
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Sünnet; penisin baş kısmını saran derinin bir 
kısmının kesilerek çıkarılmasıdır. Ülkemizde 
sünnet, dini ve sosyal bir istek olup tüm erkek 

çocuklarına uygulanmaktadır. Çocuk sünnet öncesinde 
psikolojik olarak mutlaka eğitilmelidir. Sünnet 
olacak çocuk bebekse 1 saat kadar, büyükse 2-3 saat 
öncesinden mutlaka aç bırakılmalıdır. Çünkü; bazı 
çocuklarda psikolojik olarak öğürtü olmakta, bu da 
kusmaya sebep olabilmektedir.

Sünnet basit gibi görünse de çok önemli bir cerrahi 
müdahaledir. Cerrahi prensiplere uyularak steril (temiz) 
koşullarda ve uzman hekim tarafından yapılmalıdır. 
Sünnet işleminin yapılmasında lokal anestezi yeterlidir.
İyi bir cerrah tarafından sünnet gerçekleştirilmediğinde 
çocuk; enfeksiyon, kanama, yapışıklık, peniste eğrilik, 
mea ağzında iltihaplanma, kesi yerinde kist oluşumu, 
fistül ve glans penis yaralanmaları gibi komplikasyonlara 
maruz kalmaktadır. En sık karşılaşılan sorun sünnet 
derisinin yetersiz kesilmesidir. Bu sıklıkla fimozis 
dediğimiz durumlarda yeterli cerrahi uygulamanın 
yapılamaması sonucu ortaya çıkar.

Tercih ettiğimiz sünnet tekniği çocuğumuzun yaşına 
bağlıdır.  2 yaş ve altı çocuklarda klamp metodu 
dediğimiz yöntem en uygun yöntemdir. 2 yaş yukarısı 
çocuklarda, klasik metod dediğimiz: Shield yöntemi 
+ termokoter kullanımı + primer dikiş koymanın 
kombinasyonundan oluşmakta ve lokal anestezi 
altında yapılan işlemin süresini birkaç dakikaya 
indirerek sünnetin çocuklar için kolaylaştırılmasını 
sağlamaktadır.

Bu yöntemde, penis köküne ring blok tarzında lokal 
anestezi uygulamasını takiben sünnet yapılır. Genellikle 
hiçbir kanama ile karşılaşılmaz. Nadiren görülen 
birkaç kanayan damar, termokoterin ucu ile koagüle 
edilir. Kendiliğinden çözülen dikiş ipi kullanılır. Dikiş 
hattına antibiyotikli krem uygulanıp işleme son verilir. 
Tampon, sargı veya ilave pansumana aslında gerek 
yoktur. Duruma göre kullanılabilir.

Bu yöntemle sünnet edilen çocuk, işlem bittiği andan 
itibaren normal aktivitesine döner. Kesi hattında birkaç 
gün süren hiperemi ve ödem görülür.

Çocuğunuzun Sağlığı İçin 

SÜNNET
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Tıbbi Olarak Sünnet Gerektiren Durumlar
• Sünnet derisi iltihabında önerilir. (iltihabi durum tedavi 

edilmesini takiben yapılır.)
• Sünnet derisi darlığı ve  idrarın tam boşaltılamaması 

durumunda yapılır. (aksi taktirde idrar kesesi kalınlaşması 
veya fonksiyon bozuklukları yaşama olasılığı vardır.)

• Sünnet derisinin geriye kaçarak penis başını boğması 
durumunda yapılır (PARAFİMOSİS). Bu durum acil sünnet 
gerektiren bir durumdur.

• Sünnet derisi altında smegma birikimi ve idrar çıkışını 
zorlaştırdığı durumlarda yapılır.

• Bazı böbrek hastalıklarında veya tekrarlayan idraryolu 
enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak yapılması önerilir.
(şart değildir.)

• Sünnetsiz olanlarda selim ve habis kanserler daha sık görülür.
• Sünnetsiz kişi taşıyıcı olma olasılığı nedeniyle eşlerinde ise 

rahim ağzı kanserleri görülme sıklığı artığı söylenmektedir.
• Sünnetsizlerde zührevi hastalıkların görülme sıklığı artığı 

söylenmektedir.
• Erkek çocuklarında sünnet derisini, fermuar veya benzeri 

yerlere sıkışması durumunda yapılır.

Uygulanan Sünnet Yöntemleri
• Cerrahi Sünnet: Steril şartlar altında genel anestezi (narkoz) 

veya bölgesel uyuşturma yapıldıktan sonra sünnet derisi 
kesilir. Kanayan damar ağızları bulunup koterize (damar 
lehimi) edilerek, kesik olan derinin iki ucu dikişler ile uç uça 

getirilerek dikilir. Dikişlerde kendiliğinden eriyen cinsten 
olduğu için dikiş almaya da gerek yoktur. Bir haftaya kadar 
dikişler kendiliğinden kopar ve düşer. Çocuk hemen ayağa 
kalkabilir. Yeme ve içmede bir kısıtlama yapılmaz. 2-3 saat 
sonra uyuşturucu iğnenin tesiri geçeceğinden çocuk ağrı 
duymaya başlar. Onun için bu arada ağrı kesici hap, şurup 
veya fitil verilir.

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

• Çan Usulü: (Gomco Klemp ): Bu usulde özel yapılmış çan 
şeklinde bir aletten faydalanılır. Bu alet iki kısımdan meydana 
gelir. Penis başına geçirilen çana benzeyen ana parça ve 2 
adette kıskaç. Penis başına uygun olan çanın içerisine penis 
başı geçirilir. Sünnet derisi çanın dış yüzünde kalır. Üste kalan 
kıskaçlar ile sünnet derisi iyice sıkıştırılır. Yine belli bir gün 
sonra kıskaçlar açılır ve dolaşımı bozulmuş sünnet derisi 
alınır.

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

• Lazerle Sünnet: Koter yerine kesici olarak lazer 
kullanılmaktadır.

Hastanemizde yalnızca “Cerrahi Yöntem” ile sünnet işlemi uygulanmaktadır.
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DOĞRU BESLEN,
yaza formda gir!

Y az yaklaşıyor, bikiniler, elbiseler 
dolaplardaki yerini almaya 
başladı. Kışın yavaşlayan 

metabolizmamızı hızlandırmamızın 
zamanı geldi. Her şeyden önce doğru 
beslenmek için vücudumuzu tanımamız 
gerekli. Kilo almamızın altında yatan 
bir sebep var mı, tiroid hormonlarımız 
normal çalışıyor mu, insülin direncimiz 
var mı? Birçok hastalığın farkında 
olmayabiliriz ya da yanlış beslendiğimiz 
için kilo vermemizi de engelleyen 
insülin direnci gibi bir soruna neden 
olmuş olabiliriz. Basit bir kan testi ile 
bunlar anlaşılabilir.

Kışın yediğimiz ağır yemekler,  az 
hareket, az terleme gibi sebepler 
de metabolizmamızı yavaşlatabilir 
Psikolojik destek, karar aşamasında çok 
önemli. Kilo vermek için önemli olan 
az yemek değil, doğru beslenmektir. 
Bu nedenle aç kalacağınız, memnun 
olmayacağınız, sizi mutsuz edecek 
yemekler yemenize gerek yok. Doğru 
besini doğru miktarda tüketmeniz 
yeterlidir.
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Diyetisyen Melike ÇETİNTAŞ

Metabolizmayı Hızlandırmak İçin;
• Size uygun olmayan bir program uygulamayın. Mutlaka profesyonel destek alın. Yanlış bir diyet 

metabolizmanızı yavaşlatacak, verdiğinizi sandığınız kiloyu daha fazlasıyla geri almanıza neden 
olacaktır.

• Yazın artan sıvı ihtiyacına bağlı olarak su tüketiminizi arttırın. Günde 10-15 bardak su içerek 
vücudumuzdaki toksinlerden arınabilir, ödem fazlamız varsa bunu atabilir, metabolizmanızı 
hızlandırabilirsiniz. Her yemekten önce 2 bardak su için.

• Antioksidan özelliği yüksek olan meyve ve sebzelerden tüketin. Antioksidanlar hücrelerin 
yaşlanmasını önler; kanser, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

• Kafein de merkezi sinir sistemini uyararak metabolizmayı hızlandırır. Fakat aşırı alımı da vücutta 
su tutarak selülite sebep olabilir. Günde 2 incan kahve kilo vermenize yardımcı olacaktır.

• Uzun süren açlık metabolizmamızı yavaşlatır. Ara öğün yaparak daha fazla kalori harcayabiliriz. 
Ancak ara öğünlerimizin şekerimizi dengede tutması gereklidir. Bunun için de tercihinizi 
meyve+yoğurttan yana kullanabilirsiniz.

• Kilonuza uygun bir egzersiz programı belirleyin. Egzersizin metabolizmamız üzerinde oldukça 
hızlandırıcı bir etkisi vardır ama bunun için en az 30 dk aralıksız sürmesi gereklidir. Bu şekilde 
kalp atışınız yarım saat normalden hızlı atacak ve yağ yakmaya başlayacaksınız. Fakat aşırı 
egzersiz yapmak çok kalori harcatmaz aksine bir kilit noktası oluşturabilir. Haftada 3-4 gün 30 
dk-1 saat arası yürüyüş oldukça uygun bir program olacaktır. Açken yaptığımız egzersiz programı 
da metabolizmamızı yavaşlatabilir. Bu nedenle yemekten 1 saat sonra spor yapmaya özen gösterin.  

• Yeterli ve dengeli uyumak zayılama da önemli bir etkendir. Günde 8 saat uyku zayılamamıza 
yardımcı olacaktır.

• Meyve tüketirken miktarı göz önünde bulundurmalıyız. Dışarıdan bakıldığında masum görünmesine 
rağmen meyveler basit şeker içermektedir yani şekerimizi hızlı yükseltir. Bu nedenle yanında 
glisemik indeksi dengeleyici bir besin (süt, yoğurt, ayran) ile tüketmeliyiz.

• 1 porsiyon meyve=1 avuç içine sığabilecek büyüklükte meyve (100gr)

• Böğürtlen 
• Çilek
• Brokoli
• Sarımsak 
• Havuç
• Domates

• Ispanak 
• Kırmızı üzüm
• Yaban mersini
• Kızılcık
• Mürdüm eriği 
• Karadut

Antioksidan Meyve ve Sebzeler

• Acı biber
• Zenceil
• Yeşil çay
• Beyaz çay

• Kahve 
• Lili ekmek
• Tarçın 

Metabolizma Hızlandıran 
Yiyecekler
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Mide Ağrıları
Önemli Bir Hastalığın 
Habercisi Olabilir!
Erken dönemde teşhis ve tedavisi büyük önem taşıyan 
mide hastalıkları, dikkat edilmediği takdirde kansere ve 
daha pek çok ciddi hastalığa yol açabiliyor.
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Uzm. Dr. Esra TEKİNER

SİGARA ÜLSERE YOL AÇIYOR
Mide, vücut dokusu için zararlı olan asit maddesinden mide bezlerince salgılanan ve mide dokusunun 
iç yüzünü film tabakası gibi kaplayan mukus tabakası ile korunmaktadır. Mukus tabakası, asitle mide 
dokusu arasındaki teması keserek mideyi korur ve asitin zararlı etkilerini engeller. Bu tabakanın 
sağlıklı üretimi ve devamlılığı için mide dokusunun yeterince kan akımı ile beslenmesi gerekmektedir. 
 

Bu nedenle mide kanlanmasını bozan; ağır kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, şok, sistemik enfeksiyon, 
ağır yanık gibi durumlarda mukus yapımı kolaylıkla bozulacağı için asit tahrişine bağlı büyük yaralar 
(ülser) ve buna bağlı kanama, mide delinmesi gibi durumlar görülebilmektedir. Sigara içmek mukus 
yapımını azalttığı için özellikle mevcut ülserin tedaviye olan cevabını geciktirmekte iyileşme sürecini 
uzatmaktadır. 

MİDE KANSERİNE DİKKAT
Mide ülserleri en sık “Helicobacter pylori” adı verilen ve 
toplum da çok sık görülen bir bakteri ile oluşmaktadır. Çevre 
hijyeni iyi olan, temiz su kaynağı, yaygın kanalizasyon ve 
arıtma sitemi olan ülkelerde düşük oranda görülürken; diğer 
bölgelerde daha yoğun saptanmaktadır. Bu mikroorganizma 
özel savunma sistemi ile mide asidinden korunurken, özel 
ayaksı tutmaçları ile mide hücrelerinin üzerine yapışmaktadır.  
 

Salgıladığı bir takım maddeler yolu ile mide duvar 
bütünlüğünü bozup, mukus tabakasını tahrip ederek, 
asitle mide duvarının temasını sağlamakta ve ülsere yol 
açmaktadır. Yaptığı tahrişin ve mide duvarında meydana 
gelen tahribatın arttığı bazı ileri durumlarda mide kanserine 
yol açabilmektedir. Ancak sık görülen bir mikroorganizmanın 
ülser yapma yeteneği fazla olmasına rağmen bu mikrobu 
taşıyan her bireyde ülser ve kanser görülmemektedir.  
 

AŞIRI TUZ VE KONSERVE YİYECEKLER 
MİDEYE ZARAR VERİYOR
Kişilerin beslenme şekli ile mide hastalığı arasında kesin bir 
bağlantı yoktur. Ancak mide dokusunun konserve ve aşırı tuzlu 
yiyeceklerden olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Aşırı 
tuz içeren gıdaların, mide dokusunda mide bezlerini tahrip 
eden gastrit riskini arttırdığı bilinmektedir. “Helicobacter 
pylori” bakterisi olan kişilerin mide dokusunda C vitamini 

düzeylerinin sağlıklı bireylerden düşük olması nedeniyle, C 
vitamininden zengin, taze sebze ve meyveden oluşan dengeli 
bir beslenme şekli mide hastalıklarından korumaktadır.  

YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURMAK 
GEREKİYOR
Ülser hastalığının tedavisinde; sigara, alkol, aspirin ve 
günlük kullanılan kuvvetli ağrı kesicilerin kullanımı iyileşme 
sürecini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 
Çünkü aspirin ve günlük hayatta herkesin kullandığı 
kuvvetli ağrı kesiciler, mukus salgısını baskılayacağından 
aynı zamanda ülser oluşumuna neden olmaktadır.  
 

Sağlıklı bir mide, içerisindeki gıda maddelerini ortalama üç 
saatte on iki parmak bağırsağına tamamen boşaltmaktadır. 
Aşırı yağlı yemek yenmesi durumunda bu süre 5-6 saate 
kadar uzayabilmektedir. Bu nedenle relü hastalığı olan 
kişilerde mide boşalımını uzatan yağlı yiyeceklerin 
fazla tüketilmesi, relü ataklarının başlamasına yol 
açabileceğinden bu tür yiyeceklerden kaçınılmalıdır. 
 

VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN
Mide hastalıkları kişilerde bazen sessiz seyrederken bazı 
durumlarda değişik belirtilerle de kendisini göstermektedir. 
Hastalarda altta yatan mide hastalığına bağlı olarak değişebilen; 
yanma, ekşime, karnın üst orta kesiminde ağrı, bulantı, 
kusma, siyah veya kırmızı renkli kusma, siyah dışkılama, gece 
mide ağrısı ile uyanma, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi 
durumlarda hemen bir sağlık kurumuna başvurulması, erken 
dönemde teşhis ve tedavisi açısından önemlidir.

“Karnın üst orta kesiminde ağrı, halsizlik, 
iştahsızlık ve özellikle geceleri gelen mide 
şikayetleri mide hastalığının habercisi olabilir.”  
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Çocuğunuzda 
Ergenlik Belirileri Erken mi Başladı?
Ergenlik döneminde cinsel gelişim kızlarda genellikle 10-11 yaş, 
erkeklerde ise 12 yaş civarında başlar. Bu dönem fizyolojik, psi-
kolojik ve sosyal bir dizi değişimin yaşandığı süreçtir. Ergenlik 
döneminin başlama yaşı normalde kız çocuklarında 8-13 yaş, 
erkek çocuklarında ise 9-14 yaş arasıdır. Cinsiyet özelliklerinin 
belirginleştiği yaşın kızlarda 8 yaş, erkeklerde ise 9 yaştan önce-

ye kayması erken ergenlik olarak tanımlanır. Nedeni ne olursa 
olsun erken cinsel gelişim iki önemli probleme yol açmaktadır. 
Bunlardan ilki çocukta ortaya çıkan davranışsal ve psikosos-
yal problemler, diğeri ise boy kısalığıdır.

Ergenliğin kızlarda ilk belirtisi tek veya çift taralı meme bü-

yümesidir. Meme büyümesini takiben cinsel bölgede ve koltuk 
altında kıllanma görülür. Sonrasında ilk adet kanaması gerçek-

leşir. Bu süreç yaklaşık 2 yılda gelişir. Erkeklerde ise ergenlik 
testis büyümesi ile başlar. Testislerin büyüklüğünün 4 ml olması 
ergenliğin ilk habercisidir. Bunu takiben penis büyümesi, genital 
bölgede ve koltuk altında kıllanma, seste kalınlaşma gözlenir. 
Kızlarda adet kanaması, erkeklerde ise sperm üretiminin başla-

ması ergenliğin tamamlandığını gösterir.

“Ergenlik çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu 
dönemde büyüme ve seksüel gelişim tamamlanır, üreme 
kapasitesi kazanılır.”
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Uzm. Dr. A. Sevil SARIKAYA

Gerçek ergenlik hipotalamus ve hipofiz bezindeki hormonların 
salınımının artması, kız ve erkeklerde yumurtaları uyararak 
seks hormonlarının artışına neden olması ile gerçekleşir. 
Hipofiz bezinden uyarı olmaksızın farklı nedenlerle cinsiyet 
hormonlarının artması ise yalancı ergenlik olarak adlandırılır. 
Erken ergenlik daha çok kızlarda görülür ve genellikle bir sebep 
bulunmaz. 

Erkek çocuklarda ise nadir 
görülmesine rağmen sebep olarak 
organik bozukluklar daha sıklıkla 
görülür. Erken ergenlik bulgularına 
neden olabilecek hastalıklar beyin 
tümörleri, kist ve abseleri, sürrenal 
tümörleri, yumurtalık ve testis 
tümörleri v.b dır. Altta yatması 
olası önemli tıbbi problemlerin 
tespiti için erken ergenlik bulguları 
gözlenen kız ve erkek çocukların 
mutlaka araştırılması gereklidir. Tanı 
konulmakta gecikilirse hayatı tehdit 
edebilir.

Meme gelişmesi her zaman erken 
ergenlik anlamına gelmez ama tetkiki 
mutlak gereklidir. Hormonal değişim 
olmaksızın mevsimsel olmayan sebze 
ve meyvelerin yenmesi, östrojene 
hassasiyet gibi sebeplerle veya hiçbir 
neden olmadan da meme gelişmesi 
gözlenebilir. Hormonlar ve kemik yaşı 
normal ise bile bu çocukların takibi 
mutlak gereklidir. Erken ergenliğe geçiş 
saptanmazsa bu durumun çocuğa zararı yoktur.

Kızlarda genital bölge ve koltuk altı kıllanması böbrek üstü 
bezinden salgılanan hormonlarla genelde meme gelişiminden 
sonra olmaktadır. Sekiz yaşından erken ve meme gelişimi 
olmaksızın başlayan kıllanmalarda böbrek üstü bezi hastalıkları 
açısından da değerlendirme gereklidir.

Ergenlik döneminde boy uzaması hızlanır. Dönemin sonunda 
büyüme kıkırdakları kapanarak büyüme durur. Kızlarda ergenliğin 
erken dönemlerinde, erkeklerde ise orta ergenlik döneminde 
boy uzamasında sıçrama gözlenir. Ergenlik döneminde kızlarda 
toplam 20-25 cm erkekte ise 25-30 cm uzama gözlenir. Adet 
görmeyi takiben 5-6 cm daha uzama gerçekleşebilir. 

Erken ergenlik probleminin son yıllarda 
giderek arttığı gözlenmektedir. Yapılan 
araştırmalar aldığımız gıdalar içindeki 
hormon ve katkı maddelerinin bu 
duruma neden olduğunu göstermektedir. 
Hormon takviyesiyle yetiştirilen meyve 
ve sebzeler, hızlı büyütülen tavuklar, 
yumurtalar, etler ve sütler  uyarıya 
neden olarak ergenliği başlatabilir. 
Aynı zamanda kullanılan plastik 
malzemeler, oyuncaklar içindeki 
kimyasallar da benzer hormon uyarıcı 
etkiyi gösterebilirler. Aileler çocuklarını 
mümkün olduğunca dogal, taze, temiz 
gıdalarla beslemeli ve yapay endüstri 
ürünlerinden uzak tutmalıdırlar.

Erken ergenlikte artan hormonların 
baskılanarak ergenliğin durdurulabilmesi 
mümkündür. Çocuk endokrinoloji 
merkezlerinde bu tedavi uygulanmaktadır. 
Tedavi normal ergenlik yaşına kadar 
sürdürülür. Tedavinin kesilmesini takiben 
altı ay içinde tekrar ergenlik başlar. 

Bu tedavi ile epifizlerin erken kapanarak 
boy kısalığına neden olmasının da önüne geçilebilir. Tıbben 
tedavi gerektiren bir erken ergenlik söz konusu ise ergenliği 
geciktirerek boyu uzatmak mümkündür. Ancak; normal sınırlar 
içinde, zamanında başlayan bir ergenliği tedavi ile geciktirmenin 
boya herhangi bir yararı olmadığını yapılan çalışmalar 
göstermiştir.

Çocuğunuzda erken ergenlik belirtileri gözlemliyorsanız mutlaka Çocuk Endokrinoloji birimine başvurmalısınız...
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Göz Yaralanmalarında 
Bilinmesi Gerekenler Neler?

Göz, oldukça hassas olan yapısı itibariyle, çocukluk döneminde daha fazla olmak üzere hayatın her 
döneminde, dış etkenlere ve yabancı cisimlere bağlı travmalardan etkilenebilir.

Yaralanmalı gözde, zamanında ve yeterli tedavi uygulanmadığında 
körlük gelişebilir. Yaralanmalı gözde gelişen görme kaybı ve 
çevre yapılarını ilgilendiren estetik sorunlar tazminat ve ceza 
hukuku kapsamında yaptırımlar gerektirir.

Göz yaralanmaları gözün dış katmanları ile sınırlı göz dışı 
yaralanmalar şeklinde görülebileceği gibi göz içi yaralanmalar 
şeklinde gerçekleşebilir. Yaralanmalı gözde ilk yardım 
yaralanmanın bulunduğu ortam koşulları ve yaralanmanın 
ciddiyeti dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Ağır vücut 
travmasını da içeren yaralanmalarda, öncelikle yaşamsal destek 
verilmeli ve sonrasında göz dışı yapılar ve göz bebeği (pupilla) 
kuvvetli bir aydınlatma altında dikkatle izlenmelidir. Yaralanma 
bir gözde ise diğer gözdekinden olan farlılıkları; iki gözde ise 
gözlerin görünümleri ve görmeleri arasındaki farklılıklar dikkate 
alınmalıdır. Göz yaralamalarında yaralanmaya neden olan 
cismin tanımlanması çok önemlidir. Özellikle sönmemiş kirece 
bağlı ve v.b. yanıklar gözün şeffaf dış tabakasında (kornea) kalıcı 

kesafet oluşturarak önemli görme kaybı ile sonuçlanabilirler. Bu 
nedenle, böyle bir temasın gerçekleştiği bilindiğinde hiç zaman 
geçirmeden olanaklar çerçevesinde göz dışından yabancı cisim 
parçacıkları uzaklaştırılmalı, ısrarla gözkapakları aralanarak 
yıkanmalı, bu maksatla göz dışı uyuşturucu damla uygulaması 
ile ilk yarım saatte göz yıkanması işlemi sağlanarak; mutlaka göz 
hekimi kontrolü yaptırılmalıdır. 

Sanayi hizmetlerinde daha sık karşılaşılan ve “göze çapak 
kaçması” olarak tanımlanan yüzeysel göz yaralanmalarında 
çoğunlukla yabancı cisim göz dışında izlenebilir. Bununla 
birlikte, bu yabancı cismin göz içine uzanabileceği, başka bir 
yabancı cismin göz içine geçmiş olabileceği, göz dışı ve göz içinde 
iltihap geliştirerek körlüğe yol açabileceği akılda tutulmalıdır. 
Bu durum, yabancı cisim kolaylıkla dışarı alınabildiği koşullarda 
bile göz hekimi muayenesini gerektirir; zira çok küçük yabancı 
cisimler göz içinde çok büyük hasar oluşturabilirler, üstelik 
bunların göz içine giriş yerleri bazen dışardan görülemez.
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Op. Dr. Ayhan ÖNAL

Kayak ve kaynak yaparken de izlenebildiği gibi morötesi ve 
kızılötesi ışınlar göz dışı tabakalarında ve bazen gözün sarı 
noktasında (maküla) sıklıkla geçici, bazen kalıcı hasarlar ve görme 
kayıpları oluşturabilirler. Özellikle güneş tutulmalarında kızılötesi 
ışınların oluşturdukları görme kayıpları izlenebilmektedir. Güneş 
tutulması izlemek için uygun filtreler içeren gözlüklerin kullanımı 
şarttır. Yaralanmalı gözde yanma, batma hissi, kızarıklık, 
çapaklanma görünümü görme azalması ile birlikte ise acilen; görme 
azalması olmasa bile en yakın zamanda (tercihen ilk 72 saatte) 
göz hekimi kontrolünü gerektirir. Gözde kesi oluşturan veya göze 
giren yabancı cismin kirli olduğu bilindiğinde en kısa zamanda 
tetanoz aşısı dahil olmak üzere; ağızdan (hap) ya da damar yoluyla 
verilecek antibiyotik ve kortizon uygulamalarına gereksinim vardır.
Göz içinde metalik yapıda yabancı cisimden şüphelenildiğinde 
asla magnetik rezonans (MR) yaptırılmamalıdır. Kesi hattının 
derinliği ve kahverengi görünümdeki göz içi dokuların dışardan 
izlenebildiği açık yaralanmalı göze asla göz pomadı dahil herhangi 
bir merhem sürülmemelidir. Bu durumda göz, kuru, mümkünse 
steril ve koruyucu bir kapama ile kapatılarak en kısa yoldan 
hasta göz hekimine ulaştırılmalıdır. Göz dokularını ilgilendiren 
her türlü kesinin tamirinin göz hastalıkları hekimi tarafından 
yapılmasına özen gösterilmelidir. Künt cisimlerle (yumruk 
dahil) olan yaralanmalar dahil her türlü göz içi yaralanmada 
geç dönemde körlük oluşturabilecek komplikasyonlar (örneğin; 
glokom, retina dekolmanı) gelişebileceği göz önüne alınarak en 
az 6 ay süreyle göz hekimi kontrolüne devam edilmelidir. Ayrıca, 
göz içi yaralanmalarının çok düşük olasılıkta olsa bile erken yada 
geç dönemde (yıllar) yaralanmalı göz yanı sıra sağlam gözünde 
iltihaplanmasına, yani “sempatik oftalmi” ile her iki gözün kaybına 
varabilen durumlar geliştirebileceği unutulmamalıdır.

Göze yumrukla vurulması gibi künt travmalar ne tür 
problemlere yol açabilir?
Künt cisimlerle oluşan yaralanmalar delici yaralanmalara göre 
daha sık görülür. Parmak, yumruk, dirsek, top gibi sert cisimlerin 
göze çarpması sonucu gelişir. Ani darbe sonucu gözün sıkışması 
ve şekil değiştirmesi göziçi kanamalara ve lensin kesileşerek 
katarakt gelişimine yol açabilir. Kanamalar ön kamara (kornea 
ile renkli tabaka olan iris arasında), gözde aylar veya yıllar sonra 
travmanın geç etkileri olan katarakt, göz tansiyonu ve retina 
ayrılması gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Bu nedenle travma 
olgularında uzun süreli takip önemlidir.

Delici göz yaralanmalarında ne yapmalısınız?
Taşlama, çekiçleme gibi işlerde çalışırken göze yabancı cisim 
kaçması önemli bir durumdur, enerjisi yüksek olan küçük metal 
parçaları göz duvarını delip gözün içine girebilir. Bu nedenle fazla 
şikayet vermese de acilen göz hekimine muayene olmayı gerektiren 
bir durumdur. Yabancı cismin göziçi dokularda yarattığı hasarın 
yanı sıra beraberinde göze giren mikropların neden olabileceği 
ağır enfeksiyonlar da ciddi görme kayıplarına neden olabilir. 
Oluşan hasarın tamiri ve yabancı cismin çıkarılması için cerrahi 
girişim gerekir. Delici göz yaralanmaları bıçak, makas gibi keskin 
cisimlerle veya yüksek hızlı küçük metallerle (örneğin saçma, 
demir parçası) oluşabilir. Ülkemizde sık görülen trafik kazaların

da cam parçaları da delici yaralara sebep olabilmektedir. Emniyet 
kemerinin takılmasının bu tür yaralanmaları azaltıcı rol oynadığı 
da bilinmektedir. Delici bir yaralanma durumunda göz duvarının 
bütünlüğünün bozulması söz konusudur ve acilen cerrahi girişim 
gerektirir. Yaralanmanın şekline ve olgunun aşı durumuna göre 
tetanoz aşısı yapılması de gerekebilir. Delici yaralanma geçirmiş 
bir göze baskı uygulanmaması gerekir, hastanın göz kapaklarını 
güç kullanarak açmaya çalışmak baskıyı arttırabilir ve göziçi 
dokuların yaradan fıtıklaşmasına neden olabilir.

Birçok göz yaralanmasının; çalışırken veya spor yaparken koruyucu 
gözlüklerin kullanılması ile önlenebileceği unutulmamalıdır.
Yaralı göz ovuşturulmamalı, batan bir cisim var ise çıkarılmaya 
çalışılmamalı, eski göz merhemleri ve damlaları kullanılmamalı, 
aspirin ve diğer antienlamatuvar ilaçlar kanamayı artırabileceği 
için alınmamalıdır.

Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız?
Kornea gözün ön duvarını oluşturan saydam tabakadır. Tırnak, 
ağaç dalı, kağıt kenarı, oyuncak gibi cisimlerle kornea sıyrıkları 
gelişebilir. Matkap, taşlama, çekiçleme gibi atölye işleri yaparken 
sıçrayan yabancı cisimlerle (demir çapağı) kornea yaralanmaları 
görülebilir. Bu tür yaralanmalarda şiddetli batma hissi ön 
plandadır. Genellikle sıçrayan küçük metal parçaları kornea 
yüzeyine saplanmış ancak derine gitmemişlerdir. Islak bir ortam 
olduğundan pasları etraf dokulara yayılabilir. Acil tedavi gerektirir, 
yabancı cismin çıkarılması, antibiyotikli göz damlaları kullanımı 
ve gözün bantla kapatılması gerekebilir. Daha sonra gelişebilecek 
enfeksiyonlar yönünden de belli aralıklarla kontrol gerekir. Göze 
herhangi bir yabancı cisim kaçtığında mutlaka hekime başvurulmalı 
ve kendi imkanları ile çıkarmaya çalışılmamalıdır. Aksi takdirde 
ciddi görme kayıpları ile sonuçlanabilen enfeksiyonlar, kornea 
bulanıklıkları gelişebilir.
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Şiddetli 
Baş Ağrılarınızın 
Sebebi 
MİGREN 

olabilir!
Migren, genellikle (unutmayın her zaman değil) tek 

taralı, hemen her zaman zonklayıcı nitelikte, çoğu 
zaman ışık ve ses hassasiyetin eşlik ettiği tekrarlayıcı 

bir başağrısıdır, bazen bulantı ve nadiren kusma eşlik edebilir. 
Ağrı şiddetli orta ve çok olabilir, bu nedenle günlük aktivite 
mutlaka etkilenir. Ortalama 4-72 saat sürer yani 3 günden uzun 
veya haftalarca sürmez. Şiddetli ise ve geç kalındıysa tek bir 
ağrı kesici ile geçme olasılığı düşüktür. Migrenli hastaların % 
90’nın birinci veya ikinci kuşak aile bireylerinde benzer tipte 
ağrı öyküsü vardır. 

Migren, toplum için oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Dünya 
Sağlık örgütü tarafından yaşamı en çok kısıtlayan hastalıklar 
arasında ele alınmıştır. Kadınların yaklaşık % 20’sinin, 
erkeklerin ise % 8’inin migrenli olduğu bilinmektedir. Atak 
sırasındaki olumsuz etkileri dışında da okul ve iş performansında 
düşme,  ekonomik kayıp ve sosyal problemlere neden olmaktadır. 
Migren tanısı yapılan herhangi bir laboratuar testi veya MR gibi 
radyolojik inceleme ile değil, hekimin hastadan aldığı öykü 
ve muayene sonucuna göre konulmaktadır. Yapılan radyolojik 
incelemeler (MR, BT) ve serum testleri migreni taklit eden 
hastalıkları ortaya çıkarmak içindir.

Öncelikle Migren Aurasını unutmayın, çünkü migreni bilip 
aurayı bilmemek olmaz. Migren aurası, migren atağının 
öncesinde, atakla beraber veya ender olarak atak sonrasında 
görülen çeşitli görsel belirtiler şeklinde olup, görme alanında ışık 
hüzmeleri, zikzaklar, siyah noktalar veya belli bir alanda görme 

kaybı şeklindedir. Çok daha nadiren yüz, kol ve bacakta uyuşma 
veya güçsüzlük, baş dönmesi, konuşma bozukluğu gibi aura 
çeşitleri de vardır. Auralar en uzun 60 dk kadar sürerler, bir diğer 
nadir durumda sadece auranın yaşanması ağrının olmamasıdır, 
Migren Aurası bizim için çok önemlidir çünkü; migren tanısını 
koymamızı kolaylaştırdığı gibi beyin damar hastalıkları ile 
sıklıkla karışır. İşte bu noktadan sonra migren, auralı migren 
ve aurasız migren olmak üzere ikiye ayrılır. Aralarında auranın 
varlığı dışında anlamlı fark yoktur.  

Migren için bir diğer tanımımız Menstrüel Migren’dir ki adından 
da anlaşılacağı gibi bayanlarda çoğunlukla adet dönemlerinin 
başında olmak üzere, adet dönemi ile ilişkili migren ağrıları 
şeklinde tanımlayabiliriz, sadece ve sadece menstrüel migreni 
olan hastalar seyrek olmakla birlikte migreni olan bayan 
hastalarımızın yarısından çoğu adet dönemlerinde migren atağı 
yaşamaktadır. 
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Uzm. Dr. Ulaş YEŞİL
Migreni tetikleyen faktörler arasında pek çok besin sorumlu tutulmaktadır. Ancak, her hastada 
migren ağrısını tetikleyen faktörler farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen faktörleri 
keşfetmesidir. Genel olarak tanımlanan faktörler aşağıda listelenmiştir.

Migreni tetikleyen faktörler
• Yükseklik değişiklikleri
• Hava kirliliği, sigara dumanı
• Parlak ışık veya titreyen ışık
• Yüksek ve devamlı gürültü
• Parfüm kokusu, kuvvetli diğer kokular ve kimyasal maddeler
• Hava durumundaki değişiklikler (basınç, sıcaklık ve nem değişikliği, lodos)
• Mevsimsel değişiklikler (sonbahar ve ilkbahar en kötü zamanlar)
• Açlık, öğün atlama
• Çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki bozukluklar
• Uçak yolculukları
• Doğum kontrol hapları
• Kadınlarda hormonal değişiklikler (âdet dönemi)
• Bazı yiyecek ve içecekler (çikolata, kabuklu kuruyemiş, kırmızı şarap vb)

Migren genellikle ergenlik sonrası 
başlamakla birlikte daha ileri yaşlarda 
hatta çocuklukta da başlayabilir. İleri 
yaşlarda başlayan başağrısında migrene 
kuşku ile bakılmalı, ileri incelemeler 
istenmelidir. Bilimsel çalışmalar 
migrenin aslında çocuklarda ve 
ergenlik çağındaki gençlerde de de 
sıkça görüldüğünü, okuldan kayıplara 
ve derslerde başarısızlığa yol açtığını 
göstermektedir. Özellikle düzensiz 
yaşama alışkanlıkları, aşırı televizyon 
izlenmesi ve bilgisayar kullanımı ve 
kafein içeren kolalı içeceklerin ve yine 
diğer sağlıksız gıdaların yoğun tüketimi 
çocuklarda başağrısı ve migren sıklığını 
giderek artan bir sorun durumuna 
getirmektedir. 

Çocukluk Çağı Migrenleri
Çocuklarda görülen migrenin bazı 
açılardan erişkinlerden farkları vardır. 
Örneğin; ağrı süresi genelde 4 saatten daha 
kısadır ve iki yanlı alında ve şakaklarda 
yerleşmesi daha sıktır. Uyumak ve basit 
analjeziklerle daha kolay kontrol altına 
alınabilir. Çocukların başı ağrımaz 
anlayışının yanlış olduğunun aileler ve 
öğretmenler tarafından bilinmesi çok 
önemlidir. Çocukların migrenindeki 
diğer önemli fark ise olguların bir 
kısımında ataklar halinde baş dönmesi, 
kusmalar veya karın ağrıları görülmesidir. 
Bu belirtilere “çocukluğun migren 
eşdeğerleri” adı da verilmiştir. Çocukların 
uygun saatlerde uyuması, düzenli 
beslenmesi, aşırı televizyon izlememesi 

ve içinde kafein bulunan kolalı 
içeceklerin yoğun şekilde tüketilmesinin 
engellenmesi başağrılarının artmasına 
ve kronikleşmesine engel olur. Özellikle 
sabah kahvaltısının düzenli yapılması ve 
ihmal edilmemesi, sportif aktivitelerin 
ve düzenli sosyal yaşamın olması da 
koruyucu önlemler arasında sayılır. Sık 
atak geçiren çocuklarda erişkinlerde 
olduğu gibi bazı koruyucu ilaç tedavileri 
gerekmektedir. 

Migren olgularının çoğu tanı almamış 
ve herhangi bir sağlık kurumuna 
başvurmamış kendi kendilerine tedavi 
uygulamaktadırlar. Bunun en önemli 
nedeni migrenin yaşamı tehdit eden 
bir hastalık olmamasıdır. Ancak bu 
olguların düzenli gidebilecekleri bir 
merkezde takip edilmeleri gereklidir. Her 
hastaya zaman ayırarak öykü alınması, 
tetikleyici faktörlerin açıklanarak tedavi 
stratejilerinin çizilmesi gerekmektedir. 
En önemli nokta hasta-doktor ilişkisinde 
güvenin sağlanmasıdır. Diğer önemli 
bir nokta da birçok migrenlinin aslında 
migreni olduğunu bilmemesi ve sinüzit, 
boyun kireçlenmesi gibi yanlış tanılarla 
tedavi edilmeye çalışılmasıdır.

Başağrısı tedavisinde önemli olan 
güvenilir ve etkili ilacın kullanılmasıdır. 
Tedavinin temel amacı; kısa ve uzun 
vadede kısıtlılığı azaltacak etkili 
tedavinin bulunmasıdır. Migren olguları 
kısa sürede ağrı ve diğer bulguların 
giderilmesi, atak sıklığının azaltılması, 

tedavinin yan etkilerinin azaltılması, 
tekrar riski taşımayan ve hayat kalitesinin 
arttırılmasını sağlayacak bir ilacın 
bulunmasını istemektedirler.

Migrenli hasta öncelikle migren ağırısını 
uyaran tetikleyici faktörleri tanıyıp 
onlardan kaçınmalıdır. Mümkün olduğu 
kadar stresten, aşırı sigara ve alkol 
kullanımından kaçınılmalıdır. Yemek ve 
uyku alışkanlıklarından taviz vermemeli, 
öğün atlamamalı, özellikle hafta sonları 
fazla uyumanın ağrıyı tetiklediğini 
unutmamak gerekir. Kullanmakta olduğu 
ilaçlar gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa 
yeniden düzenlenmelidir. Örneğin; bazı 
hastalarda oral kontraseptif kullanımının 
kesilmesi ve başka korunma yöntemlerine 
geçilmesi atakları azaltmaktadır. Bunun 
dışında pek çok ilacın da başağrısına 
sebep olabileceği bilinmektedir.

Donmuş gıda gibi içinde nitrit bulunan 
yiyeceklerden ve hazır gıdalardan 
kaçınılması yararlı olabilir. Peynir, 
kırmızı şarap, çikolata, tavuk ciğeri gibi 
birçok gıdanın başağrısını proveke ettiği 
söylenmektedir. Ancak genel olarak 
bakıldığında diyetin migreni proveke 
etmesi çok nadir rastlanan bir durumdur. 
Bazı migren olguları ise ataklarının 
parfüm veya aromatik tipte keskin 
kokular ile arttığından söz etmektedirler. 
Bu olguların kokulu sabun, parfüm 
veya losyon gibi keskin kokulardan 
uzaklaşması öğütlenebilir. 
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İlaç Tedavisi
İlaç tedavisi migren ataklarından korunmaya yönelik “profilaktik” tedavi veya 
atağın ağrı, bulantı, kusma gibi yakınmalarının giderilmesine yönelik “atak” 
tedavisi olarak iki şekilde yapılabilir.

Atak Tedavisi
Olguların çoğunda aspirin, asetaminofen, naproksen, etodolak  veya ibuprofen 
veya kafein ile kombine edilmiş ağız yolu ile alınan analjezikler (ağrı kesiciler) 
etkilidir. Ancak kombine ilaçlardan kaçınmak gerekir. Karanlık ve sakin bir 
odada, buz paketi koyarak dinlenmek ağrının giderilmesini kolaylaştırır. Eğer 
uyuyabilir ise genellikle hasta ağrıdan kurtulmuş olarak uyanır. Migren için 
özel olan atak tedavisinde triptan grubu (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan, 
frovatriptan, naratriptan, rizatriptan) gibi migrene özel tedaviler önemli bir yer 
tutmaktadır. Triptanların günümüzde migren sadece migrende kullanılan bu 
ilaçlar hastanın her atakta doktor başvurusu yapmaktan kurtulması açısından 
çok önem taşımaktadır.

Akut migren atağı tedavisinde kullanılan ilaçların kişi migren atağı belirtilerinin 
başladığını farkeder farketmez alınması gerekmektedir. Atak başladıktan sonra 
beyindeki ağrı ileti döngüsüne etkileri zorlaşacağından ilacın etkisi azalacak 
veya olmayacaktır. Ancak ağrı gelmesin diye ilaç alınması da çok sakıncalıdır. 
Haftada 2 günden fazla ilaç alındığı durumlarda ilaç kötü kullanımına bağlı 
başağrılarının ortaya çıkmasına neden olacağını unutmamak gerekir. Şiddetli 
ve ısrarlı ağrıda çok sayıda ağrı kesici ağrıyı geçirmezken acil poliklinikte 
uygulanacak basit bir ağrı kesici iğnenin çok daha etkili olduğunun görüyoruz. 

Koruyucu Tedavi
Profilaktik (koruyucu) tedavi; kişinin yaşam şeklinin değişmesine neden 
olacak kadar sık (ayda 4 den fazla) ve şiddetli atakların olduğu durumlarda 
uygulanmaktadır. Migren sıklık ve şiddetini azaltmak için uygulanan tedavide 
kullanılan ilaçlar her gün alınması gereken ilaçlardır. Atak tedavisinde 
kullanıldığı gibi ağrı geldiğinde alınmazlar. Koruyucu tedavide kullanılan 
ilaçlar migren atak sıklığını ve şiddetini azaltır, ancak migreni tam olarak 
tedavi etmezler. Migren sıklığının yüzde 50’nin üstünde azalması tedavinin 
etkinliğini gösterir. İlaçların başlangıç ve devam dozları hastalar arasında 
farklılık göstermekte olup tedavinin etkinliği değerlendirebilmek için iki 
veya üç ay beklemek gerekmektedir. Profilaksi tedavisi için en önemli 
bilinmesi gereken nokta bu ilaçların aslında migren tedavisi için geliştirilmiş 
ilaçlar olmadığı ve olumlu etkileri sonradan farkedilerek kullanıma girmiş 
olduklarıdır. Profilakside kullanılan ilaçlar çeşitli gruplardandır, örneğin 
hipertansiyon kontrolü amaçlı ilaçlar (propranolol, verapamil gibi), epilepsi 
ilaçları (valproik asid, topiramat gibi) depresyon ilaçları (amitriptilin, 
venlafaksin, sertralin gibi) bu tip ilaçlar arasında sayılabilir. Profilaksi altındaki 
bir hastanın kullandığı ilacın olası yan etkileri konusunda önceden bilgi sahibi 
olması ve hekim kontrolünde kalması önemlidir. 

Yeri gelmişken ilaç dışı tedaviler arasında Akupunktur Tedavisini unutmamak 
gerekir, başarı oranı yüksek ve sağlıklı bir tedavi olmasına rağmen diğer 
tedavilere alternatif değil tamamlayıcı bir tedavidir. Akupuntur tedavisinin 
başarısı uygun hasta seçimi ile ilişkili olduğu için doktorunuz önerirse 
akupuntur tedavi almanız daha verimli olacaktır.

Migren ilaç tedavisinde başarısızlığının nedenleri!
Hastaların önemli bir kısmı aldığı tedaviye rağmen migren ağrılarından 
kurtulamadığından yakınır. Bunun başlıca nedenleri: İlaçların dozu yetersiz 
veya ilaç seçimi hastaya uyumlu olmayabilir. Migrene eşlik eden ikinci bir 
başağrısı olabilir. Tanı yanlış veya altta yatan bir hastalığa bağlı başağrısı 
olabilir, önemli tetikleyici faktörler gözden kaçırılmıştır. Ağrı kesici gibi 
ilaçların aşırı kullanımı sonucu ağrısı artmış olabilir. 

3 Soruda MİGREN Testi!
Eğer yaşadığınız başağrısının migren olup 
olmadığını merak ediyorsanız, bu testi uygulayın!

Bu testi yapmadan önce iki tane kriter arıyoruz. 
Bunlardan ilki son üç ay içinde iki kez veya daha 
fazla baş ağrısı çekip çekmediğiniz, diğeri de bu 
baş ağrsını yaşarken “acaba doktora gitmeli 
miyim?” hissi uyandırıp uyandırmadığı. Bu 
kriterler önemli çünkü baş ağrısının tekrarlayıp 
tekrarlamadığını ve şiddetli olup olmadığını 
gösteriyor. Bu kriterlere “evet” veya “kısmen 
evet” cevabı veriyorsanız o zaman üç ana soruya 
geçebilirsiniz. 

1. Ağrı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu? 
2. Ağrı sırasında hiç mideniz bulandı mı? 
3. Ağrınız nedeniyle en az bir gün işe ya da okula 

gidemediğiniz oldu mu? 

Değerlendirme: 
Eğer bu üç sorunun ikisine bile “Evet” diyorsanız 
ağrınızın migren olma ihtimali yüzde 90’ın 
üzerindedir. Mutlaka bir nöroloğa başvurmanız 
gerekir. 



Nöroloji Kalp Hastalıkları 
ve Vasküler Cerrahi Ünitemiz 
Çok Yakında Hizmeinizde! 

Kalbiniz Daha Sağlıklı Atsın Diye...

KARDİYOLOJİ
•	 Anjiyograi,	stent	ve	kalp	kateterizasyonu
•	 Riim	bozukluklarının	tedavisinde	kalıcı	pil	(Pace-maker,	ICD,	CRT)	
takılması

KALP VE DAMAR CERRAHSİ 
•	 Koroner	(by-pass)	ve	kalp	kapak	ameliyatları
•	 Aort	ve	karois	cerrahisi

444 2 999   I  www.avcilarhospital.com

Tüm ekibimiz hizmeinizde...
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Kardiyoloji
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Kalbinize İyi Bakın!

Anjiyo diğer adı ile 
Anjiyografi 
Koroner Anjiyografi, koroner arter hastalığının 
tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Damar sertliği 
nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin 
ne kadar daraldığını ve/veya tıkandığını tespit 
edebilir. Damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit 
ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini 
sağlar. Şekil-1’de görüldüğü gibi damar darlıkları 

kolayca tanınabilmektedir. İşlem esnasında 
kalp boşluklarınıza da ulaşılacağı için kalp 
kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının 
çalışmasındaki kusurlar da gösterilebilir. Kalp 
delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi 
için de kullanılabilir. 

Anjiyografi işlemi esnasında ağrı veya sıkıntı hissi olabilir mi?
Genellikle hastaların rahatlamasını sağlayan sakinleştirici bir 
ilaç anjiyografi laboratuarına girmeden önce verilir. Çoğu kişi 
işlem sırasında ağrı hissetmez. Bazı hastalar ise canlarının hafif 
acıdığını ifade ederler. Aynı diş çekiminde olduğu gibi işlemin 
uygulanacağı bölge, lokal bir anestezik (his kaybı sağlayan) 
madde ile uyuşturulacaktır. Bu sırada bir iğne batması hissedilir. 
Daha sonra atardamarınıza kateter veya “sheath” adı verilen ince 
tüpler yerleşilir. Kalp damarlarınız radyo-opak madde adı verilen 

aslında içerisinde tıbbi araştırmalara uygun dozda radyasyon 
içeren maddeler bulunan ve röntgen ışığı altında fark edilen 
boyalı maddeyle  görüntülenir. İşlem esnasında boyalı maddenin 
enjeksiyonu ağrı hissi vermeyecektir. Bu madde verilirken, sıcak 
basması ve kızarma hissedebilirsiniz. Bu his yaklaşık 20-30 
saniye sürebilir

Anjiyografi işlemi nasıl yapılır?
Kasık veya kol atardamarınızdan yerleştirilen “sheath” 
vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda teller kullanılarak 
kalp damarlarınızın ağız kısmına kadar ilerlenir ve boyalı madde 
verilerek damarların yapısı görüntülenir. Kol atardamarının 
kullanılması kasık atardamarının kullanılmasına göre hastanın 
konforu acısından tercih edilen yöntemdir. Kol atardamarı 
kullanılarak yapılan işlemlerde hasta işlemden hemen sonra 
yürüyebilmekte kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, 2-3 
saatlik gözlem periyodu sonrasında kendi arabasını kullanarak 
evine gidebilmektedir. Oysa kasık atardamarını kullandığımız 
hastalarda gözlem süresi 6-8 saat gibi daha üzün sürelere 
ulaşmakta ve 1-2 gün evinde istirahat etmek zorunda kalmaktadır.
 

İşlemden önce herhangi bir test yaptırmak gerekiyor mu?
Doktorunuz yatış öncesi gerekli testleri yaptıracaktır. En 
önemli hususlardan birisi ise işlem için geldiğiniz gün daha 
önce yapılan tüm tetkikleri yanınızda getirmenizdir. (Kan 
testleri, akciğer röntgeni, elektrokardiyogram var ise önceki 
anjiyografi veya ameliyat raporlarınız, epikriz adı verilen hasta 
taburcu kağıtlarınız vs.) Aslında kalp hastalarının kendilerine 
yapılan işlemleri şahsi bir dosya halinde, mümkünse yanında 
taşımalarında, fayda vardır. 

Şekil 1: Sol ön inen koroner arterdeki (LAD) daralmış damar 
(stenotik damar) net olarak görüntülenmektedir.
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Anjiografiye nasıl hazırlanmalı?
Anjiyografi için hangi alanın kullanılacağına bağlı olarak kol 
veya bacak, kasık tıraşı olmanız ve o bölgeyi temizlememiz 
gerekmektedir. Bu alan işlem sırasında tamamen steril (mikropsuz) 
bir örtü ile kapatılacaktır. Laboratuar personeli de tamamen 
mikroptan arındırılmış giysi ve eldivenler giymiş olacaklardır. 

İşlem sırasında uyanık mı olunur?
Test sırasında doktorunuzun sorduğu soruları cevaplamak için 
uyanık olacaksınız. Filmler çekilirken derin nefes alıp, nefesinizi 
tutmanız istenecektir. Derin nefes alıp tuttuğunuz zaman bu çekilen 
filminizin görüntü kalitesini arttıracak ve gereksiz zaman kaybını 
önleyecektir. Bundan sonra nefes almanız veya öksürmeniz 
istenebilir. 
 

Anjiyografi işlemi ne kadar sürer?
Her bir anjiyografi için gereken süre değişiktir. Hasta ile ilgili kişisel 
faktörlere, doktorun ne aradığına ve başka diğer faktörlere bağlıdır. 
Genellikle özel durum arz etmeyen vakalarda yaklaşık 5 dakikalık 
bir sürede tamamlanabilir. Ancak anjiyografi laboratuvarında 
geçirdiğiniz toplam süre, anjiyografi öncesi sizden önce işlem 
uygulanacak hastaları bekleyeceğiniz süre ve sonrasında kasık 
veya kol damarınızın kanama kontrolü süresine de bağlıdır. 

Anjiyografiden sonra ağrı olabilir mi? 
İşlem sonrası genellikle kasık ve kol bölgesindeki “sheath” 
hemen çekilir. Özel durumlarda kasıktaki “sheath’in” çekilmesi 
geciktirilebilir. “Sheath” çekilmesi sonrası girişim yapılan 
atardamarınızdan kanama olmaması için sıkı biçimde bandaj 
uygulanması gerekmektedir. Bu esnada bir miktar acı duyabilirsiniz. 
Aktif kanama durduktan sonra kasık bölgesine tekrar kanama 
olmaması için kum torbaları konacak ve belirli bir süre sırt üstü 
pozisyonunuzu değiştirmeden yatmanız istenecektir. Girişimin 
uygulandığı bölgede hassasiyet ve rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. 
Bu sizi çok rahatsız ediyor ise doktorunuza veya hemşirenize haber 
veriniz. Sizi rahatlatacak bir ağrı kesici verecektir. Uygulama 
alanında morluk ve hafif şişlik hissedebilirsiniz. Oysa kol 
damarının kullanıldığı durumlarda yatak istirahatı gerekmemekte, 
hastalar zorunlu ihtiyaçlarını yürüyerek giderebilmektedirler.
 

Koroner anjiyografi sonuçları ve ilave işlemler?
Koroner anjiyografi sonuçları anında dijital kayda alındığından 
hemen değerlendirilir. Dolayısıyla işlemden çıkarken hastalığınız 
olup olmadığı konusunda ana hatlarıyla bilgi alabilirsiniz. 
Ancak kesin sonuçlar koroner anjiyografi görüntülerinin ayrıntılı 
incelenmesinin ardından verilecektir.
 

Yapılan tetkikler sonucunda, eğer kalpte damar tıkanıklığını 
gösteren bulgular varsa koroner anjiyografi ile kalp damarlarının 
görüntülenmesinden sonra, aynı işlem sırasında veya ikinci bir 
seansta daralmış veya tıkanık damarları balon (PTCA) veya tel 
kafes (stent) yöntemi ile açmak mümkün olmaktadır. Şekil-2’de 
sol ön inen koroner arterinde darlığı olan hastaya uygulanan stent 
işlemi gösterilmektedir. 

Bu işlem esnasında hastanın yine kol veya kasık damarı içinden 
girilerek darlık bölgesine kadar çok ince bir kılavuz tel sonrasın 
da bu telin üzerinden ince bir balon sönük halde ilerletilir, tam 
darlığın üzerinde bu balon şişirilerek o bölge genişletilir, eğer 
stent takılacaksa üzerinde stent yerleştirilmiş özel balonlar 
lezyonlu damar seviyesine kadar ilerletilerek darlık bölgesinde 
şişirilir ve damar genişletilir. Stent damarda bırakılır. Şekil-3’de 
ise stent uygulamasını takiben başarıyla damarı açılmış olan sol 
ön inen koroner arter görüntüsü sunulmaktadır. Eğer damarlar bu 
yöntemlerle yani ameliyatsız olarak açılamayacaksa, koroner by-
pass ameliyatı ile darlıkların ilerisine ek damarlar bağlanabilir.

Kardiyoloji
Kardiyoloji

Doç. Dr. Hüseyin SÜRÜCÜ

Anjiyo diğer adı ile 
Anjiyografi 

Şekil 2: Şekil 1’de 
gösterilen stenotik damar 
bölgesine uygulanan stent 
işleminin gösterilmesi.

Şekil-3: Stent uygulaması sonrası damarın açılmış hali 
görülmektedir. 
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Son yıllarda gençleşmek ve güzelleşmek için  hastalarımızın en sık başvurduğu 
estetik uygulamalar; Dolgu-Botox ve yağ enjeksiyonu uygulamalarıdır.

Yüzünüzdeki ince kırışıklıklar ve çökmelerden kolaylıkla kurtulabildiğiniz bu 
yöntemler sayesinde yorgun ve yaşlı görünümünüzden kurtulup daha canlı ve diri 
bir cilde kavuşmanız artık çok kolay.

Fazla 
Kilolarınızla
GÜZELLEŞİN!

Yağ Enjeksiyonu Nedir?
Yağ enjeksiyonunda, kişinin karın, basen, bacak bölgesi gibi 
fazlalık yağlanması olan bir bölgeden alınan yağ dokusunun, 
ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesi işlemidir. Genellikle 
yüz bölgesinin gençleştirilmesi için kullanılan bu yöntemle; göz 
altı çizgilenmelerinin düzeltilmesi, kaşların belirginleştirilip 
kaldırılması, derinleşmiş yanak ve dudak çizgilerinin düzeltilmesi 

ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi gibi dolgu maddesi 
gereken her bölgeye başarı ile uygulanmaktadır.

Ayrıca yağ transferi esnasında transfer edilen yağ dokusu ile 
birlikte hücrelerde bulunan büyüme faktörleri ve kök hücreler 
sayesinde, transfer yapılan bölgede canlanma, ciltte gençleşme 
ve parlaklık sağlanmaktadır.
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Op. Dr. Mehmet KÖKSAL

Yağ Enjeksiyonu Nerelerde Kullanılmaktadır?
• Yüzdeki kırışıklık ve çizgilerin tedavisinde
• Göz altı torbaları ve çizgilerinin tedavisinde
• Göz altı morluklarının tedavisinde
• Kaşların belirginleştirilmesi ve kaldırılması
• İnce ve zayıf olan dudaklar yağ enjeksiyonu ile daha dolgun, daha çekici hale getirilebilir, 
• Elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi
• El sırtının gençleştirilmesi
• Kalçanın belirginleştirilmesi
• Bacaklardaki düzensizliklerin düzeltilmesi
• Diğer tüm estetik ameliyatlarla kombine olarak 
• Yüz gençleştirilmesi ve profiloplasty yani yüz kontürlerinin düzeltilmesi işlemlerinde 

kullanılmaktadır.

Yağ Alınması Nasıl Yapılır?
Alınacak olan yağ dokusu, küçük enjektörler yardımı ile vücuttan çekilmektedir. 
Bu işlem esnasında vücutta herhangi bir kesi yada dikiş atılması gibi bir 
uygulama gerekmediğinden işlem sonrasında herhangi bir yara izi kalmaz. 

Alınacak yağ miktarına bağlı olarak bu işlem lokal anestezi ile yani sadece o bölgenin uyuşturulması 
ile yapılabilmektedir. İstenilen durumlarda işlem genel anestezi ile de gerçekleştirilebilir.

Normal Hayatıma Ne zaman Dönebilirim?
Yağ enjeksyonu işlemi çok ağrılı bir işlem değildir. Uygulamadan iki gün sonra günlük yaşantınıza 
dönebilirsiniz. Yağ enjeksiyonu yapılan bölgede 1-2 hafta süre ile ödem olabilir. 

Alınan Yağların Kalıcılığı Ne kadardır?
Transfer edilen yağlarda genellikle 1 yılın sonunda sadece %25'lik bir kayıp söz konusudur. Geri 
kalan yağ dokusu ise çok daha uzun yıllar kalıcılığını korumaktadır. Bazı hastalarda istenilen dolgu 
miktarına göre ikinci bir seans gerekebilmektedir. 

“Yağ Enjeksiyonu ile, fazlalık kilolarınız ile gençleşebilirsiniz.”
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yenidoğan bebeklerin bakımında 
nelere dikkat etmelisiniz?
B

ebekler çevreden gelen birçok etkenden olumlu ya da 
olumsuz etkilenir. Bu yüzden bebeğiniz için mutlu ve 
sıcak bir ortam yaratmaya çalışın. Öncelikle ona doğru 
odayı ve yatağı seçmekle işe başlayın.

İlk yapmanız gereken temiz, rahat ve düzenli bir oda ile birlikte 
uygun yatağı seçmektir. Yumuşak bir yatak yerine sert zeminli 
yatak tercih edin. İlk zamanlar bebeği yastıksız yatırmak daha 
uygun olacaktır ya da yastık kullanılacaksa sadece başa değil, 

belden itibaren yerleştirmeye dikkat edin. Bebeklerde relü 
gelişmemesi için eğim oluşturulabilir. Oda sıcaklığı mevsim ne 
olursa olsun yaklaşık 22 derece de tutulmalıdır.

Bebeğiniz 3 aylık oluncaya kadar başını dik tutamaz. Bu 
yüzden bebeğin başı yatağından kaldırılırken ve taşınırken elle 
desteklenmelidir. Baş sürekli gövdeden yukarıda olmalıdır. 
Kollar ve bacaklar ise serbest bırakılmalıdır.
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Hemşire Sevgi AKYÜREK

Beslenme
Bebeğinizi ilk hafta kilo almaya başlayana kadar mutlaka gece ve 
gündüz en geç 3 saatte bir uyandırıp emzirmelisiniz. Doğumdan 
sonraki ilk günlerde çok sütünüz gelmeyebilir. Emzirme eylemi 
sütünüzün artmasına yardımcı olacaktır. Sütün olması için en 
az günde 3 litre su içmelisiniz ayrıca sebze, meyve ağırlıklı 
beslenmelisiniz. Bebeğinizin ek mamaya ihtiyacı olup olmadığına 
ilk kontrolünde doktorunuz karar verecektir.

Uyku
Günlük gereksinimleri karşılanmış bir bebek günde 16-20 saat 
uyuyabilir. Bebeğiniz büyüdükçe uyku süresi de kısalır. Yenidoğan 
bebekler gündüzleri daha çok uyur, geceleri daha uyanık olurlar.
Uyku düzeni başlangıçta düzensiz olsa da zamanla bebeğin uyku 
düzeni oluşmaya başlar. Bebekler genellikle yüzüstü yatmayı 
severler fakat kafatası yapısının düzgün olması için bebek yatış 
şekli her seferinde değiştirilmelidir. Bebek uyurken sık sık kontrol 
edilmelidir. Özellikle geceleri yüz üstü ve sırt üstü yatırılmamalıdır.
Gündüz takip edebileceğiniz saatlerde bu pozisyonları tercih 
etmelisiniz. Sırt üstü yatarken kusan bebekler boğulabilir ve 
yüzüstü yatan bebeklerde de nefes yolları kapanabilir.

Alt Değiştirme
Bebeğin alt temizliğini yaparken en çok dikkat etmeniz gereken 
şey; beslenme öncesi yapılmasıdır. Beslendikten sonra alt 
bakımı yapılan bebek, bacakları ile karnına yapılan baskı sonucu 
kusabilir. Bebeğinizin bezinde ilk günlerde turuncu renkte öbek 
öbek lekeler olabilir. Bunlar idrardaki kristallerin oluşturdukları 
lekelerdir. Kız bebeklerde ise beyaz renkte bir akıntı ya da adet 
kanı gibi kanamaları olabilir. Endişelenmeyin, 15 güne kadar 
devam edebilir.

Cilt Bakımı
Bebeğinizin doğduktan sonraki ilk günlerinde vücudunda ve 
yüzünde yer yer solup kızaran sivilceler olabilir. Endişelenmeyin 
bunlar toksikeritem dediğimiz doğal oluşumlardır. Bu sivilceler 
geçene kadar bebeğinizi duru su ile yıkayın. Şampuan ve bebek 
yağı kullanmayın. Normal zamanda bebeğinizi her gün ya da gün 
aşırı yıkayıp, vücuduna bebek yağı ile bakım yapabilirsiniz.

Göbek Bakımı
Bebeğinizin göbeği düşene kadar mutlaka sabah akşam alkol ile 
göbek bakımı yapmalısınız. Göbek bağı doğumdan sonra beyaz, 
şeffaf ve parlaktır. Göbek bağının kuru ve temiz tutulması ile göbek 
bağı kurur ve birkaç hafta içerisinde düşer.  İdrar ile teması önlemek 
için göbek bağı, alt bezinin dışında tutulmalıdır. Bebeğinizi banyo 
yaptırmak için göbeğinin düşmesini beklemenize gerek yoktur.
Önemli olan banyodan sonra göbeğinin kuru kalmasıdır.

Bebeğin Temizliği
Bebeğin vücut temizliği hastalıklardan koruma açısından çok 
önemlidir. Bebeğin bakımı ve temizliğinden önce eller mutlaka 
yıkanıp kurulanmalıdır. Bebekte hastalık yapan mikropların 
çoğu,  bebeğin temizliği sırasında geçer. Bebek banyosu sabah 
aç karnına veya gece yatırmadan önce yaptırılmalıdır. Banyo 
yapılacak oda sıcak olmalıdır. Normalde 22 derece tutulan 
oda, banyodan önce 26 derece kadar ısıtılmalıdır. Banyoya 
başlamadan önce vücudundan başlayıp en son baş yıkanmalıdır. 
Banyo sonrası güzelce kurulanmalıdır.
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Diyaliz Hastaları 
Beslenirken
 

Nelere Dikkat Etmeli?

Hemodiyaliz hastalarının beslenmesinde maalesef 
birçok yasaklar, birçok kısıtlamalar ve öneriler 
vardır. Bu durum hastanın yaşam kalitesini önemli 
ölçüde düşürmektedir. Hayatın her aşamasında 
olduğu gibi bizim hastalarımızda da yasaklar 
insanı cezbeder.

Hemodiyaliz hastaları için tüketilmemesi gereken 
3 temel öge var:
1. Tuz
2. Fosfor içeriği yüksek besinler
3. Potasyum içeriği yüksek besinler

Tuzlu besinler diyaliz hastalarında kısa vadede vücudunda 
su toplaması, ödem ve hipertansiyon, uzun vadede ise kalp 
yetmezliği ve koroner kalp hastalığına yol açtığı için önerilmez. 
Avrupa ülkeleri içerisinde tuz tüketimi en yüksek olan maalesef 
Türkiye, dolayısıyla tuzu bırakmak birçok hasta için sigarayı 
bırakmaktan daha zor olmaktadır. Çocukluğundan beri süregelen 
damak tadından insanlar vazgeçememektedirler.

H



Sağlıklı bir kişi ile diyaliz hastası her öğün aynı yemeği yemiş olsa, diyaliz hastası gıdalarla aldığı fosforu 
idrarla atamadığı için kanında fosfor seviyesi yükselip uzun dönemde üremik kemik hastalığına sebep 
olur. Biz bunu önlemek için fosfor diyeti öneririz ancak nerdeyse tüm kaliteli besinlerde fosfor olduğu 
için fosforu tamamen kesmek mümkün olamaz ancak kısıtlama olabilir. Örneğin; süt ve süt ürünleri, 
et ve et ürünleri, tahıl ve bakliyat gibi. Bu besinlerin diyetten tamamen çıkarılmasının yaşamla kabili 
telif değildir, ancak miktarı kısılabilir. Bununla birlikte fosfor içeriği yüksek olup tamamen kesilmesi 
mümkün olan gıdalar vardır. Örneğin; çerezler, nescafe, kahve, çikolata, kaşar peyniri, kola gibi.
 

Diyaliz hastaları için bir diğer önemli konu ise idrarla fazla potasyumu atamadıkları için ağızdan 
potasyumlu gıdaların aşırı tüketimi sonucu kan potasyum seviyesinin aşırı yükselip ani ölümlere yol 
açmasıdır. Kayısı suyu, vişne suyu, neskafe, şeftali suyu potasyumdan zengin içeceklerdir. Kurutulmuş 
meyveler, çerezlerlerde potasyum fazladır, tüketilmemelidir. Muz, kavun, kayısı, erik, enginar ve 
patetesin de potasyum içeriği fazla olup kısıtlanması uygun olur.

Genel olarak diyaliz hastasına;
• Günde kilogram başına 1,2 gr protein tüketmesi önerilir.
• Günde bir yumurta beyazı önerilir.
• Günde meyve tabağından fazla meyve tüketmemesi önerilir.
• Diyabetik değil ise şeker kısıtlaması önerilmez.
• Günde 5 adetten fazla tuzu alınmış zeytin tüketmemesi önerilir.
• Günde bir kibrit kutusu miktarından fazla tuzu alınmış beyaz peynir tüketmemesi önerilir.
• Susuzluğu geçene kadar su içebilir. (tuzsuz yerse susama az olur)
• Günde 1 bardak ayran veya süt veya 1 küçük kase yoğurt tüketebilir. (günde 1 tanesi)
• Diyaliz esnasında hipotansiyon gelişeceği için beslenmemesi önerilir.

Hemodiyaliz
Hemodiyaliz

 Dr. Bahadır KOZANOĞLU
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İnfertiliteye yönelik tedavi şeklinin belirlenmesi ve seçilecek 
tedaviye göre elde edilecek başarı; gamet hücrelerinin elde 
edileceği over ve testisin tam olarak değerlendirilmesine bağlıdır. 
Erkekte yeterli bir spermiyogram incelemesi ile çoğu zaman bu 
bilgiyi elde etmek mümkündür. Kadında ise eksojen hormonlarla 
sağlanacak uyarıya overlerin vereceği cevabın önceden 
belirlenmesi, over rezervinin uygun şekilde değerlendirilmesiyle 
mümkündür. Bu değerlendirme tedavi seçimini ve sonuçlarını 
direk etkileyecektir.

Yaşam koşullarının değişmesi ile ileri yaşlarda evlenen veya 
kariyer yaparak çocuk sahibi olmayı geciktiren kadın sayısının 
son yıllarda giderek artmasıyla ileri yaştaki kadınların over 
rezervinin değerlendirilmesi ve elde edilecek gebelik oranları 
konusunda hastaların doğru bilgilendirilmesi önem kazanmıştır.

Over rezervi, yumurtalıklardaki primordial folikül sayısı ve 
oosit kalitesi ile belirlenen üreme potansiyelini tanımlar. Over 
rezervinin doğumdan itibaren azaldığı ve belirili folikül sayısına 

sahip kadınların yıllar içerisinde yaşın ilerlemesiyle bu 
rezervi giderek yitirdiği bilinmektedir. Doğumda 1-2 
milyon olan folikül sayısı menarşda 25000’e düşmekte, 
reprodüktif yaşamın sonunda ise geriye birkaç yüz 
folikül kalmaktadır. Over rezervi ve bu rezervin oluşturan 
foliküllerdeki kayıp hızı genetik olarak anneden kız 
çocuğuna aktarılan ailevi eğilim ile belirlenmektedir.

Over rezervini olumsuz etkileyen faktörler şunlardır:
• Yaş faktörü
• Obesite
• Sigara alışkanlığı
• Geçirilmiş over cerrahisi
• Şiddetli endometriozis 

Adhezyon ve frozen pelvis gibi anatomik bozukluklara 
yol açan nedenler:
• Latent veya prematür ovarian yetmezlik
• Geçirilmiş kemoterapi veya radyoterapi

Rezervinin 
Değerlendirilmesi

İnfertilite Tedavisinde 

OVER 
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Op. Dr. Gönül KAZEZOĞLU

sahip kadınların yıllar içerisinde yaşın ilerlemesiyle bu 
rezervi giderek yitirdiği bilinmektedir. Doğumda 1-2 
milyon olan folikül sayısı menarşda 25000’e düşmekte, 
reprodüktif yaşamın sonunda ise geriye birkaç yüz 
folikül kalmaktadır. Over rezervi ve bu rezervin oluşturan 
foliküllerdeki kayıp hızı genetik olarak anneden kız 
çocuğuna aktarılan ailevi eğilim ile belirlenmektedir.

Over rezervini olumsuz etkileyen faktörler şunlardır:
• Yaş faktörü
• Obesite
• Sigara alışkanlığı
• Geçirilmiş over cerrahisi
• Şiddetli endometriozis 

Adhezyon ve frozen pelvis gibi anatomik bozukluklara 
yol açan nedenler:
• Latent veya prematür ovarian yetmezlik
• Geçirilmiş kemoterapi veya radyoterapi

Kadının kronolojik yaşı gebe kalma şansını belirler. Kadının 
yaşının artmasıyla fertilite azalmakta; özellikle 35 yaşından 
itibaren oosit sayısı ve kalitesinde giderek azalma olduğu 
bilinmektedir. Genel popülasyonda kadınların % 10’unun 
yumurtalıkların erken yaşlanması sorunu ile karşılaştığı 
düşünülmektedir. Bu durumda otuzlu yaşların sonunda görülen 
hızlanmış folikül kaybının 30 yaşından önce başlaması söz 
konusudur. Azalmış over rezervi değişik yaş gruplarındaki tüm 
kadınları olumsuz etkilemekle birlikte özellikle genç yaştaki 
kadınlarda büyük hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaratmaktadır.

40 yaşından genç bir kadının 6 aylık sekonder amenore sonrasında 
birer aylık aralıklarla 2 kez bakılan serum FSH düzeylerinin 
40 IU/L ve üzerinde saptanması premature over yetmezliği 
(POF) olarak tanımlanır. Bu tablonun 40 yaşın altında görülme 
insidansının % 1, 30 yaşından önce görülme insidansının ise % 
0.1 olduğu bildirilmektedir.

Over rezervinin bilinmesi tedavinin seçiminde önemli bir 
rol oynamaktadır. Over rezervi kısıtlı olan ve özellikle uzun 
infertilite süresine ( > 10 yıl) sahip bir olguda bilinen tedaviler 
ile başarı şansının düşük olacağı göz önüne alınarak zaman 
kaybetmeden over rezervinin mümkün olduğunca iyi bir şekilde 
değerlendirilmesi ve yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması 
önerilmektedir. Buna karşın genç, kısa infertilite süresine sahip 
ve over rezervi iyi olan bir olguda diğer kriterlerin de uygun 
olması durumunda  önce konvansiyonel yöntemler ile tedavi 
denenmelidir.

Over rezervinin değerlendirilmesinde kullanılan testler:
Endokrin testler: 
• Bazal FSH, LH, E2, P
• Bazal FSH/LH, Bazal İnhibin-B
• Bazal AMH (MIS): 
Dinamik Endokrin testler:
• Klomifen Sitrat Challenge Testi ( CCCT)
• GnRH-A Stimülasyon testi ( GAST)
• Ekzogen FSH Ovarian Rezerv Test ( EFORT)
Ultrasonografik testler:cow
• Ovarian volüm tespiti
• Antral folikül sayısı
• Stromal kan akımı ( Color Doppler USG ile)
İnvaziv testler:
• Laparoskopik over biyopsisi

Transvajinal ultrasonografi:
Over rezervinin belirlenmesinde laboratuvar analizleri ile elde 
edilen hormonal değerlerin, overin uyarıya verdiği cevap ve 
folikül gelişimi ile bağlantılı olarak değişiminin incelenmesi 
direk bir değerlendirme sağlamaktadır. FSH, E2 ve İnhibin-B 

değerleri ile overin indüksiyona verdiği cevap arasında genellikle 
bir paralellik bulunmakla birlikte, bu ilişki her zaman net 
olarak gösterilemeyebilir. Özellikle overin rezervinin tamamen 
tükenmediği, fakat sınırlandığı olgularda FSH ve İnhibin B 
değerlerinde henüz belirgin bir değişiklik olmamaktadır. Bu 
grupta yer alan olgularda indüksiyonda beklenenin altında cevap 
alınması tedavi sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Over 
cevabının önceden belirlenmesi baştan uygun tedavi şeması ve 
doz seçimini sağlayacak, dolayısıyla daha iyi bir over cevabının 
alınmasına imkan sağlayacaktır. Bu durumda laboratuvar 
testlerinden daha güvenilir belirleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Overlerin ultrasonografideki görünümü ile indüksiyona verdikleri 
cevap arasında bağlantı olduğu gösterilmiştir. Over hacmi ile 
over içerisinde yer alan antral foliküllerin sayısı belirleyici 
olarak düşünülmüş, over hacmi veya antral folikül sayısı arttıkça 
over rezervinin arttığı öne sürülmüştür. Over hacmi yaşla birlikte 
azalmakta, endokrin koşullara göre değişkenlik göstermektedir.  
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Şıklığınız
 Ayak Sağlığınızı 
  Etkiliyor Olabilir!

HALLUKS VALGUS
Halluks Valgus, normal hayatı etkileyecek kadar ağrıya 
neden olan, moda ayakkabı kullanımını zorlaştıran 
ve hayat kalitesini düşüren bir olgudur. Genç ve 
erişkin yaşta şikayete neden olabilmekle beraber ayırt 
edilmesinde fayda vardır, zira neden sonuç ilişkisi ve 
tedavi opsiyonları farklıdır. Ucu dar,  modern ayakkabı 
kullanımı en çok rastlanılan neden iken romatizmal 
hastalıklar, genel bağ gevşekliği, travma da halluks valgusa 
neden olabilmektedir.
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Op. Dr. Faruk BALKAN

Şıklığınız
Ayak Sağlığınızı 

  Etkiliyor Olabilir!

HALLUKS VALGUS

Rahat ayakkabı giyememek, uzun süre ayakta kalmak  
ve uzun yol yürüyememek ile başparmak iç yan, alt ve 2 
parmak altında ağrı en sık rastlanılan şikayetlerdir. Nadiren 
nasırlaşma, ikinci parmağın başparmak üzerine çıkması ve 
parmaklarda çekiç deformitesi mümkündür.

Halluks valgus değerlendirilmesinde hastanın şikayeti 
en önemli olaydır. Uzun süre ayakta kalamama ve 
yürüyememe, rahat ayakkabı bulamama, gece ağrıları 
en sık belirtilen şikayetlerdir. Doktorunuz şikayetlerinizi 
dinledikten sonra muayenede çıplak ayak ile normal, 
parmaklarınızın üstünde ve topukta yüretecek, ayağınızın 
genel görünümünü, nasır olup olmadığına bakacak, ağrılı 
noktaları  tespit edecektir. Standartlara uygun çekilmiş 
basarak ayak filmi sonrası röntgen üzerinde açılar 
ölçülecektir.

Rahat, ucu geniş ve derin ayakkabı seçimi çok önemlidir. 
Parmak arası makara ve gece atelleri denenebilinir. Uzun 
süre kullanılmayacak ayakkabılar genişletici ile geniş 
tutulabilir. Cevabı hastadan hastaya göre değişmektedir. 
Düz tabanlık varsa özel yapım tabanlık fayda sağlayabilir.

Buna rağmen şikayetler devam ederse cerrahi son 
opsiyondur. Hastanın beklentileri önemli olmakla birlikte 
hayat kalitesi ve spor yapabilmek ameliyat kararı öncesi 
önemli konulardır. Kozmetik nedenlerden dolayı ameliyatı 
önermiyoruz. Cerrahi hasta açısından zor karardır. Ameliyat 
sonrası ayak 6 hafta alçıda olup bu süre zarfında üzerine 
basılmasına izin verilmemektedir. Medikal tedavinin fayda 
sağlamadığı durumlarda, şikayetleri belirgin olan hastalar 
ameliyat sonrası % 85 çok memnun kalmaktadırlar.

Normal Ayak Yapısı      Halluks Valgus  
 

En sık rastlanan sebep; ayağa uygun olmayan, ayak baş 
parmağını doğal olmayan bir pozisyonda sıkan özellikle dar, 
sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmesidir.
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Anne Adayları,
Doğuma 
hazır mısınız?

Tek amacı sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek olan anneler, genellikle 
doğum yaklaştıkça doğum anından ve doğumu başaramamaktan korkabilir. 
Unutmamalısınız ki doğuma önceden hazırlanmanız, aklınızdaki soru 
işaretlerini siler, korkularınızı azaltır ve bilinçli bir anne olmak sizi rahatlatır. 
Ayrıca doğum tekniklerinin gelişmesi dışında, son yıllarda doğum öncesi 
eğitim kursları da hızla gelişmeye devam etmektedir.
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Rahat ve sağlıklı bir doğum için neler yapmalı?
• Hamilelik döneminizde nerede doğum yapacağınıza karar vermeniz önemlidir.
• Doktorunuzla ya da doğum yapacağınız hastane personeliyle önceden görüşerek kendinizi 

ve bebeğinizi kontrol altına almalısınız.
• Doğum yaklaştıkça hafif işler yapmalı ve daha çok dinlenmelisiniz.
• Yoga ya da yürüyüşler yapabilirsiniz çünkü sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak 

doğuma hazırlar. Yoganın kas ve nefes kontrolü üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır.
• Doğumda nefes tekniklerini mutlaka okuyup bilgi sahibi olun…
• Bebeğinize şarkı söyleyin! Duygularınızı bebeğinizle bu şekilde paylaşarak, gerçek bir 

iletişim kurabilirsiniz.
• Hastaneye gitmeden önce ılık bir duş alın ve rahatlayın.

Doğuma giderken çantanızda neler olmalı?
• Hamilelik dosyanız
• Hijyenik kadın pedi
• Sabahlık
• Göğüs kısmı kolaylıkla açılabilecek 3 - 4 pijama veya gecelik
• 2 - 3 çift çorap ve bir çift terlik
• 5 tane iç çamaşırı
• Kişisel temizlik malzemeleri

Doğuma giderken bebeğinizin çantasında neler olmalı?
• Yumuşak bir battaniye
• 4 çift çorap veya patik ve eldiven
• 1 - 2 adet şapka
• Yeni doğanlar için hazır alt bezi
• Altını temizlerken kullanmak için temizleyici mendiller
• Sıcak tutacak 1 battaniye
• Bebeğinizi eve götürürken kullanmanız için bir ana kucağı
• İsteğe ve tercihe göre sayılar değişebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ebe Reyhan ARPACI
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Çene Kemiğinde 
Erime ve Kemik Kayıplarının 
Düzeltilmesi

İmplant uygulamalarında en çok rastlanılan sorunların 
başında, çene kemiğinin yetersiz olması gelmektedir. İmplant 
uygulaması için öncelikle genel sağlık durumunun optimum 

düzeyde iyi olması gerekmektedir. İleri düzey şeker hastalığı 
veya fibröz displazi gibi hastalıklara sahip olan hastalara, 
kemikleri son derece yeterli dahi olsa implant uygulamak, 
sakıncalıdır. Sistemik sağlığın durumu implant uygulaması ile 
birebir ilişkilidir.

Dental implantın çenede tutunabilmesi için belli bir kemik 
kalınlık ve yüksekliğine ihtiyaç vardır. İmplant çene kemiğine 
yerleştirildikten sonra etrafında en az 1 mm sağlıklı kemik 

dokusu bulunmalıdır. Eğer kemik dokusu yetersiz  ise kemik 
oluşturma (Augmentasyon)  yöntemlerinden bir veya birkaçı ile 
kemik hacmi arttırılmaya çalışılır. 

Uzun süreli dişsiz kalmak, tedavi edilmemiş dişeti hastalığı, 
abse, tümör ya da kist operastonları, travma sonucunda çene 
kemiklerinde çeşitli derecelerde kemik kaybına yol açar. Bu 
kayıplar implant uygulamasını zorlaştırır çünkü implantların 
uygulanabilmesi için belirli bir uzunluk ve kalınlığa ihtiyaç 
vardır. Ayrıca, ileri derecedeki kemik kaybı, estetik bozukluğa 
da neden olur.

İmplant Tedavisi Öncesi



Ağız ve Diş Sağlığı
                   Dr. Dt. Metin KINACI
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Çene kemiğinde implant yapımı için gerekli olan  kalınlık 
ve yükseklik azlığı gibi durumlarında kemik augmentasyonu 
işlemlerine ihtiyaç duyarız. Kemik augmentasyonu işlemi ya 
hastanın kendi vücudundan alınan ya da dışarıdan alınan kemik 
partükülleri ile eksikliğin yaşandığı alanlarda kemiği tekrar 
oluşturmamızı sağlayan bir işlemdir. Bu tip bir eksiklik giderilip 
implant uygulamak mümkün olacaktır. Fakat sistemik hastalıkları 
çözmek, kemik yapısındaki eksikliği gidermek kadar kolay 
olmamaktadır.

İmplant yaparken kullandığımız implantların en dar olanları 
3-4 mm, boyları ise en az 6 mm civarındadır. İmplantın 
önünde ve arkasında en az 1 mm kemiğe ihtiyacımız olduğunu 
düşündüğümüzde ideal bir dental implant uygulaması için hastanın 
5 mm kalınlığında kemiğe ihtiyacı vardır. 

Özellikle uzun süre dişsiz kalan hastalarda bu kalınlığı bulmak 
her zaman mümkün olmuyor. Bu durumda kemik tozu, membran, 
blok kemik gibi materyallerden faydalanarak hastanın kemik 
hacmi arttırılmaya çalışılır. 

Kemik tozu (Bone graft) kullanılan vakalarda sıklıkla aynı 
seansta implantlar ağıza yerleştirilir. 
• Hastanın kendi kemik dokusu, 
• İnsan kaynaklı özel işlemlerden geçmiş kemik tozu, 
• İnek kaynaklı yine özel işlemlerden geçmiş kemik tozu 

kullanılabilir. 

Kemik tozu uygulaması bazen de Sinüs lifting ve Bone 
Splitting gibi ileri cerrahi teknikleri ile beraber kullanılır. Kemik 
hücreleri bağ dokusu hücrelerinden daha geç oluşur. Yani eğer 
sadece kemik tozu yerleştirirsek ve bunu diğer hücerelerden 
ayırmaz ise kemik yerine bağ dokusu oluşur. Membran ise kemik 
dokusu ile hastanın bağ dokusu hücreleri arasında bariyer görevi 
görerek kemik hücrelerinin oluşması için gereken zamana kadar 
koruyucu vazifededir. 

Blok kemik ise daha daha aşırı kemik dokusu eksikliklerinde 
kullanılır. Bu durumda sıklıkla önce kemik bloklar titanyum pinler 
yardımıyla çene kemiğine fixe edilir. 3- 4 ay sonra dental implant 
uygulamasına geçilir. Kemik kaybına en çok rastlanılan üst çene 
sağ ve sol büyük azı diş bölgelerimizde kemik derinliği sağlamak 
için sinüs tabanı kaldırma operasyonu yapılır.

Sinüslerimizin altlarında bulunan dişlerimiz çekildiğinde sinus 
tabanı zaman içerisinde çekim yapılan boşluğa doğru sarkmakta 
ve bu bölgedeki kemik hacmini azaltmaktadır . Kemik içerisine 
tam olarak gömmek istediğimiz implantlar içinse bu sığ hacim 
yetersiz kalmakta ve tedavinin başarısızlığı ön plana çıkmaktadır.
Bu gibi durumlarda sinüs tabanının cerrahi olarak açılıp 
yükseltilmesi işlemine sinüs lifting denir.

Sinüs lifting işlemi lokal anestezi ile yaklaşık 30 dakika süren 
ağrısız acısız bir işlemdir.  5-6 mm  kemik kalınlığı bulunan 
vakalarda aynı seansta implant da uygulanabilmektedir .
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yeni nesil çocuklar
İNTERNET BAĞIMLISI mı?

Güncel önemi tüm dünyada giderek artan ve çocukların ve 
de özellikle püberte (büluğ) çağını yaşayan gençlerin bir 
bölümünde ruhsal bağımlılığa neden olarak, çocuk ve gençlerin 
okul başarısının düşmesine, ruh sağlıklarının bozulmasına, 
sağlıklı kişilik gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenmelerine, 
aile içi iletişimde anne, baba ve çocuk arasında sık sık üzücü 
tartışmaların yaşanmasına, mağdur çocuk ve gençlerin 
sağlıklı toplumsal ilişkiler geliştirememesine neden olan bir 

bozukluktur internet bağımlılığı. İnternet bağımlılığının, son 
on yılda tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başladığını 
ve internet kullanan tüm ülkelerde, henüz erken gençlik 
çağını (püberte= büluğ çağını) yaşayan gençler arasında 
giderek yaygınlaşmakta olduğuna ve giderek ciddi bir halk 
sağlığı sorunu oluşturmaya başladığına dair bilimsel bilgileri 
aktaran yayınların sayısında gözle görülür bir artış olduğu 
gözlemlenmektedir. 
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Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinimize müracaat eden her 5 aileden 
birisinin, çocuklarındaki okul başarısızlığından sonra en önemli 
ikinci sorunu internet bağımlılığının oluşturduğunu, bu gençlerin 
anne ve babalarından öğrenmekteyiz.  

Batı Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel araştırmalarda, internet 
ve bilgisayar bağımlılığı sergileyen mağdur genç erkeklerin, 
onların eğitim ve öğretim hayatlarına hiçbir faydası olmayan, 
sadece can sıkıntısını gidermek üzere, saatlerce bilgisayar 
oyunları (sadist savaş filmleri ya da oyunları) oynadıkları, 
para kaybına neden olan kumar oyunları oynadıkları, seksüel 
içerikli pornografik resimlerle ya da filmlerle aşırı derede vakit 
geçirdikleri, çeşitli internet forumlarında (sitelerinde) gerçek 
hayatta hiç tanımadıkları ya da tanıdıkları, gerçek kişiliklerini 
gösteren ya da gerçek kişiliklerini saklayarak, hayali (sanal) bir 
kişiliğin arkasına saklanan kişilerle uzun sürelerle chatleştikleri, 
karşılıklı yazışmalar şeklinde iletişim kurarak, eğitim hayatları 
için gerekli çok değerli zamanlarını bilgisayar başında 
geçirdikleri ve kendilerine zarar verdikleri tespit edilmiştir. Sık 
sık kendine zarar verici davranışlar içerisinde bulunmak ise 
püberte çağını yaşayan gençlerde gözlemlenen Borderline Kişilik 
Bozukluğunda ve patolojik Dürtüsel Davranış Bozukluğunda 
nadir olmayarak gözlemlenen ilaç tedavisi ve uzun süreli 
psikoterapi çalışmalarını gerekli kılan ciddi ruhsal bozukluklardır. 
 

 

 

 

İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı (Epidemiyoloji)
Amerika Birleşik Devletleri, henüz bu konuda ülke çapında 
bilimsel araştırmaları gerçekleştirememiştir. Güney Kore 
Hükümeti, 6 ile 19 yaş arasındaki Güney Koreli çocuk ve 
gençlerin %2,1’de yani 210.00 Güney Koreli çocuk ve gençte 
hastalık derecesinde internet ve bilgisayar bağımlılığının var 
olduğunu bildirmiştir. 

25 Eylül 2011 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümetinin yayınlattığı bir bilimsel çalışmada, 560.000 
Alman yurttaşının internet bağımlısı olduğunu ve 14 yaş ile 64 
yaş arasındaki Alman yurttaşlarının yaklaşık % 1’ nde hastalık 
derecesinde internet bağımlılığı olduğunu ve bu kişilerin % 4,6 
sının hergün internet başında en az 4 saat zaman geçirdiğini 
bildirmiştir.  Yine aynı çalışmada, Alman yurttaşlarının % 0,3 ile 
% 0,5 inin, yani tüm Almanya nüfusunda yaklaşık 250.000 kişinin 
internette kumar ve şans oyunları oynadığı bildirilmektedir. 
Alman Hükümetinin gerçekleştirdiği bu çalışmada, yaşları 14 
ile 24 arasında olan genç Alman nüfusunun % 2,4 nün hastalık 
derecesinde internet bağımlılığı sergilediği öne sürülmüştür. 
Genç erkeklerin daha ziyade bilgisayar oyunlarına aşırı ilgi 
duydukları, genç kızların ise ağırlıklı olarak facebook gibi sosyal 
siteleri tercih ettikleri bildirilmiştir. Ülkemizde ise internet 
bağımlılığı ile ilgili bilimsel yayınlar henüz bulunmamaktadır. 
Federal Almanya Cumhuriyetinde, gerek Çocuk ve Genç 
Ergen Psikiyatrisi Hastanelerinin, gerekse Erişkin Psikiyatrisi 
Hastanelerinin ayaktan tedavi yürüten polikliniklerinde, internet 
bağımlığına karşı mücadele veren özel bölümler kurulmaya 
başlanmıştır. 

İNTERNET BAĞIMLISI mı?

İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığını Tetikleyici Ruhsal Bozukluklar
Bu konudaki bilimsel bilgiler henüz çok yeni olduğu için sadece kendi klinik 
gözlemlerimize dayanan bilimsel bilgileri vermekle yetineceğiz. Avcılar 
Hospital Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde yürüttüğümüz çalışmalarda, 
daha ziyade püberte (büluğ) çağını yaşayan, dikkat esikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu sergileyen, ayrıca dikkat eksikliği bozukluğu yanında ileri 
derecede duygudurum disregülasyonu, patolojik dürtüsellik, borderline 
kişilik bozukluğu ve içe dönük kişilik bozukluğu sergileyen 14-18 yaş 
arası genç erkek hastaların %20’sinde tedavi gerektirecek düzeyde internet 
bağımlılığı tespit edilmişken, bu oranın aynı yaş grubundaki püberte çağını 
yaşayan kız hastalar da ise internet bağımlılığın yok denecek kadar az sayıda 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Ebeveynlerin, çocuklarının internet başında kabul edilebilir bir süreden 
daha uzun süreler vakit geçirmeleri halinde, bu durumu Klinik Psikologlarla 
ve Çocuk Ruh Sağlığı Hastalıkları uzmanları ile görüşmelerinde büyük 
yararlar olduğunu düşünmekteyiz. Biz, Avcılar Hospital Çocuk Psikiyatrisi 
Polikliniğinde kendi yürüttüğümüz tedavilerde, internet bağımlılığı sergileyen 
genç erkek hastaların tümünde olmasa bile, azımsanmayacak bir bölümünde 
gayet tatmin edici, anne ve babayı mutlu kılan iyileşmeler gözlemlemiş 
bulunmaktayız.
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İzmir, (Smyrna) ilk çağdan bu yana önde gelen bir ticaret, sanat 
ve kültür merkezi  olmuştur. İzmir’in tarihi, Makedonya kralı 
Büyük İskender’in M.Ö.334’te İzmir’e gelmesine kadar uzanır. 
Selanik ve İskenderiye şehirlerinin İzmir’e benzerliği bu yüzden 
olsa gerek!

İzmir’in gezilip görülecek yerleri  arasında ilk sıralarda; 
Kemeraltı Çarşısı Karşıyaka, Kordon Boyu, Saat Kulesi, 
Asansör, Teleferik Tesisleri, İzmir Fuarını sayabiliriz. 

Kemeraltı Çarşısı, Mezarlıkbaşı semtindeki Havra Sokağından 
başlayıp, Konak’ta ki tarihi Saat Kulesine kadar uzanır. 
Kemeraltı  Çarşısı İzmir’de istediğiniz her türlü kıyafeti ucuz 
fiyata bulabileceğiniz bir açık hava çarşısıdır. Bu bölgede pek 
çok han, dükkan ve mağazalar bulunmaktadır. Han demişken, 
Kızlarağası Han’dan bahsetmeden geçilmez. 1745 yılında 
Hisar Camisi’nin yanına inşa edilen Kızlarağası Han; halıların, 
bakır eşyaların, hediyeliklerin bulunduğu, keyili kahve molası 
verilebilecek çok güzel bir yapıdır. Kemeraltı gezintinizi Sefer 
Usta’nın kazandibi tatlısını yemeden bitirmemenizi  öneririm.

Konak vapur iskelesinden Karşıyaka’ya nostaljik körfez 
vapurlarıyla yapacağınız seyahat büyük bir keyif kaynağıdır. 

Karşıyaka semti, Spor Kulübü (K.S.K.) ile ünlenmiş İzmir’in 
güzel bir ilçesidir. Karşıyakalılar çoğu kez kendilerini İzmir’den 
ayrı tutarak biz İzmirliyiz demezler, Karşıyakalıyız derler. Bu 
şovenizm geçmişten gelen Göztepe ve Karşıyaka Spor Kulüpleri 
arasındaki çekişmeden kaynaklanıyor olabilir. Karşıyaka, Deniz 
Bostanlısındaki balıkçı barınaklarıyla, sahil yürüyüşü sırasında 
oturup dinlenebileceğiniz park ve kafeteryalarıyla, alışveriş 
yapabileceğiniz şık çarşılarıyla İzmir’in güzel bir ilçesidir. 

İzmir körfezine paralel uzanan Kordon boyu Pasaport 
İskelesi’nden başlayarak Alsancak semtinin sonunda yer alan 
sahil gümrük ve cruvaziyer limanına kadar uzanır. Restorasyonu 
yapılan, Pasaport iskelesi,  sabahçı kahveleriyle, günün ilk 
ışıklarında sıcak boyoz ve çay ritüeliyle sizi geçmişin güzel 
anılarına götürür. 

Körfeze paralel uzanan dalgalı siyah-beyaz yürüyüş  zemini, 
kıyı boyunca uzanan yeşil çimenler ve bodur ağaçlarla peyzajı 
yapılmış parklar, oturma alanları, dilediğinizi yiyip içebileceğiniz 
sahil boyunca uzanan hoş restoranlarıyla Kordon boyu  hiç 
sıkılmadan saatler geçirilebilecek bir eğlence mekanıdır. 
Sıcak yaz akşamlarında denizden esen imbat rüzgarı sahilde 
yapabileceğiniz fayton turuna ayrı bir güzellik katar. 

Ege’nin 
Gözdesi           

Gezi Yazısı
Gezi Yazısı

iZMİR

Konak, Tarihi Saat Kulesi



Konak Meydanı’nın ortasında yer alan Saat Kulesi İzmir’in simgesi haline gelmiştir. 1901 yılında II. 
Aldülhamit’in tahta çıkışının 25.yılı için yaptırılmıştır. 25 metre yüksekliğindeki kulenin üzerindeki 
saat  Alman İmparatoru II. Wilhelm’in armağanıdır. Saat Kulesi dört bir tarafındaki çeşmeleri ve zarif 
mimarisi ile İzmir’in simgesi olmayı hak edecek güzelliktedir. Saat kulesinin etrafında günün her saatinde 
güvercinler ve onlara yem atan çocukları görebilirsiniz. Meydanın, hemen karşısında firuze çinilerle süslü 
Konak Yalı Camisi yer almaktadır.

Güzelyalı semtinde, yer alan Tarihi Asansör 1907 yılında işadamı Nesim Levi  Bayrakoğlu tarafından 
yaptırılmıştır. Yükseklik farkından dolayı  Mithatpaşa’dan Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne çıkmak için 
155 basamağı çıkmak gerekiyormuş. Halka kolaylık olsun diye yaptırılan asansör, 1992’de restore 
edilerek İzmir’in turistik mekanlarından biri haline gelmiştir. Yukarıda İzmir manzarasını izleyerek bir 
şeyler atıştırabileceğiniz bir de restoran bulunmaktadır. Asansör girişinin, iki yanında eski  taş evler 
yer almaktadır. Asansör girişindeki sokağa bir zamanlar burada oturmuş olan İzmir aşığı sanatçı Dorio 
Moreno’nun adı verilmiştir. İzmirliler özellikle yaz aylarında Dorio Moreno’nun meşhur “Deniz ve 
Mehtap”, şarkısını yaşamak istercesine, cuma günü öğleden sonra işe mola verip, pazartesi sabahına 
kadar Çeşme, Kuşadası, Foça, gibi sahillere koşarlar.

İzmir’in Balçova ilçesinde, kaplıca turizmine yönelik bir otel ve teleferik vardır. Teleferiğe binerek 
Balçova tepesine ulaştığınızda İzmir körfezinin muhteşem manzarasını panaromik olarak izlemek ve 
çam ormanlarının altında piknik yapma fırsatı bulabilirsiniz. 

Eskiden çok meşhur olan İzmir Enternasyonal Fuarı, küreselleşmenin etkisiyle olsa gerek, eski 
popülaritesini yitirmiştir. Günümüzde de, her yıl İzmir Fuarı düzenlenmektedir.  Ancak  göletleri, 
yıllanmış ağaçlarıyla fuar dönemleri dışında, daha çok park ve yeşil alan olarak hizmet vermektedir.

Yukarıda anlatılanların dışında şehir içinde; Bornova Buca, Narlıdere, Kilizman, İnciraltı  semtleri; 
yakın çevrede ise; Selçuk’ta Efes Antik Kenti‘ni, Seferihisar’ın Sığacık beldesindeki Teos Antik Kenti’ni 
görmeden İzmir gezisi tamamlanmış sayılmaz.
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Gezi Yazısı
Gezi Yazısı

Dr. Burhan BİRLİ

Selçuk, Efes
Çeşme

Tarihi Asansör



Çocuklarda Beyin, Omurilik, 
Sinir ve Kas Hastalıkları Tedavisinde

Çocuk Nöroloji 

Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları, 
Hormon ve Metabolizma Hastalıkları Tedavisinde 

Çocuk Endokrinoloji

Birimlerinde SGK ve Özel Sigorta Kurumları 
ile anlaşmamız mevcutur.

Uzm. Dr. Gülseren ARSLAN 

Uzm. Dr. Aliye Sevil SARIKAYA

444 2 999   I  www.avcilarhospital.com



Bunları Biliyor Muydunuz?
•	 O	 kadar	 çok	 karbon	 taşırız	

ki	 bunları	 bir	 araya	 toplayıp	
kullanmak	mümkün	olsa;	9000	
adet	 kurşun	 kalem	 yapabiliriz.	
Ayrıca	 vücudumuzda	 5	 cm	
boyunda	 bir	 çivi	 yapacak	 kadar	
demirimiz	vardır.

•	 Tamamen	saçla	kaplı	bir	başta	

ortalama	 100.000	 adet	 saç	

vardır.	
•	 Bebekken	 270	 den	 fazla	

kemiğimiz	varken	büyüdükçe	

bunların	 bazısı	 birbiriyle	

kaynaşarak	 sonunda	 sadece	

206	kemikle	kalırız.

•	 Yarım	 kilo	 bal	 yapabilmek	için	 arılar	 iki	 milyondan	fazla	 çiçekten	 bitki	 özü	toplamak	zorundadırlar.•	 Normal	bir	insan	vücudunda	bulunan	elektrik	25	Wattlık	bir	 lambayı	 dakikalarca	yakabilir.

•	 Vücudumuzda	 25	 milyar	

oksijen	 alıcı	 kırmızı	 kan	

yuvarlakları	bulunmaktadır.	

Bunları	 bir	 yüzey	 üzerine	

yayacak	 olursak	 2570	

metre	 karelik	 bir	 alanı	

kaplar.

•	 Yetişkin	 bir	 insan	 günde	

ortalama	olarak	23	bin	kez	

nefes	alır.
•	 Rusya’da	 doğudan	 batıya	

doğru	seyahat	edilirse,	yedi	

saat	kuşağı	geçilir.

•	 Bir	 kromozom	 bir	 genden	

daha	büyüktür.

Tavsiye;
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Yemek Tarii
İslim Kebabı
Malzemeler
• 3 adet patlıcan
• 250 gram kıyma
• 1 soğan
• 1-2 dilim ekmek içi
• 1 yumurta
• Tuz
• Karabiber
• Kimyon
• Nane
• Kekik

Sosu için:
• 1-2 yemek kaşığı 
       domates salçası
• Su
• Tuz
Üzeri için:
• Domates
• Biber
• Kürdan

Malzemeler
• 1 su bardağı irmik
• 4 su bardağı süt
• Bir buçuk su bardağı tozşeker
• 3 çorba kaşığı hindistan cevizi 

1 paket vanilya  

Üzeri için:
• 1 paket bitter çikolata (80 gram)
• Yarım çay bardağı kıyılmış yeşil fıstık

İrmik Tatlısı

Hazırlanışı
Bir tencereye 1 su bardağı irmik, 4 su bardağı süt ve şekeri koyup 
karıştırın. Vanilya ve hindistancevizini ekleyip koyulaşana kadar 
pişirin ve kalıplara dökün. Bir gece dolapta bekletin ve kalıplardan 
çıkartın. Çikolatayı benmari usulü eritip tatlılara paylaştırın. Üzer-
lerini fıstıkla süsleyip servis yapın.

Tariler
Selahattin USTA Aiyet Olsun...

Hazırlanışı
Patlıcanları alacalı soyup uzun şerit halinde kesiyoruz. Acı suyu çıkana 
kadar (yarım saat kadar) tuzlu suda bekletiyoruz. Diğer yandan köfte için 
soğanı rendeliyoruz. Kıymayı, yumurtayı, ekmek içlerini, baharatlarını 
ekleyip köfte hamurunu hazırlıyoruz. Cevizden biraz büyük şekilde yu-

varlıyoruz. Suda bekleyen patlıcanları süzüyoruz ve kağıt havluyla kuru-

tuyoruz Kızgın yağda patlıcanları kızartıyoruz.Patlıcanlar bittikten sonra 
köfteleri de kızartıyoruz . İster çift patlıcan ister tek patlıcanla köfteleri 
sarıyoruz.(Çift sarılacaksa patlıcanlar çarpı şeklinde (X) yapıp ortasına 
köfteyi koyup sarıyoruz) Domates ve biberleri kürdanla batırıyoruz. Üze-

rine salçalı sosumuzu hazırlıyoruz ve 200 derece fırında domates ve biber 
eriyene kadar pişiriyoruz.
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