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Nesrin MÜEZZİNOĞLU SOBACI
Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Değerli Okurlar,
Sağlık Olsun dergimiz 19. sayısı ile karşınızda. Bu sayımızda yine okurlamızın merak ettiği ve sağlıklı 
bilgiler edinebileceği konulara yer vermek istedik. Çocuk ve yetişkin sağlığı konusunda birbirinden 

değerli hekimlerimizin makalelerini okumanızı tavsiye ederim.

Hastanemiz bu yıl kasım ayında 16. yılını kutlayacak. Her yıl hastanemizde daha kaliteli hizmet vermek 
için kendi sektörümüzdeki gelişmeler doğrultusunda yenilikler yapmaya gayret ediyoruz. Hastanemiz 
uzun yıllardır birçok branşta hizmet verirken, bu branşların bir yenisini de ağustos ayında bünyemize 

katmış olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi kalp hastalıkları ülkemizde ve dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Kalp 
sağlığının korunmasının yanında düzenli takibinin de yapılması büyük önem taşımaktadır. Yaşam 

koşullarımız, iş ve gündelik hayat sıkıntıları nedeni ile etkilenen kalp sağlığımız için birçok bilimsel 
yenilik yapılmaktadır. Biz de hastanemizde kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde büyük önem 

taşıyan anjiyografi birimimizi hizmete açtık. Anjiyografi ünitemizde yer alan cihazımız son teknoloji 
olması ile birlikte Türkiye’de bir ilk! Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyo ünitesi ile birlikte 
Kalp ve Damar  Cerrahisi branşımızın da alanı genişleyerek koroner, kalp ve kapak ameliyatlarını da 

gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Elbette ki bunlar bozulmuş kalp sağlığmızı yeniden sağlamak 
amacı ile kullanılan yöntemler, öncelikle toplumumuzun bu rahatsızlıklara yakalanmadan sağlıklı bir 

yaşam tarzı benimsemesi en büyük arzumuz.

Sonbahar mevsimini geride bırakıp kış aylarına giriş yaptığımız bu günlerde, mevsimsel olarak sık 
rastlanan rahatsızlıklara karşı hazırlıklı olmanızı öneririm. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve 

16. yaşmızı siz sevgili okurlarımızın var olması sevgisiyle kutlarım.
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Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler

Hastanemiz çalışanları için her yıl düzenlenen etkinlik-

lerden biri de haziran ayında gerçekleşti. Çatalca’nın 
İnceğiz köyünde yer alan piknik alanında, hastanemiz 
tarafından organize edilen piknikte çalışanlarımız yor-
gunluklarını unuttu.

Avcılar Hospital Piknikte!
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından 29 Eylül Dünya 
Kalp Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 
Dragon Bot Yarışması’na katılan Avcılar Hospital Kü-

rek Takımımız yarışmada 3. oldu. 28 Eylül 2014 Pazar 
günü Küçükçekmece Göl Kenarı’nda Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı sağlık yü-

rüyüşünün ardından start verilen bot yarışında, hasta-

neler arası yarışmada 3. olan takımımızı tebrik ederiz.

Avcılar Hospital Dragon Bot Yarışında 3. Oldu!



www.avcilarhospital.com  3

Ağız ve Diş Sağlığı birimimizin Ortodonti Uzmanı Dr. Cem 
GAZİVEKİLİ Sualtı Fotoğrafçılığı dalında şampiyonluk-

larına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Milli Takım kad-

rosunda Küba’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’na 
katılan hekimimiz, bu yıl ilk defa düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası’nda Milli Takım kadrosunda Cenk CEYLA-

NOĞLU ile birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. 3 – 8 Eylül 
2014 tarihlerinde Azor Adaları/Portekiz’de düzenlenen 1. 
CMAS Sualtı Fotoğraf Avrupa Şampiyonası’nda milli ta-

kımımız, toplamda en fazla puanı alarak kazandığı Avrupa 
Şampiyonluğu ile bir kez daha gururlanmamızı sağladı.

Kulak Burun Boğaz birimi hekimimiz Op. Dr. Ahmet 
Bolulu, hekimlik mesleğinin yanında sporcu kimliği ile 
de başarılar kazanıyor. Bisiklet sürme sporu ile birlikte 
farklı alanlarda da spor müsabakalarına katılan hekimi-
miz 12 Ekim Pazar günü Konya’da düzenlenen 3. Konya 
Duatlon Türkiye Finali’nde 4. oldu. Kendi yaş grubunda 
Koşu-Bisiklet-Koşu’dan oluşan yarışmada 5 km koşu, 20 
km bisiklet, 2,5 km koşu parkurunu en hızlı tamamlayan 4. 
sporcu olan hekimimiz Ahmet Bolulu’yu tebrik ediyoruz.

Cem Gazivekili Yine Şampiyon!

Ahmet Bolulu Duatlon Dördüncüsü!Avcılar Hospital Dragon Bot Yarışında 3. Oldu!
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Haziran 2014 tarihinde tadilatını başlattığımız Ka-

dın Hastalıkları ve Doğum polikliniğimiz yenile-

nen konsepti ile Eylül ayında hizmete açıldı. Kısa 
zamanda köklü bir yenilenme geçiren birimimizde 
hastalarımıza daha kaliteli hizmet vermeye çalışıyo-

ruz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimiz Yeni Yüzü ile Hizmetinizde!

Çocuk Hastalarımız İçin Play Station! 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde, yatarak tedavi 
gören çocuklarımızın, sıkıntılarını unutturabilmek için, 
odalarında Play Station hizmeti verilmeye başlanmıştır. 

Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonatoloji Hekimi Uzm. Dr. 
Murat PALABIYIK tarafından 3 Temmuz 2014 tarihinde 
“Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanlarda Mekanik Ventilas-

yon Tedavisinin Temel ilkeleri ve Hemşirelik Bakımı” konu-

lu eğitim verildi. Hastanemizde verilen eğitime, hastanemiz 
yendioğan yoğun bakım hemşirelerinin yanı sıra farklı sağ-

lık kuruluşlarının yenidoğan ünitesi hemşireleri de katılımda 
bulundu. Eğitim ile yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşi-
releri faydalı teknik bilgiler edindi.

Yenidoğan Sağlığı Eğitim Semineri

Eğitim Seminerlerimiz

Hastanemiz kurum içi eğitimlerin yanı sıra anlaşmalı 
olduğumuz kurumlara da sağlık konusunda bilgilendirici 
eğitimler düzenlemektedir. 

Sağlık açısından daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkı 
sağlamak amacı ile anlaşmalı eğitim kurumlarımızdan 
Okyanus Koleji eğitimcilerine Acil Servis Hekimimiz 
Dr. Ünal Köse tarafından Acil Durumlarda Yapılması 
Gerekenler, Sunny irması çalışanlarına Uzm. Psk. Nilüfer 
Demirhan tarafından Anne, Baba ve Çocuk İlişkisi, Melis 
Karahan tarafından İş Kazalarından Korunma Yolları ve Acil 
Durumlarda Yapılması Gerekenler konulu eğitim seminerleri 
verildi.
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Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler

Anjiyograi Birimimiz Hizmete Açıldı

Kalp hastalıkların tanı ve tedavisinde daha kaliteli hizmet vermek 
amacı ile Kardiyoloji birimimizde Anjiyografi bölümü hizmete 
açıldı. Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısı, İdari ve Tıbbi 
Hizmetler Direktörleri ile Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi 
ekibimizin katıldığı bir açılış töreni ile Anjiyografi birimi ağustos 
ayı başında hizmete girdi.

Koroner arter hastalığının tespitinde kullanılan bir yöntem olan 
koroner anjiyografi, damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi 

bölgesinin ne kadar daraldığını ve/veya tıkandığını tespit edebiliyor. 
Damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit ederek tedavinin gerektiği 
gibi yönlendirilmesini sağlamaktadır. Aynı işlem sırasında veya 
ikinci bir seansta daralmış veya tıkanık damarları balon (PTCA) 
veya tel kafes (stent) yöntemi ile açmak mümkün olmaktadır. İşlem 
esnasında kalp boşluklarına da ulaşılacağı için kalp kateterizasyonu 
ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da 
gösterilebilen anjiyo cihazı kalp delikleri gibi doğumsal kalp 
hastalıklarının teşhisi için de kullanılabilir. 
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Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler

Kalp Hastalıkları 
ve Vasküler Cerrahi Ünitemiz 
HİZMETİNİZDE!

Kalbiniz Daha Sağlıklı Atsın Diye...

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

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



Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler
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Ünlü Kanun Virtüözü ve Bestekâr 

Göksel Baktagir
Sağlığına Kavuştu

Türk Müziği’nin önemli isimlerinden 
Göksel Baktagir, hastanemizde geçir-

diği operasyonun ardından sağlığına 
kavuştu. 

Göğüs ağrısı şikayeti ile Kardiyoloji bölümü-

müzde muayene olan Göksel Baktagir, Kardiyo-

loji Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Sürücü ve Uzm. 
Dr. Corç Baytaroğlu tarafından yapılan efor ve 
anjiyografi tetkikleri sonrası Kalp ve Damar Cer-
rahlarımız; Prof. Dr. Esat Akıncı, Doç. Dr. Cenk 
Tataroğlu, Op. Dr. Naim Eren ve anestezi heki-
mimiz Uzm. Dr. Meral Saklıyan’ın gerçekleştir-
diği başarılı By-Pass ameliyatı sonrası sağlığına 
kavuştu.



Hastanemizden Haberler
Hastanemizden Haberler
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1966 yılında Kırklarelinde doğan Bak-

tagir müzik hayatına babası Muzaf-
fer Baktagir’in gözetiminde başladı. 
1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı’ndan  mezun oldu. Ardın-

dan aynı okulda bir yıl sonra lisansüstü 
eğitimine başladı. Aynı yıl, Tanburi Nec-

det Yaşar’ın genel sanat yönetmenliğinde-

ki Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk 
Müziği Topluluğu’nda kanun sanatçısı 
olarak çalışmaya başladı. Bu tarihlerde  
“Necdet Yaşar Ensemble” ile İngiltere, 
Fransa, Danimarka, Belçika, Hollanda, 
Almanya, Kanadave ABD’nin çeşitli eya-

letlerinde konserler verdi. Baktagir, 1984 
yılından beri, kanun icrasında diğer tek-

niklerin yanı sıra özellikle “sol el” için 
geliştirdiği kendine özgü bir teknik üze-

rine çalışmalarını sürdürmektedir. Kanun 
sazı üzerinde, geleneksel icra biçimlerin-

de günümüzün en önde gelen icracıların-

dan biri olarak kabul edilmektedir.

Beste çalışmalarına konservatuvar öğ-

renciliği yıllarında başlayan Göksel 
Baktagir’in, otuzbeşi sözlü ve yüzbeşi 
enstrümantal olmak üzere 140 civarında 
beste çalışması bulunmaktadır. Aynı za-

manda CNN Türk yapımı, “İstiklâl Marşı 
Belgeseli”nin müziklerini bestelemiştir.
Göksel Baktagir, yayınlanmak üzere bir 
kanun metodu üzerinde çalışmaktadır. 
İstanbul Devlet Türk Müziği Toplulu-

ğu’ndaki asli görevinin yanında müzik 
çalışmalarını İstanbul Fasıl Topluluğu, İs-

tanbul Tasavvuf Musikisi (Dergah) Toplu-

luğu ve İstanbul Sâzendeleri’nde sürdüren 
Baktagir, geçen yıllar içinde Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 
öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir. 
Sanatçı Füsun Baktagir ile evli ve Buğra 
Can ve Cansu adlı iki çocuk babasıdır.

GÖKSEL BAKTAGİR

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ksel_Baktagir



Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız ve Diş Sağlığı
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DİŞ EKSİKLİĞİ 
ve İMPLANTLAR
Belki siz de eksik dişleriniz yüzünden ya da protezinizle kendi-
nizi yeterince güvenli ve rahat hissetmediğinizden gülüşünüzü 
saklıyorsunuz. Ya da eksik dişiniz yüzünden yemek yerken veya 
konuşurken zorluk çekiyorsunuz. Eğer bunlardan herhangi biri-
ne sahipseniz implant tedavisinin tam size göre olduğunu belirt-
meliyim. 

Belki implantı ilk defa duydunuz ve çok yeni bir tedavi yönte-

mi olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa ki günümüzde 30 yılı aşkın 
klinik takipleri yapılmış olan implantlar bulunduğunu bilmenizi 
isterim. Ya da kötü tecrübe yaşayan yakınlarınız sizin implanta 
karşı önyargılı olmanıza neden oldu. İşte bu yüzden sizlere imp-

lant tedavisini tüm ayrıntılarıyla açıklayacağım. Öncelikle duy-

duğunuz her şeyi ve önyargılarınızı bir kenara bırakın lütfen…



Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Merve ÖZGÜL
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İmplant nedir?
İmplantlar, eksik olan dişlerin yerine, çene kemiğine yerleştirilen 
son derece dayanıklı ve ileri teknoloji ürünü olan titanyumdan 
yapılmış vidalardır ve küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine 
yerleştirilir. Cerrahi işlem sizi korkutmasın lütfen kimi hastada 
bu işlem 5 dakikada tamamlanıyor. Bazı vakalarda ise uzun süre 
dişsiz kalındığı için yetersiz kemik nedeniyle ek işlemler yapıl-
ması gerekiyor. Bu yüzden diş çekiminden sonra fazla zaman 
kaybetmeden bir Ağız, Diş, Çene Cerrahisi uzmanına başvurma-

nızı tavsiye ediyorum.

Peki implant tedavisi ne zaman ve kimlere yapılabilir?
Çene kemiğinin yeterli kalınlıkta ve yükseklikte olduğu durum-

larda implant tedavisi hemen yapılabilir. Çene kemiğinin yeterli 
olmadığı durumlarda ise daha öncede bahsettiğim gibi bu böl-
geye çeşitli işlemler uygulanarak kemik implanta uygun hale 
getirilir.

Sistemik hastalığınız varsa hemen umutsuzluğa kapılmayın çün-

kü; doktor kontrolü altında bulunan tüm rahatsızlıklarda genel 
olarak implant uygulamanın hiçbir riski bulunmamaktadır.
(Hipertansiyon,diyabet vs...)

İmplantın yerleştirilmesi sırasında ağrı hissedilir mi?
Rahatlayın çünkü implant yerleştirme işlemi lokal anestezi altın-

da gerçekleştirildiği için ağrı hissedilmesi söz konusu değildir. 
Operasyon öncesi rutin olarak lokal anestezi tercih edilmesine 
rağmen hastanın tercihi ve hekimin uygun görmesi durumların-

da genel anestezi de kullanılmaktadır. İşlemin gerçekleştirildiği 
ilk gün çok az bir ağrı hissedilebilir. Bu ağrı hekimin uygun gör-
düğü bir ağrı kesici ile rahatlıkla geçmektedir.

Tedavi süreci ne kadar sürer?
İmplant yerleştirildikten sonra üç ile dört ay gibi kısa bir süre-

de tamamen çene kemiğine tutunur. Bu tutunma sonrası implant 
gerçek bir diş kökünün yerini alarak üzerine yapılacak protezi 
taşımaya hazır hale gelir. Normalde 3-4 seferlik ziyaretlerle te-

davi sonlandırılır.

Protez kullanan hastalar, peki siz protezlerinizi implantla 
daha mı rahat kullanacaksınız?
Kesinlikle evet. İmplant uygulamasından önce dilinizle dahi 
kolayca çıkartabildiğiniz hareketli protezleriniz implantlarla 
desteklendikten sonra elinizle dahi zor çıkabilecek stabiliteye 
kavuşacaktır. Bu size hem sosyal olarak özgüven verdiği gibi, 
protezlerin altına yemek kaçması şikayetinizin de önemli ölçü-

de azaldığını göreceksiniz ve protez yapıştırıcısı tarzı kozmetik 
ürünlere ihtiyaç duymayacaksınız. Ayrıca, İmplantların görünü-

mü ve sizde verdiği his o kadar doğal olacak ki genelde varlık-

larını unutacaksınız.

İmplantın ömrü ne kadardır?
İmplant tedavisindeki başarı oranı oldukça yüksektir. İmplant 
uzman ellerde, kaliteli malzemeyle yapıldığında ve her şeyden 
önemlisi yapılan hastanın ağız hijyenine özen göstermesiyle 
uzun yıllar hatta ömür boyu ağızda kalır.

Unutmayın ki; kendi dişlerinizde ömür boyu ağzınızda kalacak 
şekilde tasarlanmıştı, fakat siz o dişi çektirdiniz. İmplantlarda ya 
da üzerine yapılan dişlerde çürüme riski yoktur. Fakat implantın 
çevresini saran yumuşak dokuların sağlığı tamamen diş fırçala-

maya bağlıdır. Üzerinize düşen tek sey ‘dişlerinizi fırçalamak-
tır’. Bu yapıldığı takdirde implantınızı ve üzerindeki dişinizi 
ömür boyu sorunsuzca kullanabilirsiniz. 

Evet artık implant deyip geçmeyin, geçiştirmeyin! İmplant her 
şeyden önce gönül rahatlığıyla, çekinmeden gülmenizi sağla-

yacaktır. Unutmayın, büyük, sağlıklı, mutlu bir gülümsemenin 
sizin kendinize olan güveniniz ve iş hayatınız gibi birçok şeye 
olumlu etkileri vardır. Bunun yanında implant rahatça konuşa-

bilmenizi, yemek yiyebilmenizi ve istediğiniz birçok şeyi rahat-
ça yapabilmenizi sağlayacaktır.

Sağlıklı, mutlu, özgüvenli gülüşlerle görüşmek dileğiyle…



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
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Uzun Süre Ayakta Kalmak
Sağlığı Olumsuz Etkiliyor!

“Birçok meslek, uzun süre ayakta ka-
lınmasını gerektirir. Sanayi çalışanları, 
üretici fabrika çalışanları, market ele-
manları, kuaförler, öğretmenler, sağlık 
çalışanları mesleklerini icra etmek için 
saatlerce ayakta kalmak zorundalar.”

Saatlerce ayakta kalmak birçok kişide; ayaklarda ağrı, yorgun-

luk, bacaklarda gerginlik hissi, sırt, bel ve omuz ağrıları ortaya 
çıkarabilir. Bu yorgunluk ve ağrı durumu çalışmadaki dikkat ve 
uyanıklılığını bozarak risk oranlarını artırabilir. İşte tam da bu 

noktada merak edilenleri, sıkça sorulan soruları cevaplayacağız. 
Uzun süre ayakta kalınca vücudumuzda neler oluyor? Sağlığı-
mız nasil etkileniyor? Ayak ve bacaklarımızda hangi sorunlar 
ortaya çıkıyor?
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Sırtta ağrı ve kamburluğa neden olur!
Uzun süre ayakta kalmak, kaslarımızı uzun süre gergin ve aktif tutmamızı gerektirir. Bu 
uzun süreli zorlanma postür bozukluğuna yol açar. Sağlıklı bir duruşta boyun, sırt ve 
belimiz belli ölçüde kavislere sahiptir, bu ölçülerin bozulması omurgada düzleşme, hiper-
lordoz (çukurluk artışı) veya  kifoza (kamburluk) yol açar. Yani uzun süre ayakta kalınca 
sırtta kamburluk ve ağrı ortaya çıkar.

Ayaklarda nasırlaşma, topuk ağrıları, topuk dikeni, taban düzleşmesi, aşil tendon hastalığı 
ve ayak tabanı örten 'fascia'da iltihaplanma ve ödem oluşabilir.

Diz ve kalça eklemlerinde uzun süre bası sonucunda; yıpranmalar, zedelenmeler ve yır-
tıklar meydana gelir. Eklemlerde artrit, geçici sinovitler ve yumuşak doku romatizmalar 
daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir.

20 senelik takiplerde uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda; hipertansiyon, damar 
sertliği, karotis arterosklerozu (boyun damarlarında kalınlaşma ve sertleşmeler) 
tesbit edillmiştir. Bu sorunlar direkt kalp krizi ve stroke riskini artırıcı önemli fak-

törlerden sayılmaktadır. Uzun süre ayakta kalan insanlarda kan dolaşımı da zorlanır; 
bacak damarlarında kan göllenir, yeterli geri pompalama yapılamaz, zaman içinde ödem 
ve varisler gelişebilir.

6 saat veya bundan daha uzun süre ayakta kalan hamile kadınlarda; pre-term (miaddan 
önce) doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve annelerde yüksek kan basınçı saptanmıştır.

Günde 8 saat ayakta durmakla oturma arasında 96-240 kcal daha fazla enerji tüketilir. 
Ayrıca kandakı lipo-protein düzeyi azalır.

Bu rahatsızlıklardan korunmak için neler yapmak gerekiyor?
• Çalışma sırasında dik durmaya gayret edilmeli.
• Ayakta dururken aynı hizada değil, bir ayak diğerinden daha geride olup, ara-

lıklarla ayağın ön - arka konumu değiştirilmeli.
• Ayakta çalışırken tek ayağın 15 cm yüksekliğinde bir tabureye dönüşümlü ko-

nulması idealdir.
• Periyodik olarak ağırlık sırayla sağ ve sol ayak üstüne verilmeli.
• Kilo kontrol altına alında tutmalı.
• Diyet yaparken kalsiyum ve fosfor yönünden zengin, sağlıklı gıdalara ağırlık 

verilmeli.
• Yeterli D vitamini alımına dikkat edilmeli.
• Ayakkabı uygun, rahat ve taban özelliği darbe emici olmalı.
• 5 santimden yüksek topuklar vücut dengesini öne doğru bozar, düşme riskini 

artırır, dikkat edilmeli.
• İki çift iş ayakkabısı edinip 24 saat ayakkabının kuruması için zaman verilmeli.
• Ayakların nefes alması için sentetik olmayan, pamuk ve yün çorap tercih edil-

meli.
• Olabildiğince oturma araları verilmeli.
• Gebeler dinlenme aralarında uzanıp ayaklarını baş seviyesinden yükseğe koy-

malı.
• Çalışma ortamında kolaylaştırıcı çözümler aranmalı.
• Tezgah yüksekliği çalışanların boyuna göre ayarlanmalı.
• Ayaktayken ara sıra parmak uçlarına kalkıp inerek damar jimnastiği yapılmalı.
• Evde bacaklar dinlendirilmeli, sıcak-soğuk duş uygulanabilir. 
• Ayak tabanına germe uygulanabilir.

Doğru Duruş Yanlış Duruş
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Çocuklarda Altını Islatma
ENURESİS NOCTURNA 

Çocuklarda Altını Islatma veya İdrar Kaçırma 
4 yaş sonrası, uyku esnasında ayda en az bir 
kez istemsiz olarak idrar kaçırma anlamında-

dır. Sebep ve oluşumu tam olarak bilinme-

mektedir ama aşağıdaki durumlarda görülme 
sıklığı daha fazladır.

1. Biyolojik Ritim Değişikliği= Yetersiz 
Antidiuretik hormon salınımı uyku esna-

sında gerçekleşmektedir, bundan dolayı 
akşam idrar çıkışı %25’i geçmektedir. 
(Normal gündüz %75 akşam %25’tir.)

2. Enuresis nocturna olan çocuklarda mesa-

ne kapasitesinde azalma görülmektedir. 
Gündüz sık ama az idrara çıkarlar.

3. Enuresis nocturna olan çocuklarda kor-
kaklık, agrasif konuşma sorunları, zor 
sosyal adaptasyon gibi bulgular sık rast-
lanmaktadır.

4. Ailesel- Ailede küçük yaşta aynı şikayeti 
olan varsa özellikle babada, çocukta enu-

resis nocturnaya daha sık rastlanılır.
5. Üşütme,  yorgunluk, hastalanma gibi du-

rumlarda sık görülür.
6. Enuresis nocturna çocuklarda daha derin 

uykuları vardır.
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Klinik anlamda iki tip altını ıslatma tipi mevcuttur.
Birincil sürekli tip: Doğumdan itibaren altını ıslatması hiç 
kesilmemiş.
Birincil regresif tip: Belirli zamandan sonra kesip tekrar baş-

laması. En sık etken strestir.

Belirtiler (Simtomatik)
• Yüksek Şeker (Diabetus insipidens)
• Şeker Hastalığı (Diabetus mellitus)
• İdrar yolu enfeksiyonu
• İdrar yolu anomalileri
• Kronik böbrek yetmezliği vs. gibi hastalıklarda görülebilir.

Teşhis (Diagnos)
Çocuklarda bu rahatsızlığın teşhisi için çok iyi anamnez alınması 
gerekir.
• Ne kadar sıklıkla altını ıslatma mevcut? 
• Hangi tipte olduğu belirlenmelidir?
a)sürekli
b)regresif (karar verilmesi gerekir)

Eğer regresif tipte bir alt ıslatma mevcut ise belirtiler iyi takip 
edilmelidir.
• Günde kaç kere idrara çıkma oluyor?
• Gündüz uykusunda altını ıslatma oluyor mu?
• Ailesel durum mevcut olup olmadığına bakılmalı.
• Çocuğun uyku düzeninin nasıl olduğu?
• Çocuğun altını ıslatmasının tepkisi nedir?
• Simtomatiklerde kan ve idrar gibi tahliller gerekmektedir.

Tedavi
Bu tür rahatsızlıklarda iki tür tedavi vardır.
1. İlaçsız Tedavi
• Regresif tipte stres etkenini ortadan kaldırmak gerekmekte-

dir.
• Suçluluk duygusunu ortadan kaldırmak “kuru akşamları öv-

mek”.
• Yatmadan 4 saat önce sıvı alımını kesmek.
• Mesane antremanı: İdrarın dolmasını beklemek ve aralıklı 

idrara çıkma.
• Alarm kullanımı.

2.    İlaçlı Tedavi
Çocuk belli bir dönem izlenerek bu tür belirtiler gözlendikten son-

ra ilaçlı tedavi için mutlaka bir hekime gösterilmelidir. Tedavide 
hipofizden salgılanan desmopresin hormonunu salgılatıcak damla 
ve sprey ile mesane kasımı salımına yardımcı olan ve uyku derin-

liğini azaltıcı ilaçlar kullanılır.
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İnfertiltenin Sebebi

Varikosel 
Olabilir!

S
permatik kordondaki toplardamarların genişleyip kıv-

rımlaşmasıyla varise dönüşmeleri durumuna ‘Varikosel’ 
denir. Genellikle 20-30 yaşlarında ve bekarlarda ortaya 

çıkmaktadır. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar 
görülür. Çoğu vakada herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz. Bazı 
vakalarda ise ağrı gelişebilir. Gerektiğinde ameliyatla varisler 
çıkartılabilir. Varikoselin kısırlık nedenleri arasında önemli yeri 
vardır. Bazı erkeklerde sperm yapım bozukluğu dışında testiste 
veya kasık bölgesinde ağrı olabilir. 

Kısırlık (infertilite) şikâyeti ile başvuran erkeklerin %35-40’ında 
varikosel tespit edilmiştir. %98 sol tarafta ve %2 ise her iki taraf-
ta görülür. Solda sık görülmesine soldaki toplardamarın boşaldı-
ğı yerde ana damara dik açı yapması, sol testis toplardamarının 
daha uzun oluşu, sağ testisin biraz daha aşağıda ve daha sarkık 

oluşu, soldaki toplardamarın içerisinde kanı ileri pompalayacak 
kapakçıkların daha az ve yetersiz oluşu, soldaki damarda basın-

cın daha fazla olup kanı ileri sevk edemeyişi gibi faktörler sebep 
olarak düşünülmektedir. Artmış damar yapısı ve kanlanma, tes-

tisin fonksiyonlarını ısı artışına neden olarak, dokunun oksijen-

lenmesinde bozulma yapar ve böbrek ve böbrek üstü bezlerin-

den gelen zararlı atıkların birikmesine yol açarak bozar.

Üretilen spermler üzerinde de hareketliliğin bozulması, sperm 
sayısının azalması ve sperm yapısının bozulmasına neden olur. 
Bu etkiler ile spermiogramda çoğunlukla sperm sayısında azal-
ma, yapısal bozukluklar ve hareket bozukluğuna yol açar. Bu 
arada testosteron hormonu salınımında rol oynayan testisteki 
Leydig hücrelerinin sayısal artışına rağmen fonksiyonel olarak 
testosteronda azalma görülür. 
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Tedavi
Varikoselin tedavisi ameliyattır. Hasta evli çocuk sahibi ve bir 
şikâyeti yoksa takip edilir. Fakat ağrı varsa sperm hücresi ince-

lemesinde sayı ve kalite düşükse veya testis boyutunda küçülme 
oluşuyorsa ameliyat gereklidir. Ameliyatı kasık bölgesinden yapı-
lan küçük bir kesi ile gerçekleşir. Testisi drene eden venler bağla-

nır. Basit bir ameliyattır ve genellikle hastane de yatmayı gerek-

tirmez. Yaklaşık 30–60 dk. sürer. Ameliyattan 3 ay sonra sperm 
üretiminde düzelme görülmeye başlar. Sperm tetkiki ameliyattan 
sonraki 3–6. ayda yapılmalıdır. Sperm üretimindeki düzelme 
ameliyat olan hastaların %50–80'inde görülür. Gebelik üzerindeki 
etkisi de yüzde 20–69 civarında artmaktadır.

Varikosel Belirtileri
Vakaların çoğu belirti vermez. Başka bir hastalığa bakılırken te-

sadüfen gözükür. Belirti veren varikosel de ağrı olabilir. Testiste 
çekilme hissi vardır. Özellikle ayakta dururken ve sıcakta damar-
lar belirginleşir ve el ile bir sicim gibi his edilir. Bazen hastalar 
testislerinde gördükleri veya ayakta iken ellerine gelen genişlemiş 
damarlar sebebi ile doktora 
gelirler. Doktor tarafından 
yapılacak elle muayene ile 
genellikle tanı konur. Bazen 
Doppler ultrasonografi ge-

rekebilir. Bütün varikoselli 
hastalara 3 günlük cinsel 
perhizden sonra sperm tah-

lili (spermiogram) yapılıp 
sperm sayısı, hareketliliği 
ve şekilleri araştırılmalıdır. 
Hastaların yaklaşık %70 
inde sperm yoğunluğu ve ha-

reketliliği azalmış, şekilleri 
bozulmuştur. Bu hastalarda 
yüksek oranda kısırlık gö-

rülür. Kısırlık şikâyeti olan 

varikoselli erkeklerde, çok yoğun ağrı şikâyeti olanlarda ve testis-

lerinden biri diğerine göre anlamlı küçülme göstermiş varikoselli 
erkeklerde cerrahi tedavi önerilir. Tedaviye geçmek için varikose-

lin mutlaka sperm değerlerini bozmuş olması gerekir. Varikosel 
bekâr erkeklerde sperm değerlerinde bozulma var ise tedavi yapıl-
malıdır. Eğer erkek adolesan çağda, yani henüz ergenliğe gelme-

miş ise ve sperm veremiyorsa bu durumda testiste küçülme olup 
olmadığına bakılır. O taraf testisi %10'dan fazla volüm kaybetmiş 
ise yine ameliyat önerilir. 

Teşhis
Teşhiste en önemli tanı yöntemi fizik muayenedir. Testise giden 
kord adı verilen damar ve sinir yapısının elle muayenesinde teşhis 
konulur. Muayenede öksürtme veya ıkındırma ile karın içi basıncı 
arttırılarak genişlemiş damar yapısının tanınması amaçlanır. Sa-

dece ıkınma yoluyla hissedilen varikosel Grade 1, ayakta muaye-

nede ıkınmadan hissedilen Grade 2 ve dışarıdan görülür düzey-

de damar yapısının olduğu varikosel Grade 3 olarak adlandırılır. 
Doppler ultrason ile varikosel araştırması muayenede tam olarak 
algılanamayan olgularda ayırıcı tanı olarak istenebilir. Amerikan 
Üroloji Derneğinin 2002 yılındaki toplantısında yalnız ultrason ile 
tespit edilen varikoselin klinik açıdan bir anlamı olmadığı ve ope-

rasyona gerek olmadığı bildirilmiştir. 
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Zayılama 
ile ilgili en sık 

sorulan

10 Soru 
 10 Cevap
Beslenme ve Diyet Uzmanımız Yasemin 
HÜSEYİN, merak edilen sorulardan 
bir rehber hazırladı.

Aç kalarak kilo vermek sağlıklı mıdır?
Değildir. Aç kalarak yapılan zayılama diyetlerinde, 
kilo kaybı yağsız vücut kitlesi dediğimiz kastan olur. 
Vücut metabolizmayı yavaşlatır ve yağı yakmak yeri-
ne depolama mekanizması geliştirir. Bilinçsiz yapılan 
diyetlerde kan yapı taşları olan folik asit, demir ve B 12 
vitamini yeterince alınmaz.

1

Kahvaltı yapmadan diyet yapmak doğru mu?
8-12 saatlik açlıktan sonra vücudumuzun ihtiyacı olan 
enerjiyi sağlayacak en önemli öğün kahvaltıdır. Kahvaltı 
atlanırsa gün içerisinde kan şekeri düşer ve doyma hissi 
olmaz. Özellikle akşam yemeklerinde çok hızlı ve fazla 
miktarda yemek yenebilir. Kilo vermek yerine kilo artışı 
olabilir.

2

Vitaminler kilo aldırır mı?
Hayır; kilo aldırmaz. Vitaminler enerji (kalori) içermezler.  
Sağlığımızın korunması için gerekli olan besin öğeleridir. 
Vitamin kullanan kişilerin yemek yeme davranışları deği-
şirse kilo artışı olur.

3
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Ceviz:  İçerdiği kalsiyum ve fosfor nedeniyle zihnin yor-

gunluğunu giderir. Kolesterol içermez, bitkisel protein 

içerir. 100 gram ceviz de 14 gram protein vardır. Kalp 

dostudur. Kolesterol, LDL, Trigliserit gibi kan yağlarının 

düşmesinde faydalıdır.

100 gram ceviz yaklaşık 650 kaloridir. Günde 2-3 tane tü-

ketilmesi sağlık için yeterlidir. Tekli doymamış yağlardan 

zengindir. (Omega 3) B2, B6, E vitamini ve potasyumdan 

açısından zengindir.

Kayısı: Lif ve potasyum yönünden zengindir. Bağışıklık 

sisteminin korunmasında önemli bir besindir. Cilt ve görme 

fonksiyonları için gerekli olan A vitamini içerir. 100 gram 

kuru kayısı 260 kaloridir. 100 gram taze kayısı 75 kaloridir. 

Sabahları aç karnına tüketildiğinde kabızlığa iyi gelir.                                                                

Zayılama diyetini uygularken su içmeli miyim?
Evet; her bireyin günlük 2-2,5 litre kadar su tüketmesi 
gerekir. Bu miktar yaz aylarında 3 litreye kadar çıkabi-
lir. Gün içerisinde içilen diğer sıvılar (çay, kahve, gazlı 
içecekler) su yerine geçmez. İçilen su az ise idrar rengi 
koyu, yeterli ise idrar rengi açık olur.

Asitli yiyecek (limon, greyfurt vb.) ve içecek-

ler (soda, sirkeli su vb.) kolay kilo vermeyi 
sağlar mı?
Hayır; hiç bir yiyecek ve içecek tek başına kilo verdir-
mez. Yalnız son zamanlarda yapılan araştırmalarda kal-
siyum ve C vitamininden zengin besinlerin diğer besin-

lerle birlikte tüketildiğinde depo yağların yakılmasını 
hızlandırdığı görülmüştür. Ayrıca sodanın fazla içilmesi 
yüksek tansiyonu olan kişilerde sakıncalıdır.

Zayılama programı bittikten sonra kilomu 
nasıl korumalıyım?
İstenen hedef kiloya ulaştıktan sonra tekrar eski beslen-

me alışkanlıklarına dönmemek gerekir. Kilo verme sü-

resi aynı zamanda ‘beslenme davranışı değişikliği’dir. 
Kilo koruma  programı ile bu süre en az 6 ay ortalama 
2 yıl olmalıdır. Bu vücudun yeni kiloya adapte olma sü-

recidir.

Menopozda kilo verebilir miyim?
Verilebilir; daha önce hiç kilo sorunu yaşamayan 
kadınların menopoz döneminde kilo aldığı göz-

lenmiştir. Hormon düzeyinin değişmesi ve meta-

bolizma hızının azalmasıyla kilo artışı olur. Böyle 
bir durumda dengeli bir beslenme ve düzenli yü-

rüyüşlerle kilo verilebilir.

Gece yatmadan önce yediğimiz yemek kilo 
aldırır mı?
Aldırabilir; bu durum vücudun aldığı kaloriyi enerjiye 
dönüştürme hızına bağlıdır. Yatmadan 4 saat önceden 
ana öğünün (akşam yemeği) ve yatmadan 2 saat önce-

den ara öğünün (meyve, süt... vb) tüketilmesi gerekir. 
Gece geç saatlerde yenilen yemek hem uyku kalitesini 
etkiler hem de gastrit gibi midede sindirim şikayetleri 
oluşturur.

Çok fazla kahve içmek metabolizma hızını 
artırır mı?
Kahvenin içindeki kafeinin metabolizma hızını artırıcı 
etkisi vardır, fakat kahve aynı zamanda uyarıcı bir içe-

cektir. Gün içerisinde 2 fincan ile sınırlandırılmalıdır. 
Bazı kişilerde kalp krizi ve taşikardi gibi riskler oluş-

turabilir.

Karbonhidrat içeren besinleri diyetten çı-
kararak, bol proteinli besinlerle kilo vere-

bilir miyim?
Kilo verebilirsiniz fakat sağlıklı olmaz. Bol protein tü-

ketmek aynı zamanda doymuş yağ tüketimini de artırır. 
Bu durum bazı kanser türlerinin oluşmasına, kalp has-

talıkları ve şeker hastalığına zemin hazırlar. Günde 40-
50 gram karbonhidrattan daha az tüketmek kanda keton 
cisimciklerinin oluşmasına neden olur bu da ağızda ase-

tona benzer kokunun oluşmasına yol açar. Yağ kitlesin-

den kilo vermek istiyorsanız; et, süt, yumurta gibi tam 
tahıllı ekmek, meyve ve sebze grubu besinleri de yeterli 
şekilde tüketmek gerekir.
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Saç Dökülmesi 
Nedenleri ve Tedavisi

A
lo
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r

Kadınların ve erkeklerin önemli sorunların-

dan biri olan saç dökülmesinin , genetik ve 
çevresel faktörlere bağlı olan bir çok nedeni 
var.

Birçok Kişinin Ortak Problemi
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Saçın büyüme hızı, süresi, Telegon-Anagen oranına göre belirle-

nir. Saçın büyüme hızı yaklaşık 3 günde bir milimetre, yani bir 
ayda yaklaşık bir santimetredir. Saçlı deride ayrışarak dökülen saç 
sayısı günde yaklaşık 100 adettir. Sağlıklı bir saç için ilk şartlar-
dan biri sağlıklı beslenmedir. Saç da vücudun bir parçası olduğu 
için, protein, kalori, vitamin ve eser element eksikliklerinden et-
kilenmektedir. Bilinçsiz diyetler, bazı emilim-sindirim sorunları, 
demir eksikliği anemesi gibi sorunlarda saçın yapısı bozulur. Saç 
için bazı maddeler özellikle önem taşımaktadır. Amino asitler 
özellikle sistein ve metionin, demir, çinko, bakır, c vitamini, B 
12 vitamini ve A vitamini başlıcalarıdır. 
Hormonların da saç üzerinde etkisi olduk-

ça fazladır. En belirgin olan androjenlerin 
etkisidir. Yatkınlığı olan kişilerde bu hor-
monlar androjenik alopesi yani erkek tipi 
dökülmeye neden olurlar. Tiroid hormon-

ları saçın büyüme hızını ve süresini artıra-

rak Anagen'e geçişi kolaylaştırır.

E2 yani östradiol büyüme hızını yavaşlata-

rak Anagen süresini uzatır. Kortizol (Böb-

rek Üstü Bezi Hormonu)  ise Anagen'e ge-

çişi inhibe ederek saçın büyüme ve oluşma 
dönemini baskılar.

Saç Dökülmesi Tipleri
Anagen ve Telogen Dökülme: Genel saç 
dökülmesi olarak ifade edebileceğimiz bu 
dökülmede büyüme ve olgunlaşma döne-

mindeki saçlar birçok etkene bağlı olarak 
Telogen yani istirahat ve ardından dökül-
me dönemine geçer. Bu tarz dökülme ya-

pan başlıca etkenler:
• İlaçlar (Kemoterapi İlaçları, Antikoagülanlar)
• Ateşli hastalıklar (Tifüs, Grip)
• Sifiliz
• Kronik bazı hastalıklar
• SLE
• Malignite
• Dermatomiyozit
• Diabetes Mellitus
• Doğum sonrası

Androjenik Alopesi: Erkek tipi saç dökülme de denilen bu dö-

külme her iki cinste görülebilmektedir. Erkeklerde genetik yapıya 
bağlı olup, erkeklik hormonu olan serbest testosteronun dihidro 
testosrona dönüşümü ve bunun da saç köklerini etkileyerek saç-

ların incelmesi ve dökülmesine neden olmasıdır. Başlangıç yeri 
alnın az gerisinden veya alın-şakak sınırından veya verteksden 
oluşmaktadır. Kadınlarda bu tip dökülme çoğunlukla menopoz 
döneminde görülür. Ayrıca hormonal problemler de (cushing 
sendromu gibi) genç yaşlarda görülebilmektedir.

Alopecia Areata: Sınırlı bir bölgede saç dö-

külmesi söz konusudur. Özellikle stresle ilgili-
dir. Plak sayısı fazla olabilir, kaş, sakal, ve tüm 
vücut kıllarını tutabilir.

Konjenital Alopesi: Doğuştan olup yaygın 
veya bölgesel görülebilir.

Sikatrisyel Alopesi: Kalıcı dökülmeler olup, 
bazı hastalıklara bağlı gelişirler. Etkilenen 
alanlarda saç folikülleri kalıcı bir şekilde 
tahrip olduğu için bu alanlardan tekrar çıkışı 
söz konusu değildir. Nevüsler, Diskoid Lupus 
Eritematozus, Skleroderma, Sarkoidoz, Liken 
Planus, Folikülitis Dekalvans, Favus, Kerion 
Celsi gibi hastalıklar başlıcalarıdır.

Tedavi Prensipleri
Saç dökülmelerinde, dökülmenin tipine göre 
zeminde mevcut etkenler araştırılmalıdır. Ge-

nel dökülmelerde mineral, vitamin eksiklik-

lerinin olup olmadığı kan tetkikleriyle araş-

tırılmalı, eksik olanlar tedaviyle takviye edilmelidir. Hormonal 
dökülmeler de yine tetkikler yapılıp özellikle kadın hastalarda 
saptanan hormon bozuklukları tedavi edilmelidir. Erkeklerde bu 
söz konusu olmadığı için lokal etkili ilaçlar kullanılabilir. Alo-

pecia Areata'da stresle ilgili destek, psikolojik tedavi öğütlenip, 
lokal steroidli  losyonlar veya intralezyoner steroid enjeksiyonları 
yapılabilir. Genel olarak saçlı derinin yapısına uygun şampuanlar, 
yine saçlı deriye friksiyon şeklinde uygulanacak lokal besleyici 
losyonlar önerilir.

Saçların renk, sayı, kalınlık gibi özellikleri kişinin genetik ya-

pısına uygun gelişir. 
Saçların yapım evreleri vardır. Başlıca 3 evre söz konusudur;
1. Anagen Evre: Saçın tekrar oluşma ve büyüme evresidir. Bu 

evre kişisel farklılıklar ile yaklaşık 2-5 yıldır.
2. Katagen Evre: Ara dönemdir. Saç büyümesinin durmasıyla 

gelişen bu dönem günler ile ifade edilir.
3. Telogen Evre: İstirahat dönemi de denilen bu evre ortalama 

2-4 ay sürer. Sonunda yeni saç yapımı başlarken, telegon saç 
atılır, yani dökülür. Ardından anagen evreye geçilir.
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Damar Tıkanıklıklarının Tedavisinde 

Koroner By-pass 
Ameliyatları
D ünyadaki ölüm sebepleri arasında kalp ve damar has-

talıkları hala 1.sıradaki yerini korumaktadır. Bilim, 
teknoloji ve sağlıktaki gelişmelere rağmen, damar-

ların tıkanmasına sebep olan damar sertliği dediğimiz ate-

rosklerozun  gelişiminin önlenmesi ve tamamen yok edilmesi 
günümüzde hala mümkün değildir. Fakat aterosklerozun ge-

lişmesindeki risk faktörleri sayısız sayıdaki bilimsel çalışma-

larla belirlenmiş ve erken teşhis ve tedavi olanakları oldukça 
ilerlemiştir.

Risk faktörleri çoğumuzunda bildiği gibi; genetik faktörler, 
yüksek kolesterol oranları, şeker hastalığı, sigara içimi, obe-

zite, stres, hareketsiz yaşam, kötü beslenme v.b  sayılabilir. 
Genetik faktörler gibi elimizde olmayan sebeplerden aterosk-

leroza bağlı damar tıkanıklığına maruz kalabilsekte, yaşam 
tarzımıza dikkat ederek yukarıdaki risk faktörlerinin çoğunu 
azaltabiliriz.
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Koroner damar  darlığı anjiyografi ile teşhis edildikten sonra, darlığın nerelerde olduğu, 
kaç damarda olduğu, darlığın özellikleri, damar yapısı, hastanın özellikleri gibi birçok fak-
töre göre başlıca 3 yol izlenir: İlaç tedavisi, balon ve stent takılması ya da koroner by-pass 
ameliyatı.

Anjiyografi sonrası bir kısım hastaya (sol ana koroneri olan, çok damar hastalığı olan, 
damar yapısı stente uygun olmayan, kapak hastalığı gibi ilave kalp hastalığı olan v.b. 
sebeplerle) koroner by-pass kararı verilmektedir.

 

          Koroner By-pass 

By-pass'ın türkçe karşılığını köprüleme olarak ifade edebiliriz. Damarın tıkalı olan kısmının 
ilerisine yeni bir damar ilave ederek, o bölgeye kan götürmek amaçlanır. Böylece hastanın 
hem göğüs ağrısı şikayeti hemde kalp krizi geçirme riski azaltılır. Bu by-pass damar sayısı 
tıkalı damarın sayısına göre 1 ile 8 arasında  olabilir. Çoğunlukla 3-4 damar bypass yapılır ve 
3-4 saat süren ameliyat süresi vardır.

Günümüzde by-pass ameliyatlarında kullanılan yedek damar türleride değişim göstermektedir. 
Son 15-20 yıldır bacaktan alınan toplar damar yerine özellikle koldan alınan atardamar (radial 
arter) daha uzun açık kalım oranları nedeni ile tercih edilmektedir. Klasik olarak meme arteri 
dediğimiz internal mammarian arter (İMA) en çok kullanılan ve en iyi uzun açıklık oranlarına 
sahip (10 yılda % 95) by-pass damarıdır.

By-pass ameliyatları, günümüzde artık %1-2 gibi oldukça düşük ölüm riski ve ilaç tedavisine 
göre çok daha uzun ve konforlu yaşam süreci sağlamaktadır.

Tek Damar  İki Damar   Üç Damar   Dört Damar



www.avcilarhospital.com24

Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz

Geniz Eti Ameliyatları
Neden, Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

T
ıp dilinde Adenoid  vejetasyon olarak geçen  geniz eti, 
arka burun deliklerinin devamında küçük dil ve yumuşak 
damağın arkasında, geniz bölgesinde yer alır. Ayrıca ba-

demcikler gibi lenfoid doku sınıfında yer almaktadır. Geniz ba-

demciği olarak da isimlendirilir. Vücudun bağışıklık sisteminin 
bir parçasıdır. Gebeliğin 7.ayında embriyoda  gelişir. Yaşamın 
5-6. yılına kadar büyümeye devam eder, bu süreç  8. yaşa ka-

dar uzayabilir. Bazı kişilerde belirli etkenlerden dolayı büyüme 
patolojik hal alır. Genetik faktörler, allerjik yapı, kreş  gibi ka-

labalık ortamda büyümeden dolayı geçirilen sık enfeksiyonlar, 
sigara dumanına maruz kalma, relü atakları sıklığı sayılabilir. 
Böylece görevini yapamayan ve enfeksiyon odağı haline gelen 
geniz eti ile karşılaşırız. Genellikle 12-13 yaşlarında  gerilemeye 
başlar, nadiren 20’li yaşlara sarkar. 
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Geniz Eti Ameliyatları
Neden, Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Tanıda aileden alınan bilgiler önemlidir. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, 
salya akması, hırıltılı nefes, horlama, uykuda kısa süreli nefes durması, iştahsızlık, ağız kokusu, sık üst 
solunum yolu enfeksiyonları  (grip, orta kulak iltihabı, sinüzit) varlığı problemli geniz etini düşündürür. 
Hastayı gözlemlediğimizde genellikle ağzı açık, gelişimi yavaşlamış çocuk karşımızdadır. Üst damak ve 
çene yapısı bozulmasına bağlı uzamış yüz,“adenoid yüzü” görünümü ,dişlerin bozuk yerleşimi , erken 
çürümüş  dişler saptanır. Muayene esnasında ağızda geniz etinin yaydığı koku hissedilir. Burun pasajı  
yeterli görüş mesafesi verirse , 0 derecelik endoskopla  geniz eti  arka burun deliklerinin devamında göz-

lenir. Çocuk hasta  uyumlu ise ağızdan 70 derecelik endoskopla geniz bölgesi görülebilir, geniz etinin 
boyutu  ve yapısı hakkında bilgi elde edilir. Bunlar mümkün değilse boynun yan tarafından yumuşak 
dozda grafi  ile hava yolunu ne kadar daralttığı ve boyutu görülür.

Patolojik geniz eti üst solunum yolu tıkaması yaparak baş-yüz gelişme gerilemesine yol açar. Kronik 
sinüzite neden olup geniz akıntısı ve uzun süre devam eden, sık sık tekrarlayan öksürüklerin başlıca se-

bebidir. Sık orta kulak iltihabı atakları oluşur. Sıvı birikmesine bağlı işitme azlığı ortaya çıkar. Horlama 
ve apne nedenidir. Apne ile veya tek başına görülen horlama doğal uyku döngüsünü bozarak büyüme 
hormonunun salgılandığı REM safhasının kısalmasına ve dolayısıyla iştahın azalmasına yol açar. Bu 
durum gelişme geriliğine neden olur. Horlama, apne görülmeyen durumlarda bile uykuda hipoksemi 
(oksijen azlığı) ve dolayısıyla akciğer, kalp rahatsızlıkları oluşturabilir. Uyku rahatsızlıkları okuldaki 
başarının azalması, dikkatin dağılması ve muhakeme güçlükleri gibi gündüz davranış bozukluklarına 
yol açabilir. Ayrıca gece işemelerine (yatağını ıslatma) yol açabileceği düşünülmektedir. Kronik ağız 
solunumu ağız hijyenini bozar, erken diş çürümeleri, ağız kokusu oluşur. Damak yapısı bozulur, yüz orta 
hattının uzamasına neden olur. Konuşma bozuklukları gözlenir.

Tedavide enfeksiyon dönemlerinde verilen antibiyotikler geçici rahatlama sağlar. Allerjisi ve relüsü  
varsa bu yönde tedavi uygulanabilir. Kesin çözüm cerrahi yöntemdir. Adenoidektomi için yaş sınırı yok-

tur, ancak genellikle 3 yaş sonrası uygulama tercih edilir. Genel anestezi altında uygulanır, lokal anestezi 
ile yapılan uygulama artık terkedilmiştir. En sık tercih edilen teknik ağız yolundan küret yardımıyla 
çıkarılmasıdır. Adenotom, elektrokoter, lazer, mikrodebriderle de uygulama vardır. Burun pasajından 
endoskopla girilerek yapılması da mümkündür. Operasyon sonrası hasta serviste 4-5 saat takip edilip, 
taburcu edilir. Nadiren bir akşam yatırılması gerekebilir. İlk günlerde hafif ve orta derce boğaz ağrısı 
olabilir. Bir hafta ılık, yumuşak ve sulu gıdalar tercih edilir.
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Şekli bozulmuş ve görüntüsü hoşunuza git-
meyen karın bölgeniz için abdominoplasti 
ameliyatı görünüşünüzü değiştirecek ve ken-

dinize olan güveninizi arttıracaktır. Ameli-
yata karar vermeden önce, beklentileriniz 
konusunda iyi düşünmeniz ve bunları cerra-

hınızla tartışmanız gerekir.

Karın Estetik Ameliyatından Yarar Görecek Kişiler 
Kimlerdir ?
Diyet ve egzersize cevap vermeyen karın derisi sarkık-

lığı olan kadın ve erkekler bu ameliyat için adaydır. Bu 
ameliyat özellikle birkaç kez doğum yapmış, karın bölgesi 
derisinde çatlaklar oluşmuş ve sarkmış, ve karın kasları 
zayılamış kadınlarda son derece faydalıdır. 

Ameliyat Öncesi Ameliyata Hazırlanma Nasıldır?
Bu dönemde cerrahınızın sizden bazı talepleri olacaktır. 
Özellikle eğer sigara içiyorsanız buna ameliyattan 4 hafta 
önce ve 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dö-

nemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsa-

nız E vitamini ve aspirine ara veriniz ve ameliyat öncesi 
ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı ya da 
başka bir enfeksiyon, operasyonunun ertelenmesine sebep 
olabilir.

Karın Bölgesi Yağlarınızdan 
Karın Estetik Ameliyatı İle Kurtulun
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Karın Germe (Abdominoplasti) Ameliyatı Nedir?
• TAM KARIN GERME AMELİYATI 
       (ABDOMİNOPLASTİ)
• KISMİ KARIN GERME AMELİYATI 
       (MİNİ-ABDOMİNOPLASTİ)

Abdominoplasti orta ve alt karın bölgesinde mevcut fazla yağ ve 
sarkık haldeki cilt dokusunun alındığı ve karın kaslarının gerile-

rek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir, bir şişmanlık tedavisi 
değildir. Şişman kişiler bu ameliyattan önce kaybedebilecekleri 
miktarda kilo vermelidirler. Bu ameliyat ile şişman göbek ve karın 
görünümü dramatik bir şekilde düzelir; ancak ameliyata bağlı iz 
kalıcıdır. Abdominoplasti için plastik cerrahlar tarafından kulla-

nılan pek çok teknik vardır. Abdominoplasti, vücut kontürü dü-

zeltilmesine (estetik meme ameliyatları, liposuction vb.) yönelik 
ameliyatlar veya diğer bazı ameliyatlarla ( rahim,yumurtalık ame-

liyatları vb.) beraber de yapılabilir. 

Ameliyat Planlanması Nasıl Yapılır?
İlk muayenenizde cerrahınız genel sağlık durumunuz, karın böl-
gesindeki yağ miktarı ve dağılımı, karın cildinin sarkıklığı, fazla-

lığı ve deri kalitesini değerlendirecektir. Bu muayene sırasında; 
geçirdiğiniz hastalıklar, varsa halen mevcut sağlık problemleriniz 
(şeker hastalığı vb.), alışkanlıklarınız (sigara, içki vb.) ve kullan-

dığınız ilaçlar (aspirin, sakinleştirici vb.) hakkında doktora doğru 
ve ayrıntılı bilgi vermelisiniz. Bu muayene sırasında doktorunuza 
söylemeniz gereken diğer bir konu, bu ameliyatı neden istediği-
niz ve bu ameliyattan neler beklediğiniz ile ilgilidir. Bu konuyu 
açıklıkla tartışmaktan kaçınmayın. Siz beklentileriniz ve muayene 
bulgularınız sonucu, tek başına veya liposuction ile birlikte tam 
veya kısmi abdominoplati için uygun bir hasta olabilirsiniz veya 
sadece liposuction sizin için yeterlidir. Bu muayene sırasında 
anestezi tipi, kaç gün hastahanede kalacağınız ve ameliyat sonrası 
karşılaşabileceğiniz olası sorunlar tartışılmalıdır.

Anestezi Tipi Nedir?
Ülkemizdeki cerrahların çoğu bu ameliyat için genel anesteziyi 
tercih eder. Bazıları ise ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlarla bir-
likte lokal anesteziyi kullanır. Ben kişisel olarak genel anesteziyi 
tercih ediyorum.
 

Ameliyat İşlemi Nasıldır?
Tam abdominoplasti, ameliyatın genişliğine bağlı olarak 2-5 saat, 
kısmi abdominoplasti 1-2 saat sürebilir. Kasık bölgesindeki kemik 
çıkıntısından başlayıp diğer taraftaki kasık bölgesindeki kemik çı-
kıntıya doğru uzanan ve mayo içine gizlenebilen bir kesi hattı ve 

göbek çevresine yuvarlak ikinci bir kesi yapılması gerekir. Kısmi 
abdominoplastide kesi hattı daha kısadır ve göbek yeri değişti-
rilmeyebilir. Ameliyat sırasında karın derisi, kasıklardan itibaren 
kaburga kemikleri hizasına kadar altındaki kaslardan serbestleşti-
rilir. Karın kaslarında bir zayılık veya fıtık varsa, burası takviye 
edilir, fazla deri kesilerek vücuttan uzaklaştırılır. Mini-abdomi-
noplastide yapılan bu işlemler daha sınırlıdır. 

Ameliyat Sonrası Neler Yapılır?
İlk birkaç gün karın bölgesinde şişlik ve ağrı kesiciler ile kont-
rol altına alınabilen ağrı olabilir. Drenler ortalama 1-3 gün, dikiş-

ler 1-3 hafta sonra alınır. Eriyen dikişler kullanılmışsa ameliyat 
sonrasında dikiş alma işlemine gerek kalmaz. Ortalama 1-2 gün 
hastanede kalmanız gereklidir. Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz 
birkaç ay alabilir. İşinize 2-4 hafta sonra dönebilirsiniz. Yara izi 
ilk 3-6 ay kötüye gidermiş gibi görülebilir ama bu normaldir, iz-

lerin düzleşmesi ve solması 9 ay ila 1 yıl alabilir. Tamamen yok 
olmamasına rağmen iz iç çamaşırı ya da  bikini altına dahi kolayca 
saklanabilir. Kısmi veya tam abdominoplasti işlemleri karın kas-

larında zayılık veya seri sarkıklığı olan hastalar için mükemmel 
sonuç yaratır. Hastaların çoğunda, düzenli egzersiz ve diyetle mü-

kemmel sonuç yıllarca korunabilir.
 

Alternatif Tedaviler Nelerdir?
Vakum eşliğinde yağ alınması eğer iyi kalitede gergin bir cilt ve 
sınırlı yağ birikimi varsa ve karın duvarı sağlamsa, normal ağırlık-

taki kişilerde alternatif olarak düşünülebilir. Total vücut yağının 
azalmasında diyet ve egzersiz programları da etkili olabilir, ancak 
deri sarkıklığına etkili olmaz.  

Abdominoplastinin Riskleri Nelerdir?
Her yıl yüzlerce abdominoplasti ameliyatı yapılmaktadır. Vücut 
kontürü düzeltme konusunda da uzmanlaşmış bir plastik cerrah 
tarafından bu ameliyat yapıldığı takdirde sonuç genellikle tatmin 
edicidir. Her cerrahi işlemin belli miktarda riski mevcuttur ve 
önemli olan sizin abdominoplasti ile ilgili olanları anlamanızdır. 
Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde ameliyatın risk ve fayda-

larının karşılaştırılması esastır. İyi ameliyat öncesi inceleme ve 
değerlendirme, uygun hastane şartlarında plastik cerrah tarafından 
gerçekleştirilen bu ameliyatın enfeksiyon ve kanama gibi komp-

likasyonları nadirdir. Enfeksiyon; antibiyotik ve apse oluşmuşsa 
apsenin boşaltılması ile tedavi edilir fakat hastanede yatma süre-

sini uzatabilir. Yara iyileşmesinde gecikme veya kötü yara iyileş-

mesi görülebilir ve yara iziyle sonuçlanabilir. Bu şartlarda ikinci 
bir ameliyat gerekebilir. Sigara içenlerde cilt kaybı ve yara iyileş-

mesinde komplikasyonlara daha sık rastlanır.

Karın Bölgesi Yağlarınızdan 
Karın Estetik Ameliyatı İle Kurtulun Abdominoplasti
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Laparoskopik Histerektomi
kapalı yöntemle rahimin alınması

Şiddetli adet kanaması, rahim içi urları, endometriyozis ya da 
over kisti... Bu saydıklarımız kadınların rahimlerini kaybetmesi-
ne neden olan şikayetlerden sadece birkaçı. Kadınlar için rahim 
alma operasyonu hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan kor-
kulu bir rüya gibi görülüyor. Ancak bazı durumlarda bu kaçı-
nılmaz olunca akla “Acaba en iyi yöntem hangisi?”, “Nasıl bir 
doktora gitmeliyim?”, “Nasıl bir operasyon geçireceğim?” gibi 
pek çok soru geliyor.

En ideali Laparoskopik histerektomi
Laparoskopik histerektomi nedir?
Son yıllarda sezaryan dışında hemen hemen tüm kadın hastalık-

ları operasyonları laparoskopi ile yapılma eğilimindedir. Kapalı 
ameliyat denilen bu yöntemde hastanın iyileşme süresi çok kısa-

dır, karın üstünde ameliyat izi yoktur, karın içindeki organlarda 

yapışma olmaz. Tüm bu nedenlerle biz de rahim alınması ope-

rasyonunda öncelikle kapalı operasyon düşünmekteyiz. 

Bu yöntemde hasta genel anestezi altında opere edilir. Operas-

yon sahasına kamera ve yardımcı port girişleri yapılır. Karın içi-
ne bu portlardan sevk edilen aletler ile rahim bağlarından ayrılır 
ve vaginadan çıkarılır.
 Operasyon sonrası hasta ertesi gün evine döner, 3-4 gün sonra-

sında işine dahi dönebilir.

Laparaskopiyi neden tercih ediyoruz?
1. Geniş doku kesilmeleri olmadığından daha küçük bir yara 

izi kalır, kanama olmaz veya en az miktardadır.
2. Ameliyat sonrası ağrı en az seviyededir.
3. Geniş kesikler olmadığından enfeksiyon oranı daha düşük-

tür.
4. İyileşme daha çabuk olur. İş güç kaybı en az düzeye iner. 

Hastanın işe yeniden dönme süresi ortalama 7-15 gündür. 
(Klasik ameliyatlarda bu süre 6-7 haftadır.)

5. Yara yerinde fıtıklaşma şansı azaltılmış olur.
6. Deneyimli ekipce uygulandığında daha güvenli bir yöntem-

dir. Operasyon sırasında zorlukla karşılaşıldığında tekrar 
açık cerrahi yönteme dönme şansı devam eder.

Laparoskopi ile yapılan işlemler
• Rahim Alınması (Histerektomi)
• Myomlar (Rahim Urları): Myomların rahim alınmadan çı-

karılması.
• İnfertilite (Kısırlık)
• Dış Gebelik: Dış gebeliğin yerinin tespiti ve güvenli bir şe-

kilde çıkarılması.
• Endometriozis (Rahim içini örten hücrelerin başka bir or-

gana yayılması) : Bu hastalığın kesin tanısı laparoskopi ile 
konur. 

Tanı konduğu anda hastalıklı dokular yakılarak tedavi edilir.

Yumartalık kist ve tümörleri
Kistlerin tespiti yapılır ve bu kistler içeriye sokulan torbalarla 
patlatılmadan dışarıya alınır. Gelişen teknoloji ve tıptaki son 
yeniliklerle beraber bu tür ameliyatların hepsi hastahanemizde 
uygulanmaktadır.  
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45 dakikada kalıcı ve etkili çözüm
Laparoskopi, göbekten bir santim çapında ve aşağıdan iki tane 
0,5 santimlik delikler açılarak yapılıyor. Göbekten açılan delikten 
laparoskopi ile lazer uyulama tekniği, dünyada çok az merkezde 
uygulanıyor. Laparoskopik cerrahinin en büyük artısı, ameliyat 
süresinin çok hızlı bir şekilde kısalması, zor olan ameliyatların ko-

lay bir biçimde yapıla-

bilirliğini sağlamasıdır. 
O nedenle hastaların 
gerçekten bu konuda 
deneyimli, uzman el-
lerde ameliyatlarının 
olması gerekiyor. 45 
dakika gibi bir sürede 
rahim alınıyor, bir gün-

de taburcu olunuyor, 
komplikasyon oranı en 
aza indiriliyor ve kısa 
sürede iyileşme sağla-

nıyor. 

Laparoskopi işlemi ne 
kadar sürer?
Laparoskopi, tanısal 
amaçlı yapılmış ise ol-
dukça kısa bir sürede 
yaklaşık olarak 20-25 
dakikada sonuçlanır. Fakat hastanın operasyon için hazırlanması; 
uyutulup, uyandırılması ortalama 30-35 dakikalık bir süreyi ge-

rektirecektir. Eğer tedavi edici bir işlem uygulanacak ise tedavinin 
şekline göre, saatlerce süren laparoskopiler de olabilir. Örneğin 
laparoskopi ile myom çıkarılması operasyonu, ortalama 45 dakika 
sürmesine karşın, rahim alınması operasyonu, yapan kişinin tecrü-

besine göre 1-2 ya da 5 saat kadar sürebilir. Eğer gerekirse, birçok 
kez laparoskopi olunabilir. Özellikle, laparoskopi sırasında tedavi 
uygulanmışsa tedavinin ne kadar etkili olduğunu görmek amacıy-

la, altı ay ara ile ikinci veya üçüncü kez laparoskopi de yapılabilir.

Gelecekte muhtemelen jinekolojik operasyonların çok büyük 
çoğunluğu laparoskopik olarak yapılacaktır. Elbette her cerrahi 
girişim gibi laparoskopinin de kendine özgü komplikasyonları 
olabilir. Komşu organ zedelenmeleri, kanama ve enfeksiyon (ilti-
haplanma) riski söz konusudur. Ancak tecrübeli ve dikkatli eller-
de, bu tür problemler % 1'den daha az oranda görülecektir.

Histeroskopi nedir?
Diyagnostik histerokopi uygulama alanları
• Tekrarlayan düşükler
• İnfertilite
• Kanser taraması ve anormal pap smear
• Anormal / aşırı / postmenopozal uterin kanamalar

• Histerosalfingografi ve/veya 
ultrasonografide endometrial 
patolojiye ait şüpheli görü-

nümlerin varlığı
• Histeroskopi; histeroskop 
adlı bir kamera vasıtası (uzun, 
ince, ışıklı, teleskop benze-

ri alet) ile serviksten rahime 
doğru yerleştirilir. Rahim 
içerisinin görüntülendiği bir 
yöntemdir. (Histeroskop kesi 
gerektirmemektedir). Histe-

roskop ışıklı ince bir kamera 
sistemidir. Bu ince tüp, içeri-
sinden minyatür cerrahi araç-

ların geçmesine olanak sağla-

yacak yapıdadır.
• Histeroskopi; kısırlığı, tekrarla-

yan düşükleri veya anormal uterin 
kanaması olan kadınları değerlen-

dirmek için yararlı bir prosedürdür.
• Diyagnostik histeroskopi uterin kavite muayenesi için kulla-

nılmaktadır ve fibroidler, yara, polipler ve doğumsal bozuk-

luklar gibi anormal durumları teşhis etmede yardımcı olmak-

tadır.

Histeroskopi öncesi rahimi değerlendirmek için histerosalpingog-

ram, sonohisterogram veya endometriyal biyopsi yapılabilmekte-

dir. Daha sonra histeroskop boyunca rahime karbondioksit gazı 
veya özel sıvılar enjekte edilir. Bu gaz veya sıvı uterin kaviteyi ge-

nişletir ve hekimin rahimin iç yapısını doğrudan görmesini sağlar. 
Histeroskopi bayanın adetinin bitiminden sonra yapılması uygun 
bir işlemdir. Çünkü uterin kavite daha kolay değerlendirilir.

Ameliyat sonrası bakım
Histeroskopiyi takiben birkaç gün boyunca bir miktar vajinal 
akıntı veya kanama ve ağrı olabilmektedir. Çoğu fiziksel aktivite-

ye genellikle bir veya iki gün içinde devam edilebilmektedir.
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Sporcu Hastalığı Olarak Bilinen

“Menisküs Yırtıkları” 

Sadece Sporcuları Etkilemiyor!

M eniküsler diz ekleminde bulunan 
parlak beyaz renkte ‘C’ veya ‘hilal’ 
şeklinde olup kıkırdak kıvamında 

dokulardır. Fibrokartilajinöz (Bağ dokusu ve 
kıkırdak) yapıdadırlar. Menisküslerin, eklem 
kapsülüne tutunan periferik kısımları damarlı ve 
beslenmesi iyidir. Diğer kısımlarının beslenmesi 
zayıf ve damarsızdır. Her diz ekleminde iç ve dış 
olmak üzere iki adet menisküs dokusu vardır. İç 
menisküs, iç yan bağına daha sıkı bağlandığı için 
daha az hareketlidir. Dış menisküs ise daha gev-

şek bağlandığı için daha hareketlidir. Dolayısıyla 
iç menisküs daha az hareketli olduğu için daha 
sık yaralanır.

Menisküslerin görevleri
Menisküsler kıkırdakların beslenmesine katkı-
da bulunurlar. Eklem stabilitesini artırır, ekleme 
binen yüklerin etkisini azaltırlar. Menisküsler 
eklem sıvısının eşit dağılmasını sağlayıp, eklem 
suyunu da artırırlar ve de dizin aşırı hareketini 
engellerler.
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Sporcu Hastalığı Olarak Bilinen

“Menisküs Yırtıkları” 

Sadece Sporcuları Etkilemiyor! Menisküs yırtıklarının oluşması
Menisküsler iki şekilde yırtılır; genç ve sporcu kişilerde genellikle ciddi rotasyonel travmalarla yırtılır. 
Ayak sabit iken dizin aniden dönmesi ile yırtılır. 40 ve 50’li yaşlarda sonra ise menisküsler travma olmadan 
da yırtılabilir. Yaş ilerledikçe menisküsler yıpranıp zamanla elastisitesini kaybeder ve yırtılmaya daha elve-

rişli hale gelir. Ciddi bir travma olmadan ufak zorlanmalarda da menisküsler yırtılır

Menisküs Yırtıklarının Klinik Belirtileri;
• Ağrı, Hareket kısıtlığı
• Kilitlenme
• Diz ekleminde şişlik
• Dizde boşalma
• Uyluk adelesinde zayılama.

Menisküs yırtıklarında teşhis, klnik muayene ve görüntüleme yöntemi ile konulur. MRI ile %95-98 oranın-

da, atroskopik girişimle %100 teşhis konulur.

Menisküs yırtıklarının tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi yöntemlerle yapılır. Yırtık akut (3 
hafta), kanlanma bölgesinde, kenarları ayrılmamış stabil ise ve yırtığın uzunluğu 15 mm’den küçükse ame-

liyatsız iyileşme olasılığı vardır; konservatif tedavi uygulanabilir.

Şikayetleri çok olmayan, hastayı çok rahatsız etmeyen yırtıklarda, yaşlı hastalarda ve ameliyat olması uy-

gun olmayan hastalarda konservatif tedavi uygulanır. Konservatif tedavide; ilaç tedavisi, fizik tedavi, kı-
kırdakları besleyici ilaçlar tercih edilir.

Ameliyatla tedavide artroskopik yöntem uygulanır. Artroskopi, ucunda açılı merceği olan soğuk ışık kay-

nağından aldığı ışıkla görüntüyü kamera ile ekrana yansıtan bir cihazdır. Eklem serum ile şişirilerek eklem 
içi direkt olarak görülerek yapılır. Eklemin ön kısmından açılan iki küçük delikten girilerek kamera ve ge-

rekli özel cerrahi aletler yardımıyla yapılır. Artroskopi sonrası hasta aynı gün taburcu edilebilir. Menisküs 
yırtıklarının yeri ve şekline göre ya dikilir ya da bir kısmı çıkarılır. Periferik yırtıklar dikilerek, damarsız 
kısım çıkartılarak tedavi edilir. Menisküs yırtıklarında dikilerek tedavi edilmesi her zaman  tercih edilir. 
Dikilmeye uygun yırtık çok eski olmayan yırtıklarda, yırtığın periferik yerde olması menisküs tamirini 
gerektirir. Diğer yırtıklarda kısmı ya da tamama yakın kısmı çıkartılır. Artroskopi genel anestezi ya da 
spinal anestezi ile yapılır. Menisküs çıkartıldıysa hasta hemen tam yük basarak yürümeye başlar. Ameliyat 
sonrası hemen rehabilitasyona başlanır. 2-3 hafta sonra hasta spora başlayabilir. Eğer menisküs dikilerek 
tedavi edilmişse bir müddet koltuk değeneği kullanılır. İyi bir rehabilitasyon programı sonrası 6 ayda spora 
başlanır.
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Okul Çağına 
Kadar Çocuk Gelişimi 

ve 

Ailelerin Yaklaşımı

Okul öncesi dönem, çocuğun yürümeye  ko-

nuşmaya başladığı ve bununla bağlantılı 
olarak çevresi ile ilişkisinin arttığı önemli 
bir zaman aralığıdır. Bu dönemde çocuğun 
kazanacağı beceriler ileride okul başarısını, 
arkadaş ve aile ilişkilerini şekillendirecektir. 
Bu nedenle ailesinin bu yaşlarda çocuğa yak-

laşımı, çocuğun ruh sağlığı için kritik öneme 
sahiptir.

0-1 yaş arası  çocuğun öncelikle bedensel ih-

tiyaçlarının karşılandığı dönemdir. Bu yaşta 
çocuğun uyku, beslenme düzeni yavaş yavaş 
oturmaktadır. Annenin kendini iyi hissetme-

si çocuğun bedensel ihtiyaçlarını daha kolay 
anlamasına ve karşılamasına, çocuğun oluşan 
huzursuzluğunu daha kolay yatıştırmasına 
yardımcı olur. Bu nedenle doğum sonrası aşırı 
üzüntü, iç sıkıntısı yaşayan, kendisini ruhsal 
ya da bedensel anlamda aşırı yorgun hisseden 
anneler ruh sağlığı birimlerinden yardım al-
malıdır. Bu dönemde anne emzirdiği için, ilaç 
alma korkusu ile uzmana başvurmakta çekine-

bilir. Uzmanların bu dönemde sıkıntıları ilaç-

sız takip edebilidiği de bilinmelidir. Kendisini 
huzurlu hissetmeyen anne bebeğine keyifsiz, 
öfkeli ve yorgun yaklaştığında bebeklerin 
yeme ve uyku düzenlerinin daha geç düzel-
diği, hem bedensel hem de ruhsal sıkıntı ya-

şadıkları hatta gelişimlerinin yavaşlayabildiği 
bilinmektedir. Evde bulunan baba ya da diğer 
aile bireylerinin anneye karşı daha anlayışlı 
davranmaları ve yorgun ya da sıkıntılı anların-

da ona yardımcı olmaları da önerilir.



Çocuk Psikiyatri
Çocuk Psikiyatri

Uzm. Dr. Mesut YAVUZ

www.avcilarhospital.com 33

1-1.5 yaş arası çocuk yürümeye başlar ve genellikle ilk kelimele-

rini çıkarır. 2 yaşa kadar kelimesi çıkmayan veya 3 yaşa kadar en 
az 2 kelimelik cümle kuramayan çocukların çocuk ruh sağlığı ve 
kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edilmeleri gerekir. 
1.5-2 yaşından sonra çağırıldığında ismine cevap vermeyen, yaşıt-
ları ve ailesi ile dilini veya bedenini kullanarak ilişki kurmayan/
kuramayan her çocuk vakit geçirilmeden bir uzmana gösterilme-

lidir.

2 yaş sonrası çocuklar aşırı hareketli olabilir. Bu dönem genellik-

le yanlış olarak hiperaktif olarak adlandırılabilir. Çocuğun hare-

ketliliğine karşı aşırı yargılayıcı ve cezalandırı tutumlar çocuğun 
davranış sorunlarını arttırabilir. Bu dönem hareketlilik çocuğun 
yaralanmasına yol açacak kadar fazla değilse genellikle bir sorunu 
işaret etmez. Bunun yanında çocuğun otoriteyi tanıdığı dönem ol-
duğu için herşeyi serbest bırakmak, ebeveynlerine karşı saldırgan 
tutumlarına hoşgörü göstermek, her istediğine evet demek te uy-

gun değildir. Çocuk anne ve babasının kendisine olumlu yaklaştı-
ğını, evde değerli olduğu hissetmeli, ama evde kendisinden üstte 
kişilerin olduğunu da bilmelidir. Ailenin çocuğun isteklerine karşı 
hayır dediği zaman  arkasında durması, saldırgan tutumlarda ço-

cuğun sevdiği şeyleri kısarak ya da bunlardan bir dönem mahrum 
bırakarak cezalar vermesi, uygun davranışlarda ise “aferin, senle 
bugün biraz daha fazla oynayalım” şeklinde olumlu geri bildirim-

lerde bulunulması önemlidir. Hayır cevabı verildiğinde çocuğun 
ağlaması bazı ailelerde suçluluk yaratmakta ve ağlamasın sussun 
diye düşünülerek geri adım atmalarına sebep olmaktadır. Bu ço-

cuğun ailenin sözüne güvenmesini azaltır ve ilerde söz dinlememe 
sorunlarına yol açar. Bu nedenle ailenin çocuğa karşı kararlı ve 
tutarlı olması önerilir.

Bu yaşta  yapılan en önemli hatalardan biri çocuğun sakin olması 
ya da rahat yemek yemesi için televizyon, bilgisayar türü elektro-

nik eşyaların karşısına oturtulmasıdır. Bu yaklaşım çocuğun dil ve 
sosyal gelişimini ciddi oranda riske atar ve kesinlikle önerilmez. 2 
yaş sonrası oyun gruplarına, 3 yaş sonrası ise kreşlere başlatılması 
çocuğun hem sosyal gelişimini arttırır hem de evde sıkılıp ailenin 
sabrını zorlamasına engel olur.

2 yaş sonrası aynı zamanda tuvalet eğitimine başlanan döneme 
denk gelir. Eğitim sırasında aşırı serbest tutumlar kadar aşırı katı 
ve cezalandırıcı tutumlarda önerilmez. Çocuğun tuvalete oturma-

sı ve tuvaletini tuvalete yapmasının aile tarafından desteklenmesi 
ve ödüllendirilmesi çocuğun motivasyonunu arttırır ve eğitimin 
kolayca sonuçlanmasını sağlar. 2-3 yaş sonrası yemek yemeye di-

renme sorunları ile de sık karşılaşılır. Ailenin çocuğa aşırı baskı 
yapması, ağzına yemeğin zorla sokulması, çocuğu yemek yeme-

diği için azarlanması, dövülmesi vs. genellikle sorunu büyütür, ek 
olarak başka sorunlara da yol açar. Yemenin keyili bir ortamda 
yapılması gerekir. Bu nedenle aile  çocuğun inatlaşmalarına sabır-
lı yaklaşmalıdır. Zaten çocuğun ciddi iştah sorunlarını çocuk dok-

torları tespit etmekte ve soruna gerekli müdahaleleri yapmaktadır. 
Genellikle sorun bu seviyede de olmaz. Kreşe başlatmak yeme 
sorunlarını da çözmekte etkilidir.

4 yaşa gelindiğinde, çocuk en az 3-4 kelimelik cümleler kura-

bilir. Cümle kurmada  veya harleri düzgün çıkaramama sonucu 
konuşmanın anlaşılırlığında zorluk varsa dil ve konuşma terapisi 
gerekebilir. Bunun için kulak burun boğaz ve çocuk ruh sağlığı 
ve hastalıkları uzmanına başvurulabilir. Bu yaşta tuvalet eğitimi 
genellikle tamamlanır. Bazen gece alt ıslatmalar 5 yaşına kadar 
devam edebilir. 4.5-5 yaş sonrasında tuvalet problemi devam edi-
yorsa önce çocuk doktoruna, sonuçta bedensel/fiziksel bir sorun 
tespit edilemezse çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına baş-

vurulması gerekir.

5.5 yaşından sonra ilkokul 
dönemi gelmektedir. Kreşe 
ve daha sonra anaokulu-

na devam eden çocukların 
ilkokula başlama dönemi 
daha sorunsuz geçmekte-

dir. Bu nedenle her çocu-

ğun ilkokul öncesinde kreş 
ve anaokuluna gönderilme-

si tavsiye edilmektedir. Bu 
çocuğun ilkokul gibi daha 
disiplinli, kuralların oldu-

ğu bir kuruma yumuşak bir geçiş sağlayarak daha hazır gitmesini 
sağladığı gibi, yaşıtlarıyla vakit geçirerek sosyal becerilerine de 
olumlu katkıda bulunur.

Sonuç olarak 0-5.5 yaş arası, çocukların kişilik özelliklerinin, 
sosyal becerilerinin oturduğu ilerki dönemde okul ve mesleki ha-

yatında ve de insan ilişkilerineki yeteneklerinin ilk temellerinin 
atıldığı, üzerinde önemle durulması gereken bir zaman dilimidir. 
Bu dönemde ailelerin, çocukların ruhsal gelişimi hakkında bil-
gi sahibi olmaları ve yolunda gitmeyen konularda ilgili uzmana 
danışmaları çocukların ruhsal ve davranışsal gelişiminin olumlu 
olması açısından önemlidir.



Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları

www.avcilarhospital.com34

Rahat Bir Nefes 

Alamıyor Musunuz?
Solunum Fonksiyon Testi 

Nedir? Kimlere Yapılır?
Solunum Fonksiyon Testi, Göğüs Hastalıkları polikliniğinde, solu-

num sistemi hastalıkları tanısı, takibi, hastalık gelişme riski olan-

ların saptanması (sigara içicisi-KOAH), ameliyat öncesi risk de-

ğerlendirmesi  amacıyla yapılır.

Astım ve KOAH’da tanı koydurucu, Diffüz İnterstisyel Akciğer 
Hastalığı’nda ise tanıyı destekleyici özelliktedir.
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Astımlı hastanın en sık polikliniğe başvuru şikayetleri;
• Nefes darlığı.
• Göğsünden kedi hırıltısı, kuş ötmesi ya da ıslık sesi  gibi ses 

gelmesi.
• Çoğunlukla gece sabaha karşı artan uykudan uyandıran ök-

sürük nöbetleri.
• Eforla, bahar aylarında ve kokularla şikayetlerinin artması.
• Her soğuk algınlığının göğse inmesi ve şikayetlerinin 3 haf-

tadan uzun sürmesi.

Yukarıdaki şikayetleri olan, özetlemek gerekirse; 3 haftadan uzun 
süren öksürük nöbetleri, hırıltı, nefes darlığı olan hastaya solunum  
fonksiyon testi yapılarak astım tanısı kesinleştirilir.

Astımlı hastanın şikayetleri süreklilik arzetmez. Yani gece ök-

sürük, nefes darlığı nedeni ile uyuyamadığını ifade eden has-

ta öğle saatlerinde hiç şikayeti olmadığı bir anda polikliniğe 
başvurursa yapılan muayene ve solunum fonksiyon testinde 
hiçbir bulgu saptanmayabilir.

KOAH ise sigara içenlerin havayollarında saptanan daralmadır. 
Astımla KOAH birbirine çok benzer hastalıklardır. KOAH, nefes 
alırken alınan zararlı partiküllerin ki, başında sigara gelir, seneler 

içinde küçük havayollarının ve hava keseciklerinin içinde hara-

biyet yaparak daralmaya yol açmasıdır. Küçük hava yollarındaki 
daralma nedeni ile hastalar soluk almada zorlanıyorum, hava aç-

lığı çekiyorum, nefes verirken hırıltı sesi geliyor gibi şikayetlerle 
hastanelere başvururlar. Sigara haricinde daha nadir olmakla bir-
likte; tandır ve ısınmada kullanılan değişik katı yakıtlara bağlı ev 
içi hava kirliliği, çocukluk döneminde sık geçirilen viral enfeksi-
yonlar, annenin hamilelik döneminde sigara içmesi, düşük doğum 
ağırlığı, antioksidan vitaminlerin yetersiz alınımı, maden, metal, 
inşaat, tahıl ve pamuk işçileri, hayvan yemi ile ilgili çalışan işçi-
lerde de mesleki temasa bağlı bu hastalık görülebilir.

KOAH’ın erken evrelerinde polikliniğe başvuran hastaların ço-

ğunlukla öksürük, balgam haricinde şikayeti yoktur, yoğun sigara 
içicisi olduğu için polikliniğe rutin tetkik amacıyla başvururlar; 
daha ileri evrelerde ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük, balgam şi-
kayetleri ile gelirler. Tanı solunum fonksiyon testi ile konulur.

Solunum fonksiyon testinin tanıda yönlendirici olduğu bir diğer 
hastalık grubu ise halk arasında çok bilinmeyen daha nadir rastla-

nan Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarıdır. Bu hastalıkta akci-
ğerler zamanla katılaşır (fibroz doku ile kaplanır) ve son dönemde 
vücuda yeterli oksijeni sağlayamaz.

Ayrıca solunum fonksiyon testleri; solunum kapasitesi açısın-

dan riskli olabileceği düşünülen ameliyatlardan önce, risk dü-

zeyi belirlenmesi amacıyla da yapılır.
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Boyun Kireçlenmesi 
Küçük Travmalar ve Yaşlılıkla Ortaya Çıkıyor

CSM Servikal Spondilotik Myelopati
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Servikal Spondiloz, boyun omurgasına ve boyun kaslarına olan küçük 
travmalarla ve yaşlanmayla ortaya çıkar. Süreğen ve ilerleyici bir hasta-

lıktır.

Boyun omurları arasındaki disklerin yüksekliğinin zamanla azalması, bo-

yun kemiklerinin arasındaki eklemlerin ve bağların kalınlaşması, disk ke-

narlarında omuriliğe ve kollara giden sinirlere bası yapan kireçlenmelerin 
oluşması ve giderek sertleşmesi hareketi azalmış bir boyun ortaya çıkarır.

Bu patolojik süreç sonuçta omuriliğe ve sinirlere bası yaparak ya da omu-

riliğe yeterince kan gitmesini engelleyerek Nörolojik bulgu ve belirtiler 
verir. 

Hastalığın Belirtileri
• El kaslarında kuvvetsizlik, yumrukların yavaş ve sert açılıp ka-

panması. Düğme ilikleme gibi hareketleri yapamama.
• Her iki bacakta halsizlik, güçsüzlük ve kasılma. Hastaların % 

50’den fazlasında görülür.
• Ellerde eldiven şeklinde duyu kaybı görülebilir.
• Boyun ve omuz ağrısı, boyun hareketlerinin kısıtlanması görülür.
• Hastalığın ileri evrelerinde mekanik basıya ve omuriliğe yeterin-

ce kan gitmemesine bağlı olarak “Geri dönüşsüz omurilik hasarı 
olur”

• Servikal spondiloza bağlı ilerlemiş omurilik hasarı bası kaldırılsa 
da yarar görmeyeceğinden;

• Servikal spondiloza bağlı nörolojik bulguları başlayan hastalarda 
koruyucu amaçla cerrahi olarak basının kaldırılması gereklidir.

CSM Servikal Spondilotik Myelopati
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Markalı Köy
Portofino

İtalya’nın kuzeybatısındaki Ligurya bölge-

sinde, Genova ili’ne bağlı olan Portofino, 
Genova içerisindeki en küçük belediyedir. 
Levante Irmağı kıyısında, küçük Portofino 
Burnu’nun ucunda yer alan Portofino; bir 
balıkçı köyü ve aynı zamanda bir turizm 
merkezidir. Rengarenk evlerin çevrelediği 
küçük bir limanı olan Portofino’da  yakla-

şık 500 kişilik bir nüfus yaşamaktadır. Bu 
küçük nüfuslu sahil beldesi İtalya’nın ve 
Avrupa’nın en resimsel bölgelerinden biri 
sayılır.
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Uzm. Dr. Esra TEKİNER
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Hepimizin hayalidir dünyayı gezmek; biz de fırsat buldukça gezip görmeye çalışıyoruz. Bu sayı-
da hakkımızı İtalya'dan yana kullandık.  Artık kulakların aşina olduğu, bir turizm merkezi haline 
dönüşen, Genova şehrine bağlı Portofino'nun yolunu tuttuk; Porto Fino'ya ulaşmak çok da kolay 
olmadı, neticete son liman...

Doğal güzelliği kendi içinde modernize eden bu şirin beldede tam olarak "İşi gücü bırakaca-

ğım, yerleşeceğim bir sahil kasabasına" isyanındaki kasabayı -ah bir de fiyatlar çok uçuk olma-

sa- görüyorsunuz. Mimarisi, sokakları, evleri, denizi özgün olsa da Türkiye'deyim hissine ka-

pılmanız da mümkün. Türk insanıyla, İtalyan'ın benzerliğinin vermiş olduğu rahatlık bir yana 
eğer Ege Sahili'nde, Marmara Kıyısı'nda ya da İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde bulunmuş ya da 
yaşamış biriyseniz Portofino size hiç yabancı gelmeyecektir. Fakat tüm bu saydığımız bölgelerden 
Portofino'yu ayıran nokta ise turizmin çok gelişmesinin verdiği etkiyle dünyaca ünlü markaların o 
güzel sokaklara konuşlanmış olması. D'Hermes'ten Louis Vuitton'a  birçok marka burada turistleri 
çekmeyi hedelerken iyi satış yaptıkları da gözleniyor. Zaten otel fiyatlarını görünce neden bu 
markaların iyi satış yaptığını anlıyorsunuz. 

Yeme-İçme konusunda ise doğal ürünlerin kullanılmasına dikkat ediliyor. Sebze çorbası ve deniz 
mahsüllerinden oluşan Pizzeria El Portico oldukça lezzetliydi. Yemeğinizi yedikten sonra Portofi-
no ile daha da bütünleşiyorsunuz. Manzarası 'eşssiz' diye nitelendirilenlerden. Özellikle günbatı-
mında kendinizi 'derin mavi'ye bırakıp renkli sokakları da arkanıza alıp, derin derin nefes alırken 
içinizdeki tüm olumsuz elektiriği atabilirsiniz. Fırsatı olanların en az bir kere gidip görmesini, tüm 
bu saydıklarımı tecrübe etmesini rahatlıkla önerebilirim.

“Portofino ile ilgili bir 
not da, müzik ile ilgili; 
1959 yılında İtalyan sa-
natçı Vittorio Paltrinieri 
tarafından  seslendiri-
len “I found my love in 
Portofino” adlı parça, 
bu küçük kasabanın ün 
kazanmasında etkili ol-
muştur.”



Makale
Makale

"Başınız sağ olsun, diyorum karşımdaki genç adama. En kuytu-

ma saplanan bakışlarını yere çeviriyor, ıslak burun kanatlarını 
avuç içlerine gömüyor. Güçsüzlüğümü örten bir hızla uzaklaşı-
yorum yanından. Kapıyı kilitlediğimden iyice emin oluyorum, 
salıyorum kendimi sonra. Sesli, sesli. Boynuma, yüzüme vurdu-

ğum su serinletiyor duygularımı. Şimdi bir sığınak bulup rahat-
lamak lazım, zira daha sabaha çok var. Kütüphanemde Nazım´ın 
kitabı, her zamanki gibi bekliyor beni. Ayıracın olduğu sayfada, 
“ölüm adildir” diyor, aynı haşmetle vurur şahı, fakiri. Hızla ka-

patıyorum sayfayı. Adildir değil mi? Az önceki genç adama bunu 
kim, nasıl anlatabilir ki? Çalışma masamın başında bir gece ku-

şuyum. Sessizlik yırtıyor geceyi. Ağlama nöbetim yine depreşti. 
Biraz daha okumak, onarmak gerek kırılan, incinen yerleri. Hişt, 
hişt, diye sesleniyor Sait Faik. Oh, ne iyi geldi. Tan yeri ağarıyor. 
Bir tabaka örtüyor hücrelerimi, yavaşça  kabuğum  sertleşiyor. "
Yeni evimin kütüphanesini düzenlerken, kitapların arasına sak-

lanan bu not çıkıverdi önüme. Tarih yok. İlk yıllarımda, kötü 
geçen bir nöbet sonrasında yazmışım besbelli. Okumanın iyileş-

tirici yorganına sarılmışım o gece ve nice geceler belki. Hekim-

lerde sık görülen okuma, yazma girişiminin karşılaşılan acılarla, 
bitmeyen gece nöbetleriyle bir ilgisi var mı, bilmiyorum. Anton 
Çehov'un bir tek bu nedenle yazdığını sanmıyorum ama empati 
odaklı bir serüvende kendini ifade etme ve anlaşılabilme iste-

ğinin ağır bastığını söyleyebilirim. Bazen karşılıklı anlaşmayı 
sağlamak zorunda olduğunuz durumlarda, öyle bir bakışla kar-
şılaşırsınız ki, sizi o anda kurtaracak şeyin kurduğunuz cümleler 
ve kelimelerin gücü olduğunu bilirsiniz. Mesleki tecrübeleriniz-

le birlikte geceler boyu okuduklarınız yetişir imdadınıza. Eğer 
bundan çoğunlukla mahrumsanız ve kelimeler bir araya gelip 
anlamlı bir cümle oluşturmuyorsa, göz temasınızın birden bire 
yok olduğunu, güvenirliliğinizin deprem etkisi yarattığını siz de 
hissedersiniz.

Mesleki saygınlık, maddi ve manevi değer kaygısının ön plan-

da olduğu bu günlerde, her meslek grubunda yaşanan bozulma, 
sağlık dışındaki konularda hastayla karşı karşıya bırakılmanın 
etkisiyle, hekimlerde de büyük elbette. Sağlığın ticari paramet-
re olarak sunulduğu bir düzende, düşmeden, kişisel zaaları da 
dışarıda bırakarak mesleğini icra edebilmek hekimlerin varmak 
istediği en ulvi nokta gibi duruyor. Masanın diğer tarafında otu-

ran hasta ve yakınlarının, haklarını savunmak adına internet he-

kimliğine soyunması da yokuşları çoğaltıyor.

Benim merak ettiğim, böyle bir durum ve ortamda dahi sana-

tın, edebiyatın hekimlere, hastalara ve dolayısıyla topluma hâlâ 
değip değmediği. Ütopik gelebilir ama iyi bir hekimin hasta 
üzerinde bıraktığı olumlu etkiyi, edebiyatın da hekim üzerinde 
bıraktığını düşünenlerdenim. Bu ahvalde kimseye edebiyat ve 
sanatla ne kadar ilgilenebildiğini sormaya cesaret edemiyorum 
ama biraz kıyısından köşesinden bulaşan insanların bir kitaptan, 
etkilendiği bir yazardan söz ederken ki mutlulukları gözümden 
kaçmıyor. Olayı daha öteye taşıyıp direk mutfağa girenlerin, 
üretmeye başlayanlarınsa, artık bu denizde yüzebilmek adına 
mesleklerini terk edebileceklerini bile dillendirdikleri oluyor. 
Gerçi son zamanlarda hekim ve hasta ilişkilerinde yaşananların 
o ilk nöbette yaşananlarla aynı masumlukta olduğunu söylemek 
safdillilik olur. İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek edebiyatın 
toplum olarak hepimize ne kadar değip değmediğini irdelerken, 
giriş sahnesinin farklı bir şekilde yaşandığını söyleyebilirim. 
"Başınız sağ olsun, dediğimde, bakışlarını değil sözlerini sap-

lıyorlar en kuytularıma. Islak burun kanatları kasılıp gevşiyor, 
yumruğu yüzümde hissetmemek için uzaklaşıyorum oradan. 
Kapıyı kilitliyorum sıkı, sıkı. Güvenlik çağırıyorum ardından, 
sonra salıyorum kendimi. Sesli, sesli. Korkuyorum. Boynuma, 
yüzüme vurduğum su serinletmiyor duygularımı. Gecenin bir 
vakti ürperiyorum sadece. Eski sığınakları arıyorum. Nazım´ın 
kitabı yerli yerinde duruyor. Ayıracın olduğu sayfada, Yaşamak 
şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi 
meselâ, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey bekleme-

den, yani bütün işin gücün yaşamak olacak, diyor. Hızla kapa-

tıyorum sayfayı. Çalışma masasının başında bir gece kuşuyum 
yine. Sen de öleceksin doktorrr, diye bağıran birinin sesi yırtıyor 
geceyi. Kim nasıl onaracak kırılan, incinen yerlerimi. Tan yeri 
ağarıyor birkaç tel saçımı da yanına katarak. Bir tabaka örtüyor 
hücrelerimi, yavaşça kabuğumun içinde kayboluyorum."
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Uzm. Dr. Meral SAKLIYAN

Edebiyat 
  ve Hekimlik





Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Diş hekimliğinin tüm branşlarında deneyimli uzman kadromuz ve son 
sistem cihazlar ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde hizmet vermekteyiz.

• Esteik Diş Hekimliği
• Ağız, Diş, Çene Cerrahisi
• İmplant Uygulamaları
• Koruyucu Diş Hekimliği
• Diş Çapraşıklığı (Ortodoni)
• Çocuk Diş Tedavileri
• Dişei Hastalıkları (Periodontoloji)

• Diş Dolgusu ve Tedavisi 
• Kalıcı Diş Beyazlatma (Bleaching)
• Genel anestezi (uyutularak) ile 

Tedavi
• Diş Hekimliğinde Lazer Uygula-

maları

444 2 999   I  www.avcilarhospital.com
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Türkiye, dünyaca ünlü “Türk misafirperverliği” ile dünya stan-

dartlarındaki sağlık tesislerinde sunduğu geniş tedavi ve bakım 
hizmetleri yelpazesiyle son dönemlerin gözde sağlık turizmi ül-
kesidir. Dünya sıralamasında sağlık turizminde en çok tercih edi-
len 10 ülke içinde ilk sıralarda yeralmaktadır. Bu nedenle, Avcılar 
Hospital sektördeki bu potansiyeli görerek sağlık turizmi çalışma-

larına başlamıştır. 

Sağlık turizmi, en hızlı gelişen sektörlerden biri ve en dinamik 
alternatif turizm şeklidir. Hastalar yüksek kalitede uygun fiyata 
tedavi olabilmek için farklı bölgelere seyahat etmektedirler. Sağ-

lık hizmeti için ülkelerarası seyahat etmelerinin sebebi genelde 
yaşadıkları ülkede bu hizmetlere ulaşamamaları ya da uzun bek-

leme süreleridir.

Dünya genelinde gelişmiş ülkelerde bireylerin sağlık ihtiyaçları 
ve devletlerin sağlık harcamaları her yıl büyük oranlarda artış gös-

termektedir. Bunun sonucu olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Birliğine üye birçok ülke vatandaşı daha kaliteli hizmeti 
daha uygun fiyata almak için başka ülkelere sağlık turisti olarak 
seyahat etmektedirler. Diğer ülkelerdeki sağlık harcamalarının sü-

regelen artışı, Türkiye özel sağlık sektörünü artan uluslararası has-

ta sayısı ve cirolarla olumlu yönde etkilemekte ve sağlık turizmi 
sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Türkiye, dünya genelinde en çok tercih edilen sağlık turizmi ül-
keleri sıralamasında ilk 10’da yer alarak, uluslararası sağlık are-

nasında güçlü alternatilerden biri olduğunu kanıtlamıştır. Ulusla-

rarası hastaların Türk hastaneleri ve doktorlarını tercih etmeleri, 
aynı zamanda sağlık alanında ülkenin dünya genelinde saygın bir 
konuma da gelmesi demektir.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel sektöre verdiği destekler ve 
Ekonomi Bakanlığının sağladığı teşviklerle Türkiye önümüzdeki 
yıllarda sağlık turizmi alanında hak ettiği daha üst sıralara yerle-

şebilecek durumdadır. Bu potansiyeli, geniş yönetim vizyonuyla 
değerlendiren Avcılar Hospital kısa orta ve uzun vadeli planlarla 
sağlık turizmi alanına giriş yapmıştır.

Türkiye'nin dünya genelinde sağlık turizminde en çok tercih edi-
len ve ilk 3 sırada yer alan Uzak Doğu’lu rakipleri Hindistan, Tay-

land ve Singapur’dan daha yakın bir mesafede olması nedeniyle 
Avcılar Hospital'ın hedef olarak belirlediği pazarlar: Kuzey, Doğu 
ve Batı Avrupa, Balkan Ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 
Arap Yarımadası’dır. Farklı coğrafyalardaki sağlık hizmetleri ve 

sağlık turizmi talepleri incelendiğinde Türkiye’nin neden tercih 
edildiği daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin, Amerika Birleşik Devlet-
leri ve Avrupa ülkeleri genelinde yüksek kalitede sağlık hizmetleri 
aynı oranda yüksek fiyatlarla sunulmaktadır. Türkiye’de ise aynı 
hizmetler benzer kalitede çok daha uygun fiyatla sunulmaktadır. 
Ayrıca birçok ülkede sigorta şirketlerinin kapsamadığı diş, plastik 
cerrahi vb hizmetler de oldukça düşük fiyata sunularak sağlık tu-

ristlerini cezbetmektedir. Daha da önemlisi Amerika ve Avrupa’da 
bu hizmetleri almak için aylarca sıra beklemek zorunda olanlara 
ve özellikle ileri yaştaki hastalara hiçbir bekleme süresi olmaksı-
zın hizmet verilmesi ülkeyi daha da cazip hale getirmektedir.

Bunun yanısıra Rusya, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu kap-

sayan 1 milyardan fazla bir nüfusa sahip bir coğrafyanın oldukça 
stratejik bir konumundaki Türkiye'nin çevresindeki 7 ülkede si-
vil itaatsizlik vb iç karışıklık yaşıyor. Suriye ve Irak gibi sorunlu 
bölgeler savaşta yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle en yakın 
sağlık turizmi hizmeti sunan Türkiye'yi tercih ediyorlar. 

Uzun bekleme süreleri özellikle kardiyoloji ve ortopedi konula-

rındaki acil tedavi talepleri olan ileri yaş hastaları mağdur etmek-

tedir. Bu nedenle yüksek kalitede sağlık hizmetlerini düşük fiyatla 
ve hızla sunan Türkiye, bu ileri yaş hastaların yaşam kalitesini de 
yükseltmektedir.
 

Türkiye, her yıl geleneksel “Türk misafirperverliği” ile 30 milyon 
genel turist ağırlayarak dünyanın en çok tercih edilen 10 ülkesi 
arasında yer almaktadır. Tatil amaçlı ya da tarih, kültür ve alışveriş 
turları dışında sağlık turizmi segmenti hem uluslararası hastalar 
hem de sağlık sektörü için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. 
Bu nedenle tüm çabalar, yurtdışından gelen hasta sayısının ilerle-

yen yıllardan milyonlara ulaşması ve Türkiye’nin sağlık turizmi 
konusunda uluslararası arenada bir marka olması yönündedir.

Sonuç olarak Türkiye, stratejik konumu, sağlık hizmetlerinin ve 
özellikle sigorta kapsamı dışındaki tedavilerin (diş, plastik cerrahi 
vb) yüksek kalitede düşük fiyatlara sunulması, özellikle ileri yaş 
hastaların uzun süre bekleyen ameliyat ve tedavilerini hızla ger-
çekleştirmesi ile önümüzdeki yıllarda sağlık turizminde hak ettiği 
daha üst sıralara yerleşebilecek durumdadır.

Avcılar Hospital, hastanenin genel yapısına uyumlu bir uluslarara-

sı altyapı oluşturarak geliştirmekte olduğu stratejik planlarla sağ-

lık turizmi konusunda uluslararası arenada tercih edilen bir sağlık 
kurumu olmayı hedelemektedir. 

Avcılar Hospital
Sağlık Turizmi

Uluslararası İlişkiler Danışmanı Arzu ÖZSOY SUEL

a.suel@avcilarhospital.com



Bunları Biliyor Muydunuz?
• Güneş sisteminin en büyük 

gezegeni Jupiter’dir. 
Jupiter’in içine 1300 tane 
dünya sığabilir.

• İnsan burnu en az bir 
trilyon kokuyu birbirinden 
ayırt edebilir. 

• Ahtapotların üç tane kalbi 
vardır.

• Orta şiddette bir yıldırımının 

sıcaklığı yakla
şık 30.000 °C 

dir
• Diş minesi insan vücudundaki 

en sert maddedir.

• Ses, suda havadakinden 3 

kat hızlı gitmektedir

• İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır.
• Dünya üzerindeki tüm volkanik aktivitelerin, %90’ı okyanus tabanlarında gerçekleşmektedir.

• Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

• Bir gök balinanın kafası 

o kadar geniştir ki, dili 

üzerinde 50 insan ayakta 

durabilir ve kalbinin 

büyüklüğü küçük bir 

araba kadardır, aort 

atardamarında bir insan 

bebeği emekleyebilir.

• En çok dilin konuşulduğu 

ülke olan Papua Yeni Gine 

de 820’nin üzerinde dil 

konuşulmaktadır. Resmi dil 

olan İngilizce ise nüfusun 

yalnızca % 1-2’si tarafından 

kullanılmaktadır.
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