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Annelerimize;
Bu köşede bugüne kadar insan sağlığıyla ilgili her konuyu Başkent 
penceresinden hareketle işlemeye çalıştım. Bu sayıda ise izniniz-
le kendi kişisel deneyimimden yola çıkarak birkaç cümle kurmak 
istiyorum. Sizlere, anneliği yeni tatmış bir kadının yüreğinden 
geçenlerden hareketle anneler gününün hissettirdiklerini aktarma-
ya çalışacağım. Çünkü; 36 senelik yaşamımda ilk defa Mayıs’ta 
kutlayacağımız Anneler Günü değişik bir heyecan hissettiriyor 
bana. Oysa bugüne kadar, üzerinde çok fazla durmadığım bu tarz 
özel günlerin,  insanları tüketim çılgınlığına sürüklemek için araç 
olduğunu  iddia ederdim.  Fakat bu sefer farklı!  

Bir yıllık anneyim. Bana emanet edilen bir can var, özenle, sevgiy-
le, fedakarlıkla, sabırla işlenmesi gereken bir can. Gözünün içine 
baktığım, ona bir şey olacak diye içimin titrediği, hayalini bile ku-
ramadığım bir mutluluk yaşatan bir evlada sahibim. Hiçbir etiket, 
hiçbir kimlik bu kadar iyi, bu kadar tam hissettirmemişti kendimi. 
Şimdi anlıyorum ki; anneler günü çocuklar için değil, anneler için 
daha anlamlı ve özelmiş. O yüzden, hele bir anne ol da anlarsın di-
yen annemin ve tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Bedenlerinde 
iki kalp taşıyan kadınlar, biyolojik anneleri olmasalar da kalbinde 
çocuk büyüten anneler, anne olmayı özlemle bekleyen kadınlar 
hepinize selam olsun, hepimizin anneler günü kutlu olsun.

Özgecan! Ekibindeki çalışma arkadaşını kadına şiddet zorbalığına 
kurban etmiş biri olarak, seninle birlikte hepimizin elleri kesildi, 
annen gibi tüm anneler evladını yitirdi. Dilerim; giderken ardında 
bıraktığın çığlıkların, kulaklarına mühür vurulmuş kitleleri hareke-
te geçirmek için başlangıç olur. 

Görüşmek üzere, sağlıkla kalın...

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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Prof. Dr. Erol BELGİN
Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Uzmanı

GEÇ GELEN

Konuşma; düşüncelerin arti-
külasyon sistemi adını verdiği-
miz dil, dudak, dişler, damak 
gibi ağız içi organlarını kulla-
narak seslendirilip  ifade edil-
mesidir. Gerek lisan gerekse 
konuşma, sinir ve kas sistemi-
nin koordineli çalışarak üret-
tikleri insanın duygu ve dü-
şüncelerini ifade edebildiği en 
önemli beyin fonksiyonudur. 
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İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik konuş-
ma yeteneğidir. Lisan ve konuşma eylemi insan beyni-
nin en üst düzey fonksiyonudur. Lisan; söylenileni an-
lama, cümleler kurma kapasitesi, düşünce ve fikirlerin 

söz, yazı, şekil, jest, mimik ve hareketlerle anlama 
ve anlatma yeteneğidir. Konuşma; düşüncele-

rin, artikülasyon sistemi adını verdiğimiz dil, 
dudak dişler, damak gibi ağız içi organlarını 

kullanarak seslendirilip  ifade edilmesidir. 
Gerek lisan gerekse konuşma, sinir ve 

kas sisteminin koordineli çalışa-
rak ürettikleri insanın duygu ve 
düşüncelerini ifade edebildiği en 
önemli beyin fonksiyonudur. Bu 
yeteneğin kazanılması için normal 
gelişim gösteren beyin ve kas 

sistemleri ve uyarıcı bir 
çevreye ihtiyaç 

vardır.

Çocukta Dil (Lisan) ve
Konuşma Gelişimi:  Çocukta lisan ve konuşma-
nın gelişebilmesi için duyu, motor, psikomotor, en-
telektüel gelişimin normal düzeyde olması gerekir. 
Bu gelişim özelliklerinden bir veya bir kaçının eksik 
olması lisan ve konuşmanın geri kalmasına neden 
olur.

Duyu Gelişimi (Sensör Gelişim): Çocuğun 
lisan ve konuşma gelişimi için işitme duyusunun 
normal olması şarttır. Çocuk , anne karnında 
yedinci aydan sonra işitsel uyarıları algılamaya 
başlar. Doğar doğmaz sese karşı tepkiler oluşur. Bu 

dönemden itibaren konuşma ve lisanı öğrenme için 
işitsel uyarılara gereksinim vardır. Çevresel sesler, 
çocuğun çıkardığı içgüdüsel sesler (Babbling-agula-
ma) sesleri tanımanın birinci ve en önemli basa-
mağıdır. Konuşmayı öğrenme süreci bebek hayata 
gelir gelmez başlamaktadır. Bebeğin işitmesindeki 
hafif bir işitme kaybı bile, dil ve konuşma gelişimi 
için önemli bir engel teşkil eder. Ülkemizde 2004 
yılında başlattığımız Yenidoğan İşitme Taraması uy-
gulamaları çocuklarımızın işitme sorunlarını doğar 
doğmaz tespit etmekte ve gerekli tedavi ve rehabi-
litasyon programlarının doğumdan sonraki üçüncü 
aydan itibaren başlanmasına olanak sağlamaktadır.
Dil ve konuşma gelişimi için görme duyusunun da 
önemli olduğunu belirtmek gerekir. İşitme duyusu 
kadar olmasa da görme duyusu da lisanın kavranıp 
öğrenilebilmesi için önemli bir yere sahiptir. İşit-
meleri normal olduğu halde görme duyusu yeterli 
olmayan çocuklarda önemli lisan ve konuşma gecik-
meleri gözlenmektedir.
                                                                                                 
Motor Gelişim: Bebek doğar doğmaz kas 
iskelet sisteminin hareket özelliği mevcut olsa da 
yaş ilerledikçe her gün farklı gelişimsel özellikler 
kazanır. İki ay civarında başını tutmaya, altı aylık-
ken desteksiz oturmaya 8-9 aylıkken emeklemeye, 
bir yaş civarında desteksiz ayağa kalkarak yürüme-
ye başlar. Büyüdükçe çocuğun kazanmış olduğu 
bu yeteneklere motor (hareket) gelişim adı verilir. 
Bu safhadaki gelişim gerilikleri de konuşmanın 
gecikmesinin nedenlerinden birisi olabilir. Lisan ve 
konuşma yeteneği çok ince, dil, dudak, yumuşak 
damak hareketleri gerektirir. Çocuklarda meydana 
gelen motor gelişim geriliklerinin dikkatle izlen-
mesi ve diğer fonksiyonlara etkisinin önlenmesi de 
önemlidir. Özellikle sağ-sol el ince motor beceri 
özelliği dil gelişimine yansıyacak olan en önemli 
fonksiyonlardan birisidir. El dominansı ile beyindeki 
lisan işlem merkezleri arasında çok sıkı bir ilişki 
mevcuttur. 3-4 yaşına geldiği halde her iki elinde 
de tutma, kavrama gibi ince hareketlerin oluşmadı-
ğı çocuklarda  konuşma  gelişim geriliklerine sıklıkla 
rastlanmaktadır. Ayrıca çocukta sol el sağ elden 
daha başarılı bir ince motor beceri kazanmışsa, 
kesinlikle sağ elini kullanmaya zorlanmamalıdır. Bu 
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tür yanlış anlayış ve uygulamalar çocuğun konuş-
ma, öğrenme gibi yeteneklerini kısıtlayacak ve geri 
dönüşü zor olan hasarlar yaratacaktır.

Psikomotor Gelişim: Normal gelişim gösteren 
bir çocuk, çevresel uyarılara karşı belirli tepkiler 
gösterir. Uzakta gördüğü oyuncağına emekleyerek 
ulaşan, karnı acıkınca bisküvisini kutusundan alıp 
yiyebilen,  tanımadığı kimsenin kucağına gidin-
ce ağlayan ,annesi gülünce gülen çocuk normal 
psikomotor gelişime sahiptir. Yukarıdaki örnekler 
çoğaltılabilir. Duygusunu davranışları-
na yansıtan çocukta psikomotor 
gelişim normal düzeydedir. Bu 
tür davranış yokluğu veya 
eksikliği çocuğun dil 
gelişimi için olumsuz 
etkilerdendir.

Entelektüel 
Gelişim (Çevre 
iletişimi): Bebek 
doğduktan kısa bir 
süre sonra kendi 
çıkardığı sesleri 
kullanarak işitme 
duyusunu geliştirme-
ye başlar. Doğumun 6. 
ayında ürettiği ses kalitesi 
artar ve çeşitlenir. Mutluluk, hu-
zur farklı melodilerle ifade edilirken; 
açlık, hastalık, altını ıslatma gibi durumlarda  
daha farklı ritim ve melodi kullanılır. Kullandığı 
sesleri tanıyıp geliştirir. Özellikle yakın çevreden 
(Anne-baba-kardeş-aile fertleri) duyduğu seslerle 
işitme algısını geliştirir. Çocuğun konuşma gelişi-
mi için en önemli devre 0-2 yaş arasıdır.Çocuğun 
beyninde mevcut milyarlarca sinir hücresi uyarı 
alabildikleri ölçüde gelişebilir ve birbiri ile iletişime 
geçerek bilgiyi gerekli merkezlere ulaştırır. Özel-
likle bu dönemde çevreden yeterli düzeyde işitsel 
uyarı alınmazsa beyindeki sinir hücreleri gelişemez, 
çocuğun konuşma gelişmesine yeterli desteği 
sağlayamazlar. Uyarı eksikliği yalnız konuşma 
yeteneğini değil, öğrenme ve zihinsel kapasiteyi de 

olumsuz olarak etkiler. Çok küçük yaştaki bu olum-
suz etki yaşam boyu eksikliğini gösterir. Konuşma 
gelişiminin büyük bir kısmı 4 yaş civarında tamam-
lanır. Lisan ve konuşma ile ilgili gelişim süreci yavaş 
da olsa uzun yıllar devam eder. Bebeklik çağların-
daki bu eksik ve yanlış uyarıların ileri dönemlerde 
onarılması çok güçtür.
Entellektüel  dönem dil gelişiminin en önemli 
safhasıdır. Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen tek-
noloji, çocukların işitme ve konuşma uyarılarından 
uzak kalıp kendi başlarına ayrı bir dünya yarat-

malarına, sosyal iletişim becerilerinin 
geri kalmasına yol açmaktadır. 

Sabahtan akşama kadar tele-
vizyonlardaki çizgi filmleri 

izleyen, ellerinden bil-
gisayar ve akıllı tele-
fonları düşürmeyen 
çocukların sadece 
dil gelişimi değil, 
bütün alanlarda 
büyük bir kayba 
uğradıkları bilim-
sel olarak ispatlan-

mıştır. Dil gelişim 
geriliği, konuşma 

bozukluğu  şikayeti 
ile getirilen çocukların 

hikayelerinde her gün uzun 
sürelerde televizyonlardan 

çocuk programlarındaki çizgi filmleri 
izledikleri belirtiliyor. Hiç bir hastalığı olma-

yan ve dil ve konuşma gelişiminin tüm şartlarının 
mükemmel olduğu çocuklarda çok yüksek oranda 
konuşma gecikmelerine rastlanmakta. Bu çocuklar-
da sadece dil gelişimi değil çoklu zeka indekslerin-
de de büyük düşüşler tespit edilmektedir.
Dil gelişimi insan beyninin en üst düzey fonksiyo-
nudur. Sıfır yaşından itibaren başlayan öğrenme 
süreci dört yıl gibi uzun bir zaman içerisinde tam 
fonksiyona ulaşabilir. İşitsel uyarıların, beslenmedeki 
proteinler, karbonhidratlar, vitaminler  gibi insan 
sinir sistemini, beyindeki işitme ve konuşma ile ilgili 
alanları geliştirme ve olgunlaştırma etkisi vardır. 
Bu uyarılardan uzak kalan çocuklar konuşmayı ve 
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1. ay
Refleks 

ağlamaların
tonal lisanı

2. ay
Babbling’in 
(agulama)

yapısal
işaretleri

6. ay
Ses ve basit

kelime
taklitleri 
(Lalling)

8. ay
Konuşmayı 
anlamanın 
başlaması

13-15. ay     
Sembolik 
işaretler

13-18.ay      
Tek fiilli 

cümleler

18-24.ay      
İki fiilli 

Cümleler

48.ay
Cümle

geliştirme ve 
konuşma

gelişiminin
tamamlanması

36.ay
Çok fiilli 
cümleler

9-11. ay
Amaca yönelik 

anlatım
İdioglossia 

Çocuk, yukarıdaki zaman dilimleri içerisinde  
oluşması beklenen konuşma yeteneğini kazanama-
mışsa konuşma gecikmesi mevcuttur.
Duyu, motor, psikomotor ve entelektüel gelişim 
sürecindeki çok küçük aksaklıklar bile dil gelişi-
minde çok önemli sorunlar olarak karşımıza çıkar. 
Önemli olan, bebekle ilk tanışan hekimin ve ailenin 
gelişimsel evreyi çok iyi izlemeleri gereğidir. Yukarı-
da anlatılan  konuşma gelişimi ön şartlarının çok iyi 
değerlendirileceği, hastalıklarla ilgili tüm uzmanlık 
alanlarının ortaklaşa karar verebileceği bir çalışma 
disiplini gereklidir. Konuşma gecikmesi nedeni belir-
lendikten sonra   medikal  tedavi önceliklidir.  Daha 
sonra gerekiyorsa yardımcı cihazlar ve uygun terapi 
yöntemleri ile dil gelişimi sağlanabilir. Her türlü 
tedavi ve terapi programı içerisinde ailenin  bilinçli 

ve belirlenmiş bir programı yürütmesi çok önemlidir. 
Konuşma gecikmesinin nedeni ne olursa olsun tedavi 
ve terapideki en büyük sorumluluk aileye düşer. 
Özellikle çocuğun ihtiyacı olan çevresel uyarılar 
eğitim ortamlarından çok daha yoğun yaşanan ev 
ortamlarında verilmelidir. İnsan beyninin ve özellikle 
işitme konuşma sistemindeki  sinirlerin gelişmelerini 
sağlayan beslenmeden sonraki  ikinci ve en önemli 
uyarı  müziktir. Nitelikli ve matematiksel kuralları 
bozulmamış  müzik uyarılarının sinirlerin olgun-
laşmasına katkıları çok önemlidir. İnsanın iç kulağın-
dan başlayarak beyindeki işitme konuşma merkezleri 
ve iki beyin yarım küresi arasındaki iletişim yolları 
müzik uyaranları ile gelişirler. Bu nedenlerle konuş-
ma gecikmesi olan çocuklarda müzik eğitiminin reha-
bilitasyonda önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. 

Çocuklarda 
Aylara Göre 
Konuşma 
Gelişimi

konuşmanın, ses çıkarma, cümle kurma gibi özelliklerini algılayamaz ve uygulayıp isteklerini ifade edemezler. 
Yoğun görsel uyarılar işitsel uyarıları ikinci plana iterek çocuk için  daha kolay olan, el ile göstererek veya 
işaretle konuşmaya neden olurlar. Öğrenilen bu iletişim yöntemi konuşarak ifade etme, konuşarak iletişim 
kurma yeteneğini ortadan kaldırır. İştme sistemi  iletişimde önemini yitirmiştir. Ailelerin bu konuda bilinçlen-
mesi  çocuklarının  geleceği açısından önemlidir.

Gecikmiş Konuşma Nedir?
Çocuğun, beklenen yaşta, konuşmanın tüm kurallarını uygulamasındaki gecikmeler ve eksikliklerdir. Alıcı ve 
ifade edici dil olarak iki safhada incelenir. Alıcı dil; konuşulan lisanın içeriğini,anlamını ve gramer yapısını an-
lamadaki güçlüktür. İfade edici dil ; Düşünceyi ifade etme isteğinde anlam, gramer ve kullanımda güçlüktür.
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MADDE
BAĞIMLILIĞI

Madde, vücuda girdiğinde ruhsal, davranışsal 
ve fiziksel değişikliklere neden olup, bağımlı-

lık yapabilen kimyasal uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerdir. Bu maddeler, doğal ya da sentetik 

olabilir. Yasal olabilir ya da olmayabilir.

Uzm. Dr. E. Özgün KARAER KARAPIÇAK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
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Madde bağımlılığı, sahte iyi oluş hali veren bir 
maddenin, belirgin bir etkiyi elde etmek için 
alınması sürecinde ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve 
sosyal sorunlara rağmen, madde alımının devam 
etmesi ve madde alma isteğinin durdurulamaması 
durumudur. Bağımlılık, kullanılan maddenin özel-
liklerine göre değişen bir süreç sonucunda ortaya 
çıkar. Madde kullanımı genellikle merak edip bir 
kez deneme ile başlar. Özellikle gençlerde özenti 
de rol oynar. Bu ilk temasta, kişi kullandığı madde-
nin etkisine bağlı olarak geçici bir zevk alır. Cesa-
reti artar, utangaçlığı ortadan kalkar. Daha sonra 
stresli durumlarda geçici bir rahatlama sağlamak 
için ara ara kullanılmaya başlar. İlk başlarda madde-
nin kişiye zararı yok gibidir ve bağımlı olmadan da 
kullanılabileceği düşünülür. Fakat sürekli kullanıldığı 
zaman kişi, aynı etkiyi elde edemez. Aynı etkiyi 
elde etmek için kullandığı maddenin miktarını art-
tırır. Ne bulursa kullanmaya başlar. Sonuçta sürekli 
kullanım yerini bağımlılığa bırakır.

Madde, beyin işlevlerini etkilediği gibi tüm be-
densel yapıları da etkiler. Zamanla tüm organlarda 
kalıcı hasarlara yol açar. Ruhsal ve davranışsal so-
runlar oluşturarak kişinin yakın ilişkilerini ve sosyal 
ve mesleki hayatını olumsuz etkiler. Madde bağım-
lılığı kişinin her alandaki kapasitesini azaltır. Buna 
rağmen bağımlılık nedeniyle kişi madde almaya 
devam eder.

Bağımlılık yapan başlıca maddeleri; esrar, eroin, 
kokain, amfetamin, ekstazi, uçucu maddeler (bally, 
tiner), maraş otu, sihirli mantar, LSD, melek tozu, 
benzodiazepinler olarak sıralayabiliriz. 

Madde Bağımlılığı İçin Risk Faktörleri

Madde bağımlılığında kişilik özelliklerinin bir önemi 
yoktur. Kullanan her kişi bağımlılık açısından aynı 
riski taşır. Ancak çevresel faktörler büyük önem 
taşır. Maddeyi kolay temin edebilme, rahat bir 
şekilde kullanabileceği ortamın olması, arkadaş 
grubunda kullananlar olması riski arttırmaktadır. 
Bir madde kullanıldıktan sonra, sahte iyi oluş halini 
ne kadar kısa sürede ve şiddetli ortaya çıkarırsa 
bağımlılık yapıcı gücü o kadar fazladır.

Madde kullanımı
alışkanlıkla başlar, 
bağımlılıkla devam 
eder  ve tutsaklıkla 

sonlanır!
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Saldırgan ya da asi
davranışlar gösterirler.

Aykırı davranışları olur, her şeyi red-dederler ya da aşırı itaatkardırlar.

Davranış bozuklukları
gösterirler.

İçe dönük bir yapıları vardır.

Ani tepkiler verirler, çabuk 

heyecanlanırlar.

Madde Kullanan 
Gençlerle İlgili İpuçları

1

2

3

4

5

Madde bağımlılığı için gençler, özellikle de 15-25 yaş 
arasındakiler büyük risk altındadır. Ancak ne yazık ki 
günümüzde madde kullanımına başlama yaşı 15 ya-
şın altına düşmüştür. Gençler genel özellikleri itiba-
riyle, meraklı, cesaretli, yeniliklere açıktır. Duyguları 
çabuk değişir. Çabuk sevinir, çabuk üzülürler. Başarılı 
olmaktan hoşlanırlar. Dış görünüşe önem verirler. 
Ebeveynlerinden ziyade arkadaşlarının sözlerine ve 
davranışlarına önem verirler. Bu nedenle arkadaş 
grubu madde bağımlılığı açısından önemlidir. 

Madde satıcıları gençlere, yetişkinler aracılığı ile 
değil arkadaşları aracılığıyla ulaşmaya çalışır. Sıkıntı 
ve gerginlik duyulan durumlarda, arkadaş tarafından 
verilen ve içeriğinde ne olduğu bilinmeyen ilaçların 
alınması ile madde kullanımına başlanabilir. Ülkemiz-
de yapılan araştırmaların verilerine göre, bağımlıların 
%70’i 20 yaş altı gençlerdir. Madde ile ilk temas 
genelde 12-17 yaş arasında olmaktadır.

Madde Bağınlılığı ile
İlgili Yanlış İnaçlar

•Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz.
•Ben kontrol edebilirim.
•Herkes kullanıyor bir şey olmuyor.
•Madde, yaratıcılığı geliştirir, konsantrasyonu arttırır.
•Esrar alkolden daha zararsızdır.
•Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz.
•Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz.
•Benim iradem güçlüdür.
•Sadece zayıf bireyler bağımlı olur, ben bağımlı 
olmam.
•Esrar bir ottur, zararlı değildir.

Madde bağımlılığı açısından risk altındaki gençlerin 
aile yapılarına baktığımızda, aşırı koruyucu ya da 
aşırı baskıcı ya da ilgisiz bir aileleri vardır. Parça-
lanmış ailelerde, ebeveyn kaybında, aile içi iletişim 
eksikliğinin olduğu durumlarda risk artar. Aile içinde 
madde kullanan birinin varlığı riski en çok arttıran 
faktörlerdendir. Erken yaşta çalışmak, sosyoekono-
mik problemler, cinsel ya da fiziksel taciz, düşük okul 
başarısı da riski arttırır.

Madde Bağımlılığının Zararları Nelerdir?
Madde bağımlılığının en önemli zararı zehirlen-
meler ve bunun sonucu olarak ölümdür. Maddeler, 
beyni etkileyerek dikkati yoğunlaştırmayı bozar, 
hız ve mekan kavramını etkileyerek kazalara neden 
olabilir. Konuşma ve hareket bozuklukları yapabilir. 
Sara nöbetlerine neden olabilir. Sindirim sistemini 
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Akranlarından çabuketkilenirler, özgüvenleri azdır.

Gelecek ile ilgili kaygıları vardır.

Kendilerini ispatlama çabası 
içindedirler.

Cinsel kimlik sorunları ve
genetik yatkınlıkları da olabilir.

Sorunlarla baş etmemekanizmaları yetersizdir.

6

7

8

9

10

etkileyerek ishal ya da kabızlık, karın ağrıları, ülser 
ve karaciğer hastalıklarına neden olabilir. Duyu 
organlarını körelterek tat, koku, görme, işitme 
bozuklukları ve his kaybı yapabilir. Solunum sistemini 
baskılar. Nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi ve 
daha ileri aşamada solunum felci yaparak ölüme ne-
den olabilir. Dolaşım sistemindeki zararları sonucu, 
çarpıntı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp kası 
hastalıkları, inme sonucu felç ve dolaşım bozukluğu 
sonucu uzuvlarda kangren yapabilir. Kan hücrelerin-
de değişiklikler yaparak kan kanserine neden olabilir. 
Ayrıca ciltte değişiklikler görülebilir, yara iyileşmesini 
geciktirir, saç dökülmesini arttırabilir. Böbrek has-
talıklarına neden olabilir. İlk kullanımda cinsel gücü 
arttırdığı düşünülse de sürekli kullanımda cinsel 
işlevlerde azalma ve kısırlığa yol açabilir. Ayrıca ortak 
şırınga kullanımı ve kontrolsüz cinsel ilişki deneyim-
leri nedeniyle sifiliz, tüberküloz, hepatit ve AIDS gibi 
bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski büyük oranda 
artar. Tüm bu saydığımız bedensel zararların yanı 
sıra önemli derecede ruhsal bozukluklara da yol açar. 
Kişide sıkıntı, gerginlik, uyku bozuklukları, diğer 
depresif belirtiler, maddenin etkisi ile görülen hayal-
ler ve şüphecilik görülebilir. Madde kullanan kişilerde 
birtakım davranışsal belirtiler de gözlemlenir. İçe 
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kapanma, sevdiklerinden uzaklaşma, ilgi ve istekle-
rinde hızlı değişimler, sık arkadaş değiştirme, karar 
verememe, ani duygu değişimleri yaşama, çabuk 
sinirlenme, alınganlık, iştahta bozulma, aktivite ve 
hobilere ilgi duymama, gelecekle ilgili motivasyon 
kaybı bunlardan bazılarıdır. Madde bağımlıları, aile 
ve dostları ile iletişim kopukluğu nedeniyle onları 
kaybetmekte ve maddeden başka arkadaşları kal-

mamaktadır. Aile hayatına verdiği zararın yanı sıra 
iş hayatına, ülke ekonomisine ve toplumsal ahlaka 
da balta vurmaktadır. 

Madde Bağımlılığının Tedavisi

Madde bağımlılığının tedavisi mümkündür. Özellik-
le tedavi ilkelerini yerine getiren kişilerde maddeyi 
bırakma oranı çok yüksektir. Tedavi sadece kişinin 
maddeyi bırakmasını değil, sosyal yaşamına geri 
dönmesini ve yaşamını sağlıklı biçimde sürdürebil-
mesini de içerir. Yapılan araştırmalara göre, tedavi-
de başarı oranının %40 olduğu bildirilmektedir. Ki-
şinin tedavi olma motivasyonu ve tedaviye uyumu 
çok önemlidir. Kullanıcılar arasında “bu hastalığın 
bir tedavisi olmadığı” yolunda bir kanı yerleşmiştir. 
Ancak, bu yanlış bir kanıdır. İsteklilik ve kararlılık 
tedaviyi mümkün kılmaktadır. Bağımlılık tedavisi 
uzun sürelidir. Kişinin tedavide kaldığı süre 
arttıkça, tedavinin başarılı olma ihtimali 
artar. Tedavinin süresi kişiden kişiye 
değişmekle birlikte bir yıl kadar 
devam etmelidir. Bir yılın so-
nunda da gerekli durumlarda 
tedaviye devam edilmesi 
gerektiği bildirilmektedir. 
Öncelikle kişi başvur-
duğu zaman bedeninin 
maddeden arındırılması 
gerekir. Buna detoksifi-
kasyon adı verilir. De-
toksifikasyon tıbbi bir 
dönemdir. Kullanılan 
maddenin bıra-
kıldıktan sonra 
ortaya çıkan 
yoksunluk 
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belirtilerinin kaldırılmasını hedefler. Her maddenin 
yoksunluk belirtisinin niteliği ve şiddeti farklıdır. 
Yoksunluk belirtilerinin şiddeti kişinin biyolojik 
özelliklerine göre de değişebilir. Madde kullanımı 
sırasında bedenin kurduğu denge, madde bırakıl-
dıktan sonra yeni bir denge oluşturmaya çalışır. İşte 
bu dönemde önemli bedensel sorunlar yaşanabilir. 
Bu bedensel belirtileri gidermek için tıbbi müda-
haleler gerekir. Bununla birlikte tek başına ilaç 
tedavisi yeterli değildir. Kişinin kendisini tanıması, 
maddeyi kullanma davranışını öğrenmesi, madde 
kullanımına neden olan durumları anlaması, tekrar 
başlamaması için neler yapması gerektiğini öğren-
mesi sağlanır. Bu amaçla bireysel ve grup terapileri 
yararlı olmaktadır. Ailenin ve bağımlı kişinin eğitimi 
de tedavinin içinde yer almaktadır. Tedavinin türü 
kişiden kişiye değişir. Genel olarak ayaktan tedavi 
daha yararlıdır. Bunun en önemli nedeni kişinin 

kendi yaşamını değiştirmeden, bulunduğu çevre ve 
koşullar içinde madde kullanmamayı öğrenmesidir. 
Ancak kişi kendisini maddeden uzak tutamıyor, 
arkadaş çevresinin baskısına karşı koyamıyorsa, 
bu durumda hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi 
yararlı olacaktır. Tedavi süresi uzadıkça başarı şansı 
artar. Tedavide başarıyı artıran faktörlerden en 
önemlisi kişinin istekli ve kararlı olmasıdır. Bağımlı 
kendini değiştirmeye çalışırken, ailesi de değişim-
lere uğramayı kabul etmelidir. Bu noktada ailenin 
desteği önemlidir. Eğer kişi kendisinin bağımlı ol-
duğunu unutmaz, tedaviye uyum gösterir ve yarıda 
bırakmazsa başarılı olma şansı yüksektir.

Gençleri Madde Bağımlılığından
Nasıl Koruyabiliriz?

Gençleri madde kullanımından korumanın ilk basa-
mağı, onları sorumluluk sahibi, özgüvenli, sorunla-
rıyla baş edebilen ve çözümler getirebilen bağımsız 
bireyler olarak yetiştirmektir. Bu bağlamda ebe-
veynlere büyük görevler düşmektedir. Ergenlik 
döneminin özelliklerini öğrenmek, aşırı koruyucu 
davranmamak, ilgisiz de olmamak, arkadaş çevresi-
ni tanımak, değişiklikleri fark etmek, yargılamadan 
dinlemek, tehdit etmemek, sabır ve anlayış gös-
termek ve en önemlisi kendi davranışları ile örnek 
olmak gerekir.
Unutulmamalıdır ki güvenli kullanılan bir 
madde yoktur!!

Bağımlılık yineleyen bir 
hastalıktır. Genelde mad-

de kullananların birden fazla 
tedavi girişimleri vardır. Te-
davi girişimi sayısı arttıkça, 
tedavi şansı azalmamaktadır. 
Bu nedenle, birkaç kez başa-
rısız tedavi girişimi kişiyi ve 
çevresini karamsarlığa sürük-
lememelidir.
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Yrd. Doç. Dr. Özgür HARMANCI
Gastroenteroloji BD

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığı, bağışıklık sis-
teminin bazı tahıllarda 
(buğday, arpa, çav-
dar) bulunan “glu-
ten” adlı madde-
ye karşı verdiği 
duyarlılıktır. Bu 
duyarlılık sonu-
cunda ince barsak-
ların içindeki örtücü 
ve besin emilimi yapan en iç 

katmanı (mukoza ve villüs ya-
pılar ) hasar görmekte 

ve besinlerin emilimi 
bozulmaktadır. Be-
sinlerin emilimi ve 
hazmedilmesinde 
oluşan bu bozuk-
luk neticesinde bes-

lenme dengesizlik-
leri ve mide-barsak ile 

ilgili şikayetler oluşmaktadır. 
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Çölyak hastalığına eşlik edebilen diğer hastalık-
ların da artık bilinmesi nedeni ile birbirinden çok 
farklı tabloların bir arada olabileceği, standart 
bir hasta profilinin olmadığı bir hastalık kliniği 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerden ötürü, birbirin-
den farklı şekilde şikayet ve klinik durumu olan 
hastalar mevcuttur. Tek şikayetin sadece ishal, 
kansızlık veya kemik erimesi olduğu hastalar ar-
tık tanınmaktadır. Hayat boyu tedavinin gerekti-
ği bir durum olan Çölyak hastalığında en önemli 
aşama teşhis aşaması olarak kabul edilebilir.

Çölyak Hastalığı Nasıl Oluşuyor?
Çölyak hastalığı bir allerji değildir, “otoimmün has-
talık” denilen bir hastalıktır. Hastanın genlerindeki 
anormallik neticesinde normal şartlarda bakte-
ri-mikrop-antijen gibi düşünülmeyen tahıl kaynaklı 
gluten maddesi, yanlışlıkla bağışıklık hücrelerine ya-
bancı-tehlikeli madde gibi tanıtılmaktadır. Buğday, 
arpa ve çavdar içerisinde bulunan gluten maddesi 
barsak hücrelerinin içerisine emilir. Hastalık için ge-
netik yatkınlık olduğunda bu hücrelerin içerisinde 
(besin gibi emilim yapılmış olan) gluten maddesi 
bağışıklık sistemi tarafından “besin” olarak değil de 
“yabancı madde-zararlı madde” olarak algılanır.  Bu-
nun neticesinde, insanın kendi bağışıklık sistemi bu 
proteinin bulunduğu barsak hücrelerini yabancı ve 
tehlikeli madde içeriyormuş gibi görerek yok etme-
ye başlar. Sonuçta sayı ve işlev bakımından azalan 
ve kötüleşen barsak iç kaplayıcı yüzeyi düzleşir ve 
emilim alanı oldukça azalır. 

Çölyak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Çölyak hastalığı sindirim sistemi ile ilgili mide ülse-
ri, iltihaplı barsak hastalığı, spastik kolon gibi pek

 

çok hastalığı taklit edebilmekte ve bazı hastalara 
yıllarca farklı teşhisler için tedavi aldıktan sonra 
tanı konulmaktadır. Besinlerin emilimi bozulunca 
ortaya çıkan ishal, kilo kaybı, kötü kokulu dışkıla-
ma gibi barsak ve sindirim ilgili şikayetler tipiktir. 
Ancak sadece yorgunluk, karın ağrısı, kansızlık, 
vitamin eksiklikleri gibi bulgu ve şikayetler de 
Çölyak hastalığının ana bulguları olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Günümüzde toplumda gelişen 
bilinç düzeyi ve hekimlerin tecrübelerinin artışı 
ile doğru orantılı olarak hiç barsak şikayeti olma-
dan da Çölyak hastalığı ile ilgili hastalıkların veya 
klinik-laboratuvar anormalliklerinin taranması ile 
teşhis edilen “sessiz Çölyak hastalığı” da daha sık 
saptanmaya başlamıştır. 

Çölyak hastalığında tiroit bezi (guatr hastalığına 
neden olan boyun ön yüzündeki hormon bezi) 
iltihabı riski artmıştır. Vücuttaki bağışıklık sistemi-
nin uyarılmasının ve fazla çalışmasının etkilerinden 
birisi olarak tiroit bezi fazla veya az çalışabilir. 
Barsaklardan emilim bozukluğu oluşması neticesin-
de D-vitamini ve kalsiyum emilimindeki bozukluk-
lar sonucunda kemiklerde erime ve kuvvet kaybı 
gelişmektedir, bu da artmış kırık riski sonucunu 
doğurmaktadır. Emilim bozukluğu başlıca demir, 
folik asit, vitamin B12 ve diğer vitamin-mineralle-
rin eksik kalmasına neden olarak kansızlık (anemi) 
hastalığına yol açar.

Çölyak hastalığına özgü bir deri döküntüsü mevcut-
tur. “Dermatitis herpetiformis” adı verilen bu cilt 
hastalığında; yanma ve acıma hissi ile diz, dirsek, 
kafa derisi ve sırtta aniden başlayan kırmızı renkli 
böcek ısırığına benzeyen lezyonlar oluşur. Deri 
biyopsisi ile teşhis edilen bu rahatsızlıkta sonraları 
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kaşıntılı olan bu deri döküntüsü Çölyak hastalığının 
tedavisi ile düzelir.

Çölyak Hastalığının
Toplumda Görülme Sıklığı Nedir?
Ailesel-Genetik Geçiş Var Mıdır? 
Bağışıklık sisteminin çok belirgin bir uyarıyla uya-
rılması ile genetik yatkınlık olan bireylerde ortaya 
çıkmaktadır. Belirgin uyarı yapan olaylar arasında 
hamilelik, ciddi travma, ameliyat, ciddi barsak en-
feksiyonları ve aşırı duygusal stres sayılabilir. Ayrıca 
tiroit bezi iltihabı (tiroidit), Tip 1 diyabet, Down 
ve Turner sendromlarında da Çölyak hastalığı daha 
fazla oranda görülmektedir. Toplumumuzda Çölyak 
hastalığı yaklaşık %1 sıklıkta görülmektedir. Gene-
tik yatkınlık olduğundan ailesinde birinci derecede 
yakınında Çölyak hastalığı bulunan birisinde %10 
civarında Çölyak hastalığı bulunma riski vardır.

Çölyak Hastalığı
Hangi Besinler ile Oluşur?
Buğday ürünü olan her şey (un, ekmek, bulgur, 
irmik, makarna, bisküvi) en sık tüketilen gluten 
deposu yiyeceklerdir. Arpa ve çavdar kaynaklı gı-
dalar da bu şekilde riskli yiyeceklerdir. Ayrıca salça, 
mayonez, ketçap, salata sosları, hazır şekerlemeler, 
hazır patates kızartması, patates cipsi, mısır cipsi 
ve salam-sosis gibi gıdalarda gluten mevcuttur. 
Gıdaların ötesinde ilaç kaplama maddeleri, şampu-
an, makyaj malzemeleri, oyun hamuru ve zarf-pul 
yapışkanları gibi hayatın içerisindeki pek tahmin 
edilmeyecek kadar malzemede de gluten kullanıl-
maktadır. 

Çölyak Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?
Teşhiste altın standart yöntem olarak kan testi ve 
endoskopi yöntemi ile ince barsaklardan biyopsi 
alınması gerekmektedir. Kan testinde trans-gluta-
minaz oto-antikorları araştırılır ve yukarıda bah-
sedilmiş olan bağışıklık sisteminin verdiği anormal 
reaksiyon test edilir. Kan testi pozitifliği varlığında 
alınan ince barsak biyopsisinin mikroskop altında 
incelenmesi ile barsaklarda düzleşme saptanırsa 
teşhis konulmuş olur. Bazen teşhiste problem veya 
sınırda sonuçlar ortaya çıkarsa HLA adı verilen pro-
teinlerin genetik olarak hastada var olan alt-tipinin 
araştırılması ile de teşhis konulabilir.

Çölyak Hastalığının Tedavisi Nasıldır?
Çölyak hastalığında ilaç, aşı veya cerrahi tedavinin 
yeri yoktur. Hastalığın en önemli tedavisi gluten 
maddesinin alınmamasıdır, yani hayat boyu diyet 
yapmak tedavinin temel prensibidir. Daha önce 
bahsedildiği gibi sadece buğdaygillerden doğrudan 
uzak durmak yetmemektedir, çünkü pek çok gıda 
ve gıda olmayan üründe gluten maddesi buluna-
bilmektedir. Bu nedenle teşhis sonrasında alanında 
uzman bir diyetisyen ve Gastroenteroloji doktoru 
ile takip yapılması en önemli tedavi basamağıdır. 
Mevcut hasta dernekleri,  hasta grupları ve inter-
net forumları gibi hastaların bir araya gelerek de-
neyimlerini paylaştıkları sosyal alanlar da tedavinin 
önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Buğdaygil-
lerin diyetten arındırıldığı bu farklı ve yeni dünya-
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nın uyumlu bir parçası olmak için gereken kimilerine göre zor sayılabilecek 
adaptasyon dönemi hasta dayanışması ile kolaylaşmaktadır. 

Mısır, pirinç ve soya unu buğday unu alternatifi olarak en önemli temel 
gıda maddeleridir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bunların 
üreticisi olan kuruluşlar ayrıca buğday da işlediklerinden ötürü ayrı fabrika 
veya değirmen kullanan üreticilerden tedarik sağlanmalı veya sadece yetkili 
laboratuvarlardan temin edilebilen “glutensiz gıda” sertifikası aranmalıdır. 
Yulafta teorik olarak gluten olmamasına karşın gluten maddesi ile bulaş ve 
karışım riski nedeni ile (tarlada arpa, buğday ve çavdar ile beraber büyüye-
bilir veya depolama-taşıma-üretim yeri-fabrika- alanında karışım olabilmek-
tedir) genellikle tüm dünyada tüketilmesi önerilmemektedir.

Aile bireylerinde
Çölyak hastalığı öyküsü olması

Down-Turner
sendromları

Osteoporoz

Büyüme ve gelişme 
geriliği olan çocukluk 
ve ergenlik dönemiNedeni bulunamamış 

karaciğer test
bozukluğu

Uzun süren ishal

İltihaplı romatizma (Romatoid artrit), 
Tükrük bezi iltihabı (Sjögren hastalığı) 

veya tip-1 diyabet hastalığı olanlar

Demir eksikliği, folik asit eksikliği, 
B12 vitamini eksikliğine bağlı

kansızlık veya
tekrarlayan kansızlık

Araştırılmasında teşhis
edilmemiş karın ağrısı

Karında şişkinlik ve 
ishal-kabızlık atakları ile 

seyreden spastik kolon (irri-
tabl-hassas barsak) sendromu

Tiroidit (iltihaplı
tiroid bezi) hastalığı

Çölyak hastalığı
deri döküntüsü

Nedeni
bulunamamış

kısırlık 

Çölyak hastalığı
taraması yapılması
gereken şikayet ve
tıbbi durumlar;
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Doç. Dr. Tufan CANSEVER
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

İÇİMİZDEKİ ŞİFA: 

Biyoenerji
Biyoenerji kelimesinin 
anlamı kendisini oluş-

turan kelimelerin içinde 
saklıdır. Biyo; hayat, 

canlı veya yaşayan var-
lıklar; enerji ise iş yapma 
yeteneğine sahip olmak-
tır. Eğer bir madde ken-

dinde var olan güç ile bir 
şeyi harekete geçirebili-
yorsa, buna enerji keli-

mesi atanır. 

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL 
HASTANESİ22



Uzm. Dr. Nida UYSAL ÇEKİN
Aile Hekimliği ABD

Bedenimiz çalışan kaslarımız ile ısı üretir. Bu ısı 
enerjisi bedenimizdeki nice kimyasal işlevlerin 
sonucu ortaya çıkar. Bedenimizde sinir sistemimiz 
üretilen elektrik enerjisi ile işlev görmektedir. Isı 
ve elektrik akımı birer enerji türü ise ve bu ısı veya 
elektrik enerjisi mekanik bir düzey tarafından değil 
de yaşayan, biyolojik bir varlık tarafından üretildiği 
için bunlara biyoenerji denilir.

Tabiatın en temel enerjisi manyetik enerjidir, bu 
canlı ve cansız her şeyde var olan bir enerji türü-
dür. Bu gücün kaynağı atomların içinde süzülen 
elektronlardır. Her varlık atomlardan oluşması 
nedeniyle kendine özgü manyetik alana sahiptir. 
Canlı organizmalar da kendi içlerinde hayatlarını 
idame ettirebilmeleri için elektromanyetik, ısı,  
kimyasal ve elektrik enerjisini kullanırlar. İnsanları 
enerji piramidinin en üst mertebesine taşıyan farklı 

bir enerjinin varlığı değil, insanoğlundaki bilinçtir. 
Hayvanın ürettiği enerji ile insanınki aynıdır, insanı 
farklı kılan insanın bu enerji akımlarını kontrol 
edebilmesi ve bunları istediği gibi yönlendirebilme 
kabiliyetine sahip olmasıdır. 
NASA araştırmalarına göre uyuyan bir insan 
kullanıma hazır 81 watt, ayakta duran birisi 128 
watt, yürüyen birisi 163 watt, hızlı yürüyen birisi 
407 watt, uzun mesafe koşucusu 1048 watt ve 
kısa mesafe koşucusu 1630 watt’lık bir güç üretir. 
İnsanoğlu kendinde var olan bu gücü bir noktaya 
odaklayabilmiş olsa bununla rahatlıkla 100 watt’lık 
bir ampulü eli ile aydınlatabilir. İnsanoğlu bu elekt-
rik üretiminin yanında birde ısı üretir; insan günlük 
diyeti ile aldığı 2400 kalori ile saat başına 100 
kalori ısı üretir.
Vücudumuzda üretilen enerjiye örnek olarak; ısı 
enerjisi sayesinde enfeksiyonların varlığı tespit 
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edilir,  bu ısı biyoenerji seansı sırasında kullanarak 
hastalara fayda sağlanır. Örneğin; MR görüntüleri 
bedenlerimizdeki manyetik akımlar; kalp ve sinir 
ileti ölçümleri bedenlerimizdeki elektrik akımları 
sayesinde elde edilir ve aynı elektrik ve ısı ener-
jisi, makineler tarafından üretilerek fizik tedavi 
sırasında hastalara uygulanır. Yapay veya doğal bu 
enerjilerin doğru biçimle, doğru şekilde kullanılma-
sı hastalarımıza fayda sağlamaktadır ve bunların 
uygulayıcıları tedavide ehil kişiler yani doktorlar 
ve sağlık çalışanları olmalı veya onların gözetimi 
altında yapılmalıdır.    

Biyoenerji yapılacak hastalarda bilimsel mantık ile 
hareket edilmelidir. Hasta önce bir doktor tarafın-
dan muayene edilmeli. Eğer gerekirse tetkikleri ya-
pılmalı ve hastalığın tanısı koyulmalıdır. Biyoenerji 
seansı sırasında vücudun yaydığı enerji dalgaları ile 
sorunlu bölge tanınsa da modern tıbbın bize sağla-
dığı imkânlar sonuna kadar kullanılmalı ve hasta-
lığın tanısı konulmadan ve gerekli medikal tedavi 
planlanmadan biyoenerji seansı uygulanmamalıdır. 

Günümüzde ABD, Çin, Japonya, Rusya Federasyo-
nu, Batı Avrupa Devletleri ve bilhassa İngiltere’de 
biyoenerji tıbbı büyük ölçüde hizmete girmiştir ve 
tıp fakültelerinde ve enstitülerde eğitimi verilmek-
tedir. Batı Avrupa devletlerinde 17000, İngiltere’de 
8000 biyoenerjist hastanelerde görev yapmakta ve 
özellikle büyük ameliyatlardan önce ve ameliyatlar 
sırasında biyoenerjiden faydalanıldığı bu sayının 
ABD’de 30000 olduğu belirtilmektedir. 
Türkiye’de 02.11.2011 tarihli 28103 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararna-
mede “TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIP UYGULA-
MALARI” KHK/663/8. Madde Ğ fıkrası ile SAĞLIK 
BAKANLIĞI tarafından kabul edilmiş ve sağlık 
hizmetlerine dâhil edilmiştir.

Biyoenerjiyle Hangi
Hastalıklar Tedavi Ederiz
İnsan bedenin ürettiği enerji ile mucizeler gerçek-
leştirilemez, bu tür iddialarda bulunan kişilerden 
uzak durulmalıdır.  Olmayan bir şeyi nasıl var ede-

mezsek; ölmüş bir hücreyi, organı canlandırmaya 
çalışmak da imkânsızdır. Biyoenerjiden faydalanmak 
isteniyorsa o hücre canlı ve çalışıyor olmalıdır. Bir 
şey var ve çalışıyorsa, biyoenerji bunu daha düzenli 
çalışır hale getirebilir (örneğin; diyabet, guatr), 
biyoenerji bunu daha güçlü ve dirençli bir hale 
getirebilir (örneğin; alerji, varis). Erken müdahale 
biyoenerji uygulaması için de geçerlidir; hücreler 
ölmeden yok olmadan, onlara ihtiyaç duyduğu 
yardım elini uzatmak gerekir. Biyoenerjinin hücreler 
üzerindeki etkisini dört temel unsura ayırabiliriz; 

•Vücudun Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
Vücudun savunma direncini yitirmesine sebep olan 
rahatsızlıklar enfeksiyonlar ve benzeri hastalıklar-
dır. Seansların amacı hastalığın kendisine yönelik 
olmaz. Seansların amacı bedenin doğal savunma 
mekanizmalarını güçlendirip onları harekete geçir-
mek olur. Güçlü bir beden rahatsızlanmaz, rahatsız-
lanırsa bunu kolayca üzerinden atmasını becerir!

•Bölgesel Zafiyeti Ortadan Kaldırır
Bölgesel bir zafiyetten kaynaklanan hastalıklar kronik 
ağrılar, alerjiler, varisler, kabızlık ve benzeri rahatsız-
lıklardır. Seansların amacı hücrelerin enerji seviyesini 
yükseltmek, onların direncini artırarak aynı rahatsızlı-
ğın aynı bölgede tekrarlamasını engellemektir.

•Hücresel Fonksiyon
Bozukluklarını Giderir
Hücresel düzeyde bir çalışma veya şekil değiştirme 
bozukluğu örnekleri diyabet, ritim bozuklukları, 
tiroit bezi hastalıkları, astım, böbrek yetmezliği, 
kanser, ülserler, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, 
sinir sistemi hastalıkları ve psikolojik hastalıklar, 
deri hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve benzeri 
rahatsızlıklardır. Seansların amacı hücresel fonk-
siyon düzensizliğini gidermek ve/ veya çevresine 
zarar veren hücreyi apoptosis dediğimiz program-
lanmış hücre ölümüne sürüklemek olur.

•Vücudun Enerji Akımlarını
Düzenleyerek Bunların Vücuttan
Giriş Ve Çıkışlarına Yardımcı Olur.
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Seanslar Nasıl Uygulanır?
Tedavi olmak isteyen kişi, uygulayıcının yardımını içten ve açık olarak kabul 
etmesi gerekir, yoksa kişiye ULAŞILAMAZ !

• Yapılan işlem; vücudun ( fiziksel ve düşünsel ) bedeninin NEGATİF enerji 
birikiminden temizlenmesidir. 
• Tedavi, insan bedeninin kendini yenileme gücü ile gerçekleştirilir. 
• Seans yaptırmak isteyen hasta biyoenerji yatağına yatırılır.
• Gözlerini kapatır, sadece farkına varır. 
• Hem gözleyici, hem gözlenen olur.
• Dikkatini bedenine yönlendirir. 
• Ek olarak HİÇ BİR UYGULAMA yapılmaz ( ilaç, alet, ışın vs).
• Eller vücutta üretilen enerjinin merceği durumundadır.
• Bedenin 10–15 cm uzağından, el değmeden ve uygulayan kişinin vücudunda
üretilen enerji (manyetik, elektrik ve ısı enerjileri) hastaya aktarılır.
• Uygulanan kişi; rahatsız olan bölgesinde, ısınma, soğuma, karıncalanma,
uyuşma ve küçük titreşimler hissedebilir. 
• Seans anında, tüm vücutta hareketlenmeler, ısınma, soğuma, iğnelenme, ka-
rıncalanma, kan akışının bölge üzerinde artması, canlı ve parlak ışıklar görme 
vs olabilir. 
• Vücutta dağılımı ve işleyişi bozulmuş enerji akımları düzenlenir.
• Böylece insan vücudu, uygulayıcı tarafından akort edilir.   
• Seans yaklaşık 20–25 dakika sürer.
• Kişilere hiçbir yan etkisi yoktur.
• Vücut, sağlıklı sistemini yeniden kurar.  
• Çoğu kişi seanstan hemen sonra, bazılarında da daha sonraki seanslarda 
iyileştiklerini bildirirler.

•Kişide rahatlama, dinçleşme, güçlenme,
•Yüzünde ışıldama, güzelleşme, yüz cildinde

gerginleşme, doğal rengine kavuşma,
•Gözlerde canlanma, ışıldama,

•Ses tonlarında değişme görülür. 
•En az 3 seans yapılmalıdır.

•Seansın tamamlandığına seansı alan kişi karar verir.
•Seansın başarılı sonuç verdiğini en iyi tespit eden kişi odur.

•Uygulayıcı da bilir, fakat seans yaptıran kişiden teyit alır. 
•Enerji, insan bilincinin üstünde bir seviyesinde çalışır.

•İNANMAK YOLUN YARISIDIR! 

Seanstan Sonra...
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Profesyonellerimiz
ve

Hobileri
Kaliteli ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan sağlığımızı kazanmak ve korumak için büyük fedakar-
lıklarla mesleğini icra eden tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Bu özel günde 
canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızı farklı bir içerikle sizlerle buluşturmak istedik.

Belki yoğun çalışma tempolarında bir nebze olsun soluklanmak belki omuzlarına yüklenen so-
rumluluğun yükünü hafifletmek belki de yaşama farklı bir pencereden bakmak isteği… Hangi 
çıkış noktasından hareketle başlamış olurlarsa olsunlar, hepsinin ortak özelliği mesleki profesyo-
nelliklerini uğraştıkları alanlara da yansıtmaları. İşte hekimlerimiz ve hobileri...

14 Mart

Tıp Bayramı

Kutlu Olsun

Otuz yıldır fotoğraf ile ilgileniyorum. Fotoğraf yaşama karşı 
söylemek istediklerim için bir tür anlatım biçimi benim için. 
Konusu “insan” olan her şeyi fotoğraflamaktan hoşlanıyo-
rum. Genellikle belgesel fotoğraf tarzında fotoğraf çeki-
yorum.  Böyle bir çalışmanın her şeyden önce bana büyük 
katkısı oluyor. Çekeceğim konu ile ilgili yaptığım araştırma-
lar, sonrasında tanıştığım kişileri, onların yaşamlarını, hayata 
bakış açılarını yaşayarak öğrenmek eşsiz bir deneyim. Tüm 
bunları fotoğrafla anlatmayı ve  paylaşmayı ise bir tür 
sorumluluk olarak görüyorum ve bundan da büyük keyif 
alıyorum.

AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) üyesi ve 
FOTOFORUM (Trabzon Fotoğraf Derneği) onur üyesiyim. 
AFAD ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Ku-
rulunda çeşitli görevler yaptım. Değişik ulusal ve uluslarara-
sı fotoğraf yarışmalarında 30 civarında ödülüm bulunmak-
tadır. Bunlar arasında 2 kez layık görüldüğüm Cumhuriyet 
Gazetesi Yunus Nadi Fotoğraf ödülleri her şeyden önce 
taşıdığı anlam açısından benim için ayrı önem taşımaktadır. 

Prof. Dr. Sezgin GüvelB. Ü. Adana Hastanesi Üroloji ABD



Rüzgar gücüyle ilerleyebilen bir yelkene 
tutunup, deniz üzerinde özgürce kaya-
bilme, dalga ve rüzgar ile mücadele, bu 

sporun çekici taraflarıdır. Rüzgar sörfün-
de, her zaman kendinizi geliştirmek ve 
yeni teknikler uygulamak mümkündür. 

İster en üst düzeyde olun isterse zaman 
buldukça yapın, rüzgar sörfünün kişisel 

ve özel bir çekiciliği olduğunu göreceksi-
niz. Bende Ankara’da çalışan biri olarak 
sadece yaz tatillerinde bu sporu yapma-
ma rağmen, 20 senedir rüzgar sörfünü 

büyük bir zevkle yapmaktayım.

Prof. Dr. Fatih Boyvat

Radyodiagnostik ABD / Girişimsel Radyoloji

Hastanede çalıştığım zamanlar dışında yaptığım özel uğra-
şılarımdan ve belki de en sevdiğim dağ bisikletidir. Trafik 
ve bisiklet yolları olmaması nedeniyle dağ bisikletini tercih 
ediyorum . Genellikle kış ayları dışında hafta sonları Ankara 
ve çevresinde binmekteyiz. Türkiye’ de dağ bisikletine ilgi 
giderek artmakta ve her yıl yurdumuzun değişik yörelerinde 
çok sayıda dağ bisikleti festivalleri düzenlenmektedir. Bende 
bugün üye sayısı 200’ün üzerinde olan “Başkent Bisiklet” 
forması ile bu festivallere katılmaktayım. Grubumuz başlan-
gıçta hastanemiz bünyesinde kurulmasına rağmen bugün 
Başkent Üniversitesi dışından birçok üyesi bulunmaktadır. 
Ayrıca grubumuzun bir üyesi şu anda 2 yıl önce başladığı 
7 yıl sürecek olan dünya turunu sürdürmektedir. Kanal B 
bisiklet aktivitelerimizi, takip etmekte ve söyleşi programları 
düzenlemektedir. Bisiklet sporunun ülkemizde yaygınlaşması 
için yapılacak çok şey var. Bu nedenle bisiklet grupları gide-
rek artan biçimde işbirliği içindedirler. Yurdumuz insanının 
daha sağlıklı yarınlar için bisikletin çok faydası olacağına 
inanan bir doktor ve öğretim üyesiyim.

Prof. Dr. İlhami KuruOrtopedi ve Travmatoloji ABD



Müzikle aramdaki dostluk 9 yaşındayken 
annem ve babamın hediye ettiği akordeon ile 
başladı. Ortaokul yıllarında gitarla tanıştım ve 
lisede,  okulum TED Ankara Koleji’nin orkest-
rasında çalmaya başladım. Zamanla çaldığım 
enstrümanlar arasına piyano, saksafon ve 
bateri de eklendi. Tıp fakültesinde öğrencilik 
yıllarımda ve daha sonra asistanlık yıllarımda 
Ankara’nın çeşitli mekanlarında grubumla mü-
zik yaptım. Halen müzikle uğraşım amatörce , 
daha çok oğlum Ege ile birlikte devam ediyor. 
Müziğin hayatımdaki varlığına herzaman 
şükrettim. Gerçekten de mesleğimin insancıl 
ve insana yakın olmayı gerektiren anlarında 
müziğimin yardımı çok olmuştur. Müzik her-
zaman sığınılacak en güzel ve emniyetli liman 
olmuştur benim için. Nietzsche’nin dediği 
gibi, “Müziksiz bir hayat hatadır”  

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu
Üroloji ABD

Prof. Dr. Adnan TorgayAnesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Bir süredir maraton koşuyorum. Maraton koşmaya bir arka-
daşımızın etkisiyle başladım. Daha önce 42 kilometre koşma 
fikrini hem gerçekleştirmesi imkansız hem de gereksiz olarak 
görürdüm. Biraz araştırınca herkesin bunu yapabileceğini 
gösteren pek çok yazı ve çalışma programına ulaştım. Koş-
mak spor yapmak için en kolay seçeneklerden birisi. Özel bir 
spor ortamı gerektirmediği gibi yetenek de gerektirmiyor. 
Uzun mesafe koşabilmek için ayakkabı  ve spor kıyafetle-
rinin özel olması yeterli. Buna karşı maratona hazırlanmak 
çok büyük bir disiplin ve sabır istiyor. Profesyonel atlet ya da 
amatör de olsanız her maraton öncesi hazırlık programı 4 ay 
boyunca haftada 5  gün çalışmayı gerektiriyor. Her antre-
manın 1-4 saat kadar sürdüğü düşünülünce zorluk daha iyi 
anlaşılabilir. Dışardan monoton gibi görünen koşu günlük  
hayattan uzaklaştığınız çok değerli bir zaman veriyor size. 
Maraton endorfin reseptör sayısını arttırdığı için, uzun ant-
remanlarda ve özellikle yarış sırasında tüm sporlardan daha 
çok kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Maratonlarda binlerce 
kişinin olduğu yarış ortamında inanılmaz bir enerji oluyor 
ve bu anı paylaşmak çok etkileyici. Bu nedenlerle zaman 
bulmak kolay olamasa da koşmaya çalışıyorum.



Doç. Dr. Dalokay Kılıç

Göğüs Cerrahisi BD

2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden Göğüs Cerrahisi Uzmanı 

unvanı aldım. 2003 yılından bu yana 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, 
Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde çalış-
maktadır. Müzik, Resim ve Dans vazgeçe-

mediğim tutkularım. Müzik plak amba-
lajlarının arkalarındaki notlarla başladı 

benim için. Tango müziğine tutkum daha 
sonra Arjantin Tango dansıyla buluşturdu 
beni. Şu anda 3000 plak içeren koleksiyo-
num hala yetersiz benim için. Klasik Türk 
Sanat Müziği, Caz (Vocal jazz),  özellikle 

ilgilendiğim müzik tarzlarıdır. Resim 
içimdeki müziğin dışa vurumu oldu daha 
sonra. Göç müzikleri, film müzikleri (or-

neğin 50ler) gibi konu başlıkları ile halen 
dinletiler düzenlemekteyim.

Prof. Dr. İlteriş Tekin

Üroloji ABD
Ortaokul yıllarında ilk olarak tanıştığım bu hobiye 15 
yıl önce gene ilk oğlumua hayvan sevgisi kazandırmak 
adına geri döndüm. 60 litrelik bir akvaryumla başlayan bu 
hobideki yeni maceram günümzde 8000 litrelik toplam su 
hacmine ulaştı. Ülkemizdeki ilk akvaristler yani akvaryum 
hobisini sevenleri bir araya getiren derneğin kurucu üye-
siyim. Gene akvaryum hobisi ile ile ilgili pekçok portalda 
forum yöneticiliği ve moderatörlük yaptım. Ülkemizin 
bir dönem tek bu hobi ile ilgili dergisi olan “akvaryum 
dünyası” dergisinde yazarlık yaptım. Son 10 yılda tatlı 
su tropik akvaryumlarının belkide en saygın balığı kabul 
edilen Diskus balığının beslenme ve üretimi ile ilgilene-
rek günümüze ulaştım. Singapurda düzenlenen kurs ve 
sonrası gerçekleşen sınavda birinci olarak sertifikalı diskus 
balığı uluslararası yarışma hakemi ünvanı kazandım. Tıp 
doktorluğu ve öğretim üyeliği gibi gerçekten zor bir işin 
üstüne belki de balıkların ve akvaryumların bakımı temiz-
liği gibi ağır bir fiziksel iş yükü getiren bu hobi sayesinde 
iş stresini atmak ve tamamen farklı bir arkadaş cevresi 
edinmek  en büyük kazanımım oldu. 



Doç. Dr. Alp AydınalpKardiyoloji ABD
Bisiklet vücudumuzun büyük kaslarını çalıştıran aerobik 
bir egzersizdir. Bisiklet sporunu niye bu kadar sevdiğimi 
açıklamakta zorlanıyorum. Sağlık için yaptığımı söylemek 
zor çünkü biliyorum ki ülkemizde bisiklete binmek oldukça 
tehlikeli. Birçok kaza geçirdim, bazı arkadaşlarımızı yollarda 
kaybettik. Yinede bu sporu bırakamadım. Benim için bisik-
let bir bakıma meydan okumak. Doğaya değil, makinelere 
meydan okumak. Çünkü bisiklet yaparken doğa ile iç, 
içesiniz en önemli düşmanınız ise makineler, yani dikkatsiz 
araçlar. Bir türlü sizinde bir taşıt olduğunuzu kabul edeme-
yen şoförler.  Makinelerin yaptığı çoğu şeyi yapabiliyorsu-
nuz. Uzun yollar kat edip, yokuşlar çıkabiliyorsunuz , hem 
de doğayı kirletmeden. Dileğim bisikleti hem bir spor hem 
de araç olarak ülkemde güvenli şekilde yapabilmek. Araç-
lardan saygı görsek veya bisiklete özel yollar olsa doğayı 
kirletmeden işimize gitsek aynı zamanda egzersiz yapsak 
çocuklarımızın geleceği için, ülkemiz için daha iyi olmaz 
mı? Bunun için bisiklet, bir spor olduğu kadar çevreci bir 
kültür olarak kabul etmek gerekir. Hepinize sağlıklı günler 
ve yeşil bir gelecek yani bisikletli günler dilerim.

Yaklaşık 10 yıldır yapmakta olduğum dağ bisikleti sporu 
tabiatın ve bakir doğanın içinde gürültü ve kirlilikten uzak 
yapabileceğiniz harika bir faaliyet. Açık havada olmayı ve 
macerayı sevenler için en doğru seçim. Sosyalleşmek açısın-
dan çok yardımcı olan bu sporu tek başınıza yapabileceğiniz 
gibi çok daha eğlenerek gruplar halinde de yapabilirsiniz. 
Her zaman gezilecek yeni rotalar ve parkurlar bulmak 
dostlarınızla planlayarak şehirden ve gerilimden uzaklaşarak 
hem hoş vakit geçirmek hem de sağlıklı kalmak mümkün. 
Bu konuda Ankara da faaliyet gösteren birçok grup ve kulüp 
mevcut olduğu gibi son yıllarda turistik bölgelerde dahi dağ 
bisikleti turları organize eden turizm şirketleri bulmak artık 
mümkün. Kapadokya dan Ege sahillerine, Necef çölünden 
Torosların eteklerine ve yemyeşil Karadeniz yaylarına kadar 
bir çok yerde, doğayı, tabiatı  yakından görme ve yaşama 
şansı bulduğum bu spor benim için artık vazgeçilemez bir 
tutku. Her yaşta yapılabileceği gibi tüm ailenizle birlikte 
olmak içinde mükemmel bir fırsat olan bu sporu yaparken 
emniyet açısından tüm tedbirleri almak trafik için de sınırlı 
olsa seyrederken tüm kurallara uymak şart

Prof. Dr. Hüseyin Demirörs

Ortopedi ve Travmatoloji ABD



Merkezi

Başkent Üniversitesi Hastanesi Check Up Merkezi 40 yaş 
altı kadın/erkek, 40 yaş üstü kadın/erkek standart ve 

genişletilmiş check up paketleri ile hizmetinizdedir. 

Check Up’a Gelmeden Önce Sizden İstenenler: 

•Randevu günü mutlaka aç geliniz (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir). 
Bu arada bir şey yemeyiniz, su dışında hiçbir şey içmeyiniz ve

sigara kullanmayınız.

•Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarınız varsa lütfen
beraberinizde getiriniz. 

•C vitamini kullanıyorsanız, miktarı günde 250 mg’yi geçmemelidir. 

•Demir içeren ilaçlar kullanıyorsanız, check up’tan en az iki gün önce
kullanımı kesilmelidir.

•Menstürasyon(adet) günlerinde verilen idrar örneklerinin sağlıklı bir
incelemeye uygun olmadığını unutmayınız.

•Hamileyseniz veya bu konuda kuşkularınız varsa, işlemlere başlamadan
önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Randevu İçin:
0312 212 29 12/5145
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2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Memnuniyet Anketi Sonuçları
Veli Memnuniyeti: %95   Öğrenci Memnuniyeti: %92   Çalışan-Öğretmen Memnuniyeti: %94

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL AYŞEABLA

OKULLARI

“Biz mutlu ve başarılı bir aileyiz.”



İngilizce Eğitim Sistemimiz
Okulumuzda, anasınıfında başlayan İngilizce 
eğitiminde, öğrencilerimizin akıcı ve doğru İngilizce 
öğrenmelerine olanak sağlayacak yaklaşım ve 
sistemler uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin tamamı; İngilizce yeterliğinin 
ölçülmesinde kullanılan, dünyada en çok bilinen 
Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına girmekte 
ve uluslararası geçerliği olan “ESOL Sertifikası” ile 
belgelendirilmektedir.

4-8. sınıf öğrencilerimizin tamamının girdiği ESOL 
sınavlarında okulumuz sonuçları Türkiye ortalamaları 
üstündedir. 

KET ve PET sınavlarına giren 32 öğrencimiz “Üstün 
Başarı” ve “Onur Belgesi” almaya hak kazanmıştır. İngilitere’den gelen ve uluslararası geçerliği olan 

sertifikaların dağıtım töreni

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı Sonuçlarımız

Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve desteğini
esirgemeyen velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları olarak; akademik, sanatsal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk 
döneminde de birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarak eğitim 
sektörüne yön veren bir kurum olmaya devam ediyoruz.



“Coşku ve mutlulukla başladığımız 2014-2015 Eğitim-Öğretim 
Yılının ilk dönemini başarılarla tamamladık.”

Selin ÖVÜNÇ  “Balkan Ülkeleri Tenis Çiftler Şampiyonu” Beren YAMAN şiir yazma yarışması “Ankara İkincisi” 

Melissa RMOUCH ve Selin RMOUCH “İç Anadolu Minikler ve Yıldızlar 
Karate Şampiyonası Üçüncüsü”

Ayşe Pelin LOKUMCU “Denkova Staviski Cup 2014 
Artistik Buz Pateni Şampiyonası İkincisi”

Ceren KARATAŞ “Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası
Trio Kategorisi Türkiye Şampiyonu”

Arhan EMİNSOY, “10 Kasım, Atatürk’ü Anma
Yüzme Yarışları Ankara Dördüncüsü”



Şiir 
•Beren YAMAN şiir yazma yarışması 
“Ankara İkincisi” 

Artistik Buz Pateni
Ayşe Pelin LOKUMCU “Denkova Staviski Cup 2014 
Artistik Buz Pateni Şampiyonası İkincisi”

Karete 
Ece ÇİRİŞ “İller Arası Yıldızlar Karete Turnuvası” nda 
“Kumite Kategorisi Birincisi”

Melissa RMOUCH ve Selin RMOUCH “İç Anadolu 
Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Üçüncüsü”

Tenis
Derya  Erdem DEVECİ “Franke Cup Turnuvası” 14 yaş 
kategorisi “Şampiyonu” 
Denizkan SONGÖREN “9 Yaş Erkekler Birincisi” 

Satranç
Selin RMOUCH “Ankara Küçükler Şampiyonu”

Egemen GÜNAY Zafer Bayramı Satranç Turnuvası 10 
yaş kategorisinde “Ankara Şampiyonu” 

Aerobik-Cimnastik
Can SARI “Aerobik Cimnastik Bölge Yarışmaları 
İkincisi” , “Trio Yarışmaları Üçüncüsü”

Ece İdil TOKÖZLÜ, 10-11 Yaş Kategorisi Yedincisi , 
“Trio Yarışmaları Şampiyonu” 

Duru KARATAŞ, 10-11 Yaş Kategorisi “Tek Bayan 
yarışmaları ve Trio Yarışmaları Şampiyonu”

Ceren KARATAŞ, 15-17 yaş tek bayan kategorisinde 
“Türkiye İkincisi”  trio kategorisinde “Türkiye 
Şampiyonu”

Dans
•Duru KARATAŞ ve Berk Can AYDOĞAN “Standart ve 
Latin Kategorisi Türkiye İkincisi”

•Baver Can AYDOĞAN “Latin Standart Danslar 
Kategorisi Türkiye Şampiyonu”

•Duru KARATAŞ ve Berk Can AYDOĞAN Yıldızlar 
1 Kategorisinde “Latin Dalı İkincisi” ,“ Standart 
Kategorisi Birincisi”

Yüzme
Ege Görkem ÇÖZEN Ankara Okullararası Yüzme 
Şampiyonası “100 metre Kelebek İkincisi”, “100 metre 
Serbest İkincisi”

Nil Jasmin SİNAR 50 ve 100 metre kurbağada 
“Ankara Üçüncüsü”

Defne ÖZKAN “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 95. 
Yıldönümü ve Anadolu Yıldızlar Ligi Seçmesi Yüzme 
Yarışları”nda “10 Yaş Kızlar 50m Sırt” yarışında 
“Ankara Üçüncüsü”

Arhan EMİNSOY, “10 Kasım, Atatürk’ü Anma 
Yüzme Yarışları”nda,  8-10 Yaş Erkekler 50m Serbest 
kategorisinde “Ankara Dördüncüsü”

Defne ÖZKAN,“10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme 
Yarışları”nda: 10 Yaş Kızlar 50m Sırt Yarışında “Ankara 
Üçüncüsü”, 10 Yaş Kızlar 100m Sırt Yarışında “Ankara 
Dördüncüsü”

Lise Kız Voleybol Takımımız “Genç Kızlar Kategorisi Ankara Şampiyonu” 



Uzm. Dr. Mutlu KARAKAŞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Ateş, vücut sıcaklığı-
nın normalin üzerinde 
olması hali olarak ta-
nımlanmaktadır. Kesin 
rakamsal değer içerme-
den bir tanımlama yapıl-
ması, vücut sıcaklığının;  
cinsiyet, metabolik hız, 
dış ortam sıcaklığı ve 
gün içindeki zamanına 
göre değişmesindendir. 

ATEŞLİ HASTALIKLAR
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Son 100 yıldır tedavisinde gelişmeler olan “ateş”, 
ailelerin çocuk acil servislerine ve çocuk poliklinik-
lerine en sık başvuru nedenidir. Bu durumu arttıran 
en büyük sebeplerden biri; ailelerin “ateş fobisi”dir. 
Ateşin çocuklarda beyin hasarı gibi kalıcı zararlara 
ve hatta ölüme yol açacağı inancı, ailelerin kaygıla-
rını arttırmakta, bu durumda kimi zaman gereksiz 
ve zararlı olabilecek uygulamaların yapılmasına 
neden olmaktadır. Bu korku hem aileyi hem de 
doktoru etkilemektedir. Burada en önemli bilinmesi 
gereken nokta ateş bir hastalık değil, bir belirtidir. 
Ateşli bir çocukta önemli olan hastalığın tanınması 
ve tedavisidir. 

Ateş, vücut sıcaklığının normalin üzerinde olması 
hali olarak tanımlanmaktadır. Kesin rakamsal değer 
içermeden bir tanımlama yapılması, vücut sıcaklığı-
nın;  cinsiyet, metabolik hız, dış ortam sıcaklığı ve 
gün içindeki zamanına göre değişebilir olmasından 
kaynaklanmaktadır. Vücut sıcaklığı çocuklarda yetiş-
kinlere göre daha yüksek olabilir. Ergenlik dönemin-
de yetişkin seviyelerine ulaşmaktadır. Çoğu bilimsel 
makale ve araştırmada çocuklarda makattan alınan 
ölçümlerde 38 derece ve üstü ateş olarak kabul 
edilmektedir.  

Tanı ve tedavi için ateşin doğru ölçümü ve değerlen-
dirilmesi önemlidir. Ateş ölçümünde dijital veya kızıl 
ötesi emisyon yöntemini kullanan termometreler 
kullanılmaktadır. Civalı cam termometrelerin zehir-
lenme ve kaza riskine karşı artık kullanımı önerilme-
mektedir. Koltuk altından ölçüm yapılıyorsa bölgenin 

terli olmamasına dikkat edilmelidir. Ölçüm şekilleri, 
çocuğun yaşına göre değişebilir. Size göre uygulama-
sı en kolay olarak düşündüğünüz yöntemi seçebilir 
ve tablodaki değerlere göre çocuğunuzu değerlen-
direbilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da, 
ölçüm cihazlarının bakımlarının yapılmış olması ve 
pillerinin yeterli olmasıdır. 

Vücut ısısı kontrolü beyinde hipotalamus adı verilen 
bir bölgede, ısı ayarlayıcı merkez tarafından düzen-
lenir. Ateş oluşturan maddeler, vücut içi ve vücut 
dışı sebeplerden dolayı artabilmekte ve ateş yüksek-
liğine sebep olmaktadırlar. Ateş yüksekliği çocuğun 
tedaviye uyumunu zorlaştırır, sıvı kaybı ve huzursuz-
luğa neden olabilir. Metabolizma hızını ve dokuların 
oksijen ihtiyacını arttırarak kalbin iş yükünü arttırır.

 Çocuklarda ateşli hastalıklar 4 ana başlık 
altında değerlendirilir;
 1- Enfeksiyon Hastalıkları
 2- Romatizmal Hastalıklar 
 3- Kanserler
 4- Diğer sebepler (ilaçlar, susuz kal-
ma, çevre ısı yüksekliği v.b) 
 
 Çocuklarda en sık ateş sebebi nezle ve ishal 
gibi kendini sınırlayan viral nedenli enfeksiyonlar 
ve ikincil bir hastalık oluşturmamış bakteri nedenli 
kulak iltihabı, farenjit ve sinüzit enfeksiyonlardır. 
Bununla birlikte ateşin seyri bize hastalığı tanımla-
mamızda ipucu verebilir. Örneğin viral enfeksiyonlar 
yavaş yükselen fakat bir hafta süren ateşe sebep 
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olabilirken, bakteriyel enfeksiyonlar daha dirençli 
ve yüksek ateşe sebep olabilirler. Ateş ile birlikte 
olan belirtiler ve bulgular tanının daha netleşmesine 
neden olacaktır. 
 
Çocuğunuzun ateşi olduğunda, sıcak ve kızarık 
görünümde olabilir. Normalden daha fazla terle-
diğini hissedebilirsiniz. Normalden daha fazla su 
içme istekleri olabilir. Bazı çocuklar ateşli oldukları 
dönemde iyi gözükebilirler fakat ek bulguların varlığı 
(kulak ağrısı, boğaz ağrısı, döküntü veya mide ağrısı) 
bize hastalıkları hakkında ipucu verebilmektedirler.
 

Bu dönemde anne-babanın dikkat edeceği, çocuğu 
rahatlatacak en önemli uygulama çocuğun yeterli 
sıvı aldığından emin olmak, bununla birlikte belirti 
ve bulguları gözlemlemektir. Çocuk ilacını içtikten 
sonra oynuyor ve sizinle iletişim kuruyor ise bu iyi 
bir işarettir. 

Ateşi Nasıl Tedavi Etmeliyiz? 
Ateşi vücut savunmasının bir parçası olarak görme-
liyiz ve mikropların yok edilmesini kolaylaştırdığını 
unutmamalıyız. Ateş çok yüksek olmadıkça (41 de-
recenin üstü) hastaya özel bir zarar vermez. Yüksek 
ateşin tedavi etmenin amacı çocuğun rahat etmesini 
sağlamaktır. 

Ateşin tedavisinde altta yatan sebebin 
bilinmesi, uygun tedavinin zamanında 
başlanması önemlidir. Antibiyotik kullanı-
mına doktor muayenesinden sonra karar 
verilmelidir. Antibiyotikler ateş düşürücü 
değillerdir. Ateş, ateş düşürücüler ve 
evde uygulanabilecek destek uygulama-
lar ile kontrol altına alınabilir. 

Ateşi Olan Çocukta İlaç
Dışında Destek Tedavileri Nelerdir?  
Çocuğun Giysileri: Aşırı giydirilmesi ve örtül-
mesi vücut sıcaklığını arttırır. Çocuğun gevşek 
giydirilmesi ve bazı durumlarda sadece bezi 
ya da iç çamaşırı ile kalması uygun olabilir. 
Eğer ki çok üşüyor ve titriyorsa üzerine 
ince bir örtü örtülebilir. 

Beslenme: Ateşi ortaya çıkaran meka-
nizmalar, iştah merkezinin etkinliğini 
azaltsa da ateşli çocuğun kalori gerek-
sinimi artmıştır. Beslenme desteklen-
meli ama zorlanmamalıdır.  Çocukta 
aşırı terleme ve hızlı nefes alıp 
verme sıvı kaybı artışına yol açar. Bol 
miktarda sıvı desteği verilmelidir ve 
altta yatan hastalığa uygun olarak 
beslenmesinin de ayarlanması 
gerekmektedir. (ishal ise ishale 
uygun diyet gibi) 
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Oda Isısı: En uygun oda ısısı 20-22 derece sevi-
yesindedir. Bu seviyedeki ısınma ve havalandırma 
vücut ısısını dengeleme ve düşürme yönünden etkili 
bir yöntem olacaktır.

Fiziksel Soğutma (Ilık Su Banyosu): Ilık su banyo-
su, soğuk suya göre daha etkin olacağı için tercih 
edilmelidir. Ilık su ile ıslatılmış havlu ile boyun, yüz, 
el bilekleri, diz, koltuk altı, kasık kıvrımları ve karın 
üzerine pansuman şeklinde uygulama yapılabilir. Ilık 
su sıcaklığı 29-32 derece olabilir. Soğuk su banyosu 
ve buz bazı seçilmiş durumlarda tercih edilmekte, 
evinizde güvenli bir yöntem olarak ılık su banyosu 
kullanımı önerilmektedir. Alkol ile fiziksel soğutma 

yan etkilerinden dolayı günümüzde önerilmemek-
tedir. 

İlaç Tedavisi Nelerdir? 
39 dereceden düşük sağlıklı görünümlü ço-
cuklarda genellikle tedavi önerilmez. Ancak 
ateşi artıyorsa ve çocuk daha huzursuz 
ise tedavi başlanabilir. Unutulmamalıdır 

ki, ateş düşürücüler enfeksiyonun 
seyrini değiştirmez-
ler. Artmış ateş, 
vücudumuzda me-

tabolik gereksinim-
leri arttırmakta ve ilk 

basamak tedavi olarak 
vücuda sıvı desteğinin 
yapılması önemlidir. Ateş 
düşürücüler yüksek riskli 

grupta yer alan kalp, akciğer ve nörolojik hastalığı 
olan çocuklarda ateşli havale gelişimini engellemek 
için faydalı olabilirler. 

Ateşi kontrol altına alınsa da altta yatan sebep mut-
laka tanımlanması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. 
Çocuğunuzun ateşiyle ilgili her türlü kaygınız ve 
sorularınız için Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Genel Pediatri 
Polikliniği ile iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı nesiller 
için her zaman yanınızdayız. 
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Başkent’te Hemşı̇re Olmak…

12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan hemşireler günü nedeniyle 
dergi editörlüğü tarafından bir yazı hazırlamam teklif edildi. Ben de 
Başkent Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan yüzlerce hemşireden biri 
olarak bu işi sadece meslek olarak değil de insani boyutunu sizlere ak-
tarmak istedim. Kalp Damar Cerrahisi gibi oldukça kritik bir bölümde 
çalışan bir hemşirenin gözünden hissedilenleri paylaşmak ve sağlığına 
kavuşturmanızı bekleyen bir hastanın umudu olmanın aslında omuzları-
mıza ne büyük bir sorumluluk yüklediğini anlatmaya çalıştım. Durumu 
ağır olan hastası için kalbi iki mengene arasına sıkışan hemşire kalbin-
den bahsedeceğim sizlere.

Mesleğimin ilk yıllarından bugüne kadar 7 yıldır Başkent Üniversitesi 
Hastanesi’nde hemşire olarak çalışıyorum. Birbirinden farklı birçok 
vaka gördüm ve birçok hekimle birlikte çalıştım. Bu süre içerisinde 
hemşireliğin meslek ötesinde fedakâr, yaratıcı, yenilikçi hasta ve ya-
kınlarının hayatını kolaylaştırıcı olma gibi birçok özellikleri içinde 
barındırdığını gerçek anlamda hissettim. Şu anda kalp damar cerrahi-
si (KVC) katında sorumlu hemşire olarak çalışmaktayım. KVC’de ilk 
deneyimim 2008 yılında başladı. İlk günümde her şeye tamamen yaban-
cı ve kendimi hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissetmiştim. Etrafta birçok 
cihaz ve makine, göğüs tüpleri, monitörler, sol ventrikül destek cihazı 
(LVAD) takılan hastaların çantaları, pansuman yerleri… İlk anda ya-
bancı olduğum ortam da şimdi elimin altındaydı sanki her şey. Bu bö-
lümdeki en büyük avantajım bir KVC ekibiyle çalışıyor olmamdı. KVC 
hemşireliği düşününce ilk etapta insana soğuk geliyor. Çünkü hastala-
rımız çok büyük bir ameliyata korkuyla giriyorlar. Yataklarında “evet 
sizi ameliyata hazırlıyoruz” diyen sesle beraber onların gözlerinde bir 
damla yaşla birlikte yakınlarına “görüşürüz”, “hoşça kalın” diyorlar. 
Onların tabiri ile kalpleri duruyor ve kalp ve akciğerlerinin görevini 
makine yapıyor, bununla ilgili hatırladıkları gözlerinde bir damla yaş 
ile beraber yakınlarıyla vedalaşmaları oluyor. Ama uyanıp tamamen 
kendilerine geldiklerinde oldukları iyilik hali ve gözlerindeki kocaman 
gülümseme her şeye değiyor. Çalıştığım klinikte beni en çok etkileyen 



Kalp Damar Cerrahisi Servis Sorumlu Hemşiresi
Burcu Güler Şahin

    Hemşireler Gününüz  Kutlu Olsun...

Konyalı çocuk hastamızın hikâyesi olmuştur. Doğuştan kalp anomalili 
olan hastanın yapılan tetkikler sonucunda kalp nakli olması gerekiyor-
du. Hasta birçok kez ameliyat edilmiş fakat sonuç alınamamıştı. Aile 
umutsuzdu, çocuk ise odasından dışarı çıkmak bile istemiyordu. Hekim 
ilk değerlendirmesini yapıp ve aileye açıklama yaptığında riskleri ai-
leyi biraz daha korkutmuştu. Ancak bir şekilde karar vermek ve risk-
leri göze almak zorundaydılar. Çocuk ise olanlardan habersiz sadece 
meraklı ve korkulu gözlerle etrafta olup bitenleri izliyordu. Çocuk nakil 
listesine yazıldı ve uzun sancılı bekleyiş başladı. Aile endişeli, çocuk 
girişimler ve uygulamalar konusunda çekingendi. Çocuğun ve ailenin 
gözlerindeki endişe ve korkunun yerini sevinç ve heyecana bırakması 
an meselesiydi ve o beklenen büyük gün geldi. Günlerce çaresiz bir 
şekilde bekleyiş kalp bulunmasıyla son bulmuştu. Çocuk nakil olacağını 
duyduğu anda o kadar mutluydu ki bir çocuğun mutluluğunun beni bu 
kadar etkileyeceğini tahmin etmezdim. Sonraki süreçte naklinin başa-
rıyla sonuçlanması ve kapıdan el sallayarak evine dönmesi meslekteki 
en büyük doyum noktası ve mutluluktu.

İşte Başkent’te hemşire olmak; emek, hoşgörü ve gülümsemekten duyu-
lan aile içi müthiş bir sevinci yaşamaktır. Ayrıca hastaların sağlıklı bir 
şekilde eve gidişlerini görmek paha biçilemez mutluluktur. Hastanemiz 
çok kapsamlı ve büyük bir hastane olduğu için Türkiye’nin pek çok ye-
rinden hastanemize hasta transferi olmaktadır. Bu nedenle dil, din, ırk 
ayrımı yapmaksızın her hastamıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Profesyo-
nel hemşirelik kapsamında pek çok vaka, tanı gördüğümüz için mesleki 
anlamda doyum noktamıza ulaşmaya ortam hazırlamaktadır. Başkent-
te hemşire olmak değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Ben bir hemşire 
olarak en mutlu değerleri bana yaşattığı için hastanemize minnettarım. 
Umarım bende hastanemize katkı da bulunmuşumdur. Benimle bu 
duyguları paylaşan tüm hemşire arkadaşlarımın Hemşireler Günü’nü 
kutlar ve nice mutlu ve sağlıklı günlerde bir ekip olarak çalışma dile-
ğiyle güzel temennilerimi iletirim.



Yrd. Doç. Dr. Sacide Nur COŞAR 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

OSTEOARTRİT
(KİREÇLENME)

ve TEDAVİSİ

Eklem; iki kemiğin birleşmesi ile oluşur ve ekle-
mi oluşturan kemiklerin uçları kıkırdakla kaplıdır. 
Kıkırdak eklem hareketi sırasında kemiklerin birbiri 
üzerinde kaymasını sağlar ve ekleme binen yükü 
azaltır. Eklemin içi sinovyal zarla kaplıdır. Dış tara-
fında eklem kapsülü yer alır. Ayrıca eklemin aşırı 
hareketini önleyen, ekleme çevreleyen bağlar ve 
kaslar vardır. OA’da eklem kıkırdağında değişik ne-
denlere bağlı olarak hasar ortaya çıkar, kıkırdağın 
yapısı bozuldukça kemik uçları sürtünmeye başlar, 
zamanla eklemi oluşturan diğer yapılarda (sub-
kondral kemik, bağlar, kapsül, sinovyum ve çevre 
kas dokusu) etkilenir. OA’da yaş özellikle 40 yaş 
sonrası, cinsiyet (kadınlarda daha sık), genetik yat-
kınlık, ırk, obezite, doğumsal ve sonradan gelişen 
hastalıklar sonucu kişiye özgü etkenler ve travma, 
mesleki zorlanmalar, fiziksel aktivite alışkanlıkları, 
eklem çevresi kas güçsüzlükleri ve eklemi saran 
bağlardaki gevşeklikler gibi biyomekanik etkenler 
OA’a yol açar. OA sıklıkla boyun, bel, kalça, diz, 
el parmak ve ayak parmak eklemlerinde görülür. 
Hastalar bir veya birkaç eklemde ağrı, katılık-tu-

Osteoartrit (OA) (kireçlenme), 
dünyada en yaygın görülen, 
ilerleyen yaşla ilişkili ortaya 

çıkan, eklemlerde ağrı, tutukluk 
ve deformitelerle karakterize bir 

eklem hastalığıdır.
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tukluk hissi, hareket kısıtlılığı, aktivite sırasında 
eklemden ses gelmesi, şekil bozukluğu, eklemin 
boşalması hissi, güçsüzlük ve/veya bazı durumlarda 
eklemde şişlik yakınmaları ile başvururlar. OA’da 
temel şikayet olan ağrı yakınması mekanik özellik-
ler gösterir, eklemin kullanımı sırasında ortaya çıkar 
veya artar, istirahatte azalır. Günlük yaşam aktivi-
telerine bağlı olarak ağrı yakınması artıp, azalabilir. 
Zaman içinde ilerleyen hastalığa bağlı olarak kişinin 
günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanabilir. Hastalığın 
tanısı, hastanın yakınmaları ve bulguları değerlen-
dirilerek ve diğer hastalıkların OA’dan ayrılabilmesi 
açısından tutulan eklemlerin radyolojik incelemeleri 
ve gerekli laboratuvar testleri yapılarak konur.

OA’da hastalık seyrini doğrudan etkileyerek ortaya 
çıkan hasarı önleyebilecek veya geri döndürebilecek 
bir tedavi yöntemi henüz mevcut olmadığından, 
günümüzde OA’lı bir hastanın tedavisinde temel 
amaç hastanın ağrısını azaltmak ve günlük yaşam 
aktivitelerini kolaylaştırmaktır. OA tedavisinde 
öncelikli olarak hastanın hastalığı ile ilgili olarak 
bilgilendirilmesi tedaviye uyumu artıracaktır. Has-
tanın, eklemlerinin korunması prensipleri hakkında 
eğitilmesi hem hastanın ağrısının geçmesini hem 
de ileride oluşabilecek eklem hasarının önlenmesini 
sağlayacaktır. OA ve obezite arasındaki ilişkiden 
dolayı hastanın kilo kontrolünün sağlanması da 
ekleme binen yükü azaltarak ağrıyı kontrol edecek-
tir. Çeşitli ortezler, yürümeye yardımcı cihazlar ve 
tabanlıklar OA’lı hastalara önerilebilir. Eklemlerdeki 
yükü kontrol etmek için uygun ayakkabı giyme, yu-
muşak tabanlık kullanma ve uygun zeminlerde yü-
rüme çok önemlidir. Baston, yürüteç gibi yürümeye 
yardımcı araçlar ekleme binen aşırı yükü azaltarak 
ağrı, hareketlilik ve günlük yaşam aktivitelerinde 
bağımsızlığı sağlar. OA’lı hastada Fiziksel Tıp ve Re-
habilitasyon (FTR) yaklaşımlarında öncelikli olarak 
hastanın ve yakınlarının hastalık ile ilgili bilgilendi-
rilmesi, hasta eklemin ve hastanın genel durumu-
nun göz önüne alınarak her hasta için özgün bir 
tedavi planının hazırlanması amaçlanır.

Fizik tedavi uygulamalarında yüzeyel sıcak ve soğuk 
uygulamaları, derin ısıtıclar, elektroterapi, traksi-

yon, masaj, eklem mobilizasyonu, hidroterapi ve 
egzersizlerden yararlanılır. 
OA’da egzersiz tedavisiyle; eklem ağrısının azal-
ması, eklem hareket açıklığının ve kas gücünün 
artması, yürüyüşün normalleşmesi, ekleme binen 
yükün azaltılarak eklemin korunması ve biyome-
kaniğin düzeltilmesi, sakatlık ve hareketsizliğe 
bağlı ortaya çıkacak olan olumsuzlukların ortadan 
kaldırılarak aktivite düzeyinin artırılması sağlanır. 
OA’da hem aerobik hem de eklem hareket açıklı-
ğını koruyucu egzersizler ve güçlendirme egzersiz 
programları uygulanır. Aerobik egzersizler ile OA’lı 
hastalarda daha az aktif olan kas iskelet sistemi 
ve kardiyovasküler sistem açısından dayanıklılığı 
artırmak hedeflenir. Tutulan eklemler göz önüne 
alınarak yürüme, bisiklete binme, yüzme, havuz 
egzersizleri ve kürek çekme önerilebilir. Germe ve 
eklem hareket açıklığı egzersizleri ağrıyı ve katılığı 
gidermede, şekil bozukluklarını önlemede yararlıdır. 
Eklem çevresi kasların giderek artan dirence karşı 
güçlendirilmesi ile uygulanan progresif dirençli 
egzersizler ile eklem çevresi kas atrofisi (erime) ve 
ekleme binen yük azalır.

Hidroterapi ve kaplıca tedavisinde; suyun sağladığı 
kaldırma kuvveti ile ekleme binen yük azalarak 
ağrısız egzersiz uygulaması ve ısı etkisiyle de yine 
kasların gevşeyerek ağrının azalması ve hareketin 
kolay yapılması sağlanır.  

OA tedavisinde ağrı ve eklem şişliğini azaltacak ba-
sit ağrı kesiciler (parasetamol) ve steroid olmayan 
antiinflamatuvar ilaçlar, lokal ağrı kesiciler (krem 
formunda ağrıyan eklemin üzerine deriye uygula-
nan) veya sprey şeklinde ağrı kesici ilaçlar ve eklem 
içi enjeksiyon tedavileri uygulanabilir.

İlaç, egzersiz ve FTR yaklaşımları ile tedavi edi-
lemeyen, ağrısı ve fonksiyonel bozukluğu devam 
eden hastalarda; eklem farelerinin çıkartılması, 
eklemlerin stabilizasyonu, eklemdeki yüklerin yeni-
den dağıtılması (osteotomi gibi), sinir sıkışmasının 
rahatlatılması (bel OA’da olduğu gibi) ve eklemin 
değiştirilmesi (kalça ve diz artroplasti uygulmaları 
gibi) şeklinde cerrahi tedaviler de uygulanır.
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Kimler Kalp Hastasi Olabilir?
Herkes kalp hastası olabilir. Ancak erkeklerde 40, 
kadınlarda 50 yaş sonrasında özellikle ailesinde kalp 
hastalığı öyküsü bulunanlarda kalp ve damar hasta-
lıkları açısından risk artmıştır. Bunlar  değiştirilemez 
ve önlenemez risk faktörleri olmakla beraber; kilo 
fazlalığı, tansiyon yüksekliği, sigara, şeker hastalığı, 
hareketsizlik, kolestrol yüksekliği gibi önleyebilece-
ğimiz veya basit yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol 
altında tutabileceğimiz risk faktörleri ile kalp ve da-

mar hastalığı riskimizi azaltıp sağlıklı ve daha uzun 
bir yaşam sürmek mümkün olabilmektedir.
Kalbimize iyi bakmak sadece yaşam süremizi uzat-
makla kalmayacak, genel anlamda sağlığımızı ve 
formumuzu da iyileştirecektir. Bu anlamda hayattan 
daha iyi keyif alınabilecektir. 
Kalbinize iyi bakmanıza yardımcı olacak tavsiyeler:

Sağlıklı Beslenin
Günümüzde sağlıklı beslenme şeklinin kalp ve damar 

O durduğu anda yaşam duru-
yor… Peki bu kadar hayati bir 
organı doğru koruma yöntem-
lerini biliyor muyuz? Kalp ve 
damar hastalıkları halen dünyada 
ölüm nedenleri arasında üst sıra-
larda bulunmaktadır. İstatistiklere 
göre her yıl 17 milyon kişi kalp krizinden yaşamını yitirmekte, milyon-
larca insanın da yaşam kalitesi düşmektedir. Ülkemizde de benzer bir 
tablo olarak en önde gelen ölüm ve hastalık nedenlerinden biri olması-
nın yanı sıra, görülme sıklığı kaygı verici derecede artmaktadır.

KULAK VERİN!Kalbı̇nı̇ze

Uzm. Dr. Fisun SÖZEN
Aile Hekimliği ABD
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hastalığı üzerindeki olumlu etkileri artık kesin olarak 
bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda diyet etkisi, 
agresif yağ kısıtlaması ile ölümlerde yüzde 30-60 
oranında azalma tespit edilmiştir. Doymuş yağ ve 
kolestrolden fakir; sebze , meyve ve lifli gıdalardan 
zengin beslenme tipi tercih edilmelidir. Görünmeyen 
yağlardan olan çerez, unlu mamüller, ‘fast food’ 
ürünleri gibi pek çok hazır gıdalara da dikkat etmek-
te fayda vardır. Kalp sağlığımız için beslenmemizde 
omega-3 ve omega-6 çoklu doymamış yağlarını 
içeren balık türlerinin birçoğuna yer verilmelidir.Sağ-
lıklı olmak için vücudumuzun yağa da ihtiyacı vardır. 
Yağı beslenmemizden tamamen çıkarmadan doğru 
miktarda ve doğru yağ tüketerek ihiyacımızı karşı-
layabiliriz. Kırmızı et daha sınırlı olmakla beraber 
yerine tavuk ve balık eti gibi daha az doymuş yağ ve 
kolestrol içeren protein kaynakları tercih edilmelidir. 
Salam, sosis gibi şarküteri ürünlerinden kaçınılma-
lıdır. Ayrıca, tansiyon yükselmesine yol açan tuz 
günde sadece 6mg ile sınırlandırılmalıdır.

Hareket Edin
Günümüzde kentsel yaşamın artışı, teknolojinin 
sunduğu olanaklar ile gün geçtikçe daha az hareket 
etmeye başladık. Oysa, fiziksel aktivite azlığı ve fizik 
kondüsyon yetersizliği kalp hastalığı oluşumunda bir 
risk faktörüdür. Yapılan çalışmalar, düzenli ve doğru 
egzersiz yapılmasının, kalp ve damar hastalıkları ne-
deniyle oluşan ölümlerde yüzde 23 oranında azalma 
sağlanabildiğini göstermiştir. Kalp ve damar hastalığı 
riskinizi azalmak için haftada en az 3 gün 30 - 60 
dakika, aynı tempoda ve nabız hızını aynı düzeyde 
tutacak şekilde spor yapmaya özen gösterilmelidir.  
Açık havada tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu 
tercih edebileceğimiz egzersizlerdir. Ancak, herhangi 
bir yakınmanız olmasa bile, egzersiz uygulamalarına 
başlamadan önce mutlaka bir doktor kontrolünden 
geçilmelidir.

Sigarayı Mutlaka Bırakın
Önlenebilir risk faktörlerinden sigara ile kalp ve 
damar hastalıkları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. 
Sigara ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki 
süreklilik arz etmekte ve risk doza bağımlı olarak 
yükselmektedir. Sigara dumanına maruz kalan pasif 

içicilerin de riski yüzde 40’a kadar varan yüksek 
rakamlarda artmaktadır. Sigaranın bırakılması ile 
beraber risk hızla azalmaktadır.  Bir yılın sonun-
da yüzde 50’ye kadar azalan risk, 10 yıl kadar bir 
sürenin geçmesiyle beraber kalp hastalığı açısından 
kaybolmaktadır. Dolayısıyla hem kendiniz hem de 
çevrenizdekiler için en yakın zamanda bırakmayı 
ihmal etmeyin.

Strese “Hayır” Deyin
Yapılan araştırmalara göre uzun süreli stres vücut di-
rencini kırıyor ve hastalıklara zemin hazırlıyor. Stres 
yüzünden artan kalp hızı, kalp krizine adete davetiye 
çıkarıyor. Kuşkusuz ki stressiz yaşam hepimizin haya-
li. Bu isteğimize kavuşmak zorda olsa imkansız değil. 
Sizi strese sokan nedenleri düşünüp, bu sorunlarınızı 
ortadan kaldırmaya veya mümkün olduğuca uzak 
tutmaya çalışısın. Sorunlarınızı ortadan kaldırmakta 
zorluk çektiğinizde uzman yardımı alabilir, psikotera-
piyle stresi yenebilirsiniz.

Düzenli Sağlık Kontrollerinizi Yaptırın
Özellikle ailesinde kalp hastası olanların, ileri yaşta-
kilerin ve daha önce kalp muayenesi olmamış kişiler 
uzman doktora başvurması uygun olacaktır. Kişiler 
her yıl kolestrol, trigliserid ve kan şekeri ölçümleri 
yaptırmalı. Özellikle ailesinde kalp hastalığı olan, 
aşırı kilolu, diyabet veya yüksek tansiyon hastası ve 
sigara içen kişilerde bu tetkikler 30 yaşından itibaren 
yaptırılmalıdır.Gerekirse EKO, efor testler ile kalp 
hastalıkları açısından ileri inceleme yapılabilir. 

Kan Değerlerinizi Sabitleyin
Yüksek tansiyon, kolestrol ve kan şekeri değerleri, 
kalp sağlığınız üzerine önemli riske sahip. Örneğin, 
kolestrolü 240’ın üzerinde olan kişilerin kalp krizi 
geçirme riski, 200’ün altında olanlara göre iki kat 
daha fazla.  Dolayısıyla, özellikle de ailenizde bu tür 
hastalıklar söz konusuysa, düzenli olarak check - up 
yaptırıp, oynak değerleri kontrolden geçirin. Ayrıca, 
ideal kilonuzu koruyarak, bilinçli beslenerek ve spor 
yaparak bu değerlerinizi sabit tutabilirsiniz.

Kalbinize İyi Bakın
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BARİYATRİK
CERRAHİ
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Şiddetli obezite: 
Neden cerrahi giri-
şim gerektirir?
Şiddetli obezite (morbid 
obezite), obezitenin en ciddi 
evresidir. Kendinizi sıklıkla kilo alma 
döngüsü içinde buluyor olabilirsiniz. Muhtemelen 
birçok diyet denemiş ve sonunda yine kilo almışsı-
nızdır.
Yapılan çalışmalar, şiddetli obezitesi olan insanların az 
kalori tüketimi, egzersiz gibi konvansiyonel yöntem-
lerle kilo vermeye dirençli olduğunu göstermiştir. Bu 
hastalardaki tek etkili kilo verme tedavi yönteminin 
bariyatrik cerrahi olduğu görülmüştür; ve uzun 
dönemde ideal kilonun korunmasının da bariyatrik 
cerrahi sonrası mümkün olduğu görülmüştür. 

Bariyatrik Cerrahi Nedir?
Bariyatrik cerrahi, kilo vermeye ve metabolik hasta-

lıkların (diyabet 
gibi) kontrol 

altına alınmasına 
yönelik cerrahi yön-

temlerdir. Bu ameliyatlar, 
karaciğer naklindeki gibi yaşamı 

uzatıcı ve hayat kurtarıcı girişimler olarak kabul 
edilmelidir. Dolayısı ile bu ameliyatların olası yan 
etki, komplikasyon ve riskleri de bu bağlamda ele 
alınmalı ve tartışılmalıdır.

Bariyatrik cerrahi; kişinin alabileceği anlık gıda miktarını 
kısıtlayan, alınan gıdanın sindirilmesini azaltan yada iki 
durumu bir arada oluşturan cerrahi yöntemlerdir.

Çeşitli bariyatrik cerrahi ameliyatları; 
•Kelepçe yöntemi olarak bilinen mide girişine bant 
takılması (Adjustable gastric banding)
•“Sleeve gastrectomy” olarak bilinen laparoskopik 
“tüp mide” ameliyatı. 

Uzm. Dr. Tugan TEZCANER
Genel Cerrahi ABD
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•“Roux-en-Y gastric by-pass” olarak bilinen laparoskopik “mide by-pası” 
• “Duodenal switch” ameliyatı olarak bilinen oldukça komplike bir laparoskopik 
girişim. 
•Midenin bir bölümünün çıkarılmadan dikilmesi ya da “mini gastrik by-pass” 
Bu ameliyatların kapalı yöntem ile yani laparoskopik olarak yapılması ameliyat 
sonrası yaşanabilecek bazı olumsuzlukların önlenmesi açısından çok önemlidir. 
Yine laparoskopik ameliyatların ameliyat sonrası ağrı ve kozmetik açıdan önem-
li üstünlükleri vardır. 

Bariyatrik Cerrahi
Bana Nasıl Yardım Eder?
Kapsamlı bir tedavi programıyla birleştirildiğinde, bariyatrik cerrahi uzun 
dönemdeki kilo kaybınız ve hayat kalitenizi arttırmanız açısından size etkili bir 
yardımcı olabilir.

Bariyatrik cerrahinin tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi obe-
zite ilişkili hastalıkların gerilemesine yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Sıklıkla, 
kiloları iyileşen kişiler obezitelerini tedavi etmek amacıyla daha az ilaç kullan-
maya başlamaktadır.
Hangi yöntemin seçildiğine bakılmaksızın, unutulmaması gereken şey, bariyat-
rik cerrahi bir “araçtır”.  Kilo kaybı başarısı aynı zamanda beslenme, egzersiz ve 
yaşam tarzı değişiklikleri gibi önemli faktörlere bağlıdır. 

Sindirim sistemi yapınızı değiştirerek, bazı bariyatrik cerrahi yöntemleri in-
testinal hormonlarınızın salınımını etkiler; iştah ve açlığı azaltıp tokluk hissini 
arttırır. Sonuç, yeme isteğinde ve sıklığında azalmadır. İlginç bir şekilde, cerrahi 
ile sağlanan bu hormon değişiklikleri, diyet yapıldı-
ğında olan hormon değişikliklerinin ter-
sidir. Bu sayede ameliyat sonrasında 
kilo vermede daha başarılı olduğu 
düşünülmektedir. 
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“Kimler morbid obezite ameliyatı olmalı-
dır? Ne zaman ameliyat olmalıdır? Hangi 

ameliyat yöntemi seçilmelidir? “ gibi sorular 
ilgili hekim muayenesi gerçekleştikten sonra 
hasta ile birlikte karar verilmelidir.

Bariyatrik Cerrahi Ameliyatı
Olacağım Merkezi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlıklar başarı için çok önemli bir aşamadır. Bu ameliyatların olası 
yan etkileri ve hazırlıkları düşünüldüğünde tam teşekküllü, 7 gün 24 saat tüm olanakları aktif bulunan 
merkezlerde bu cerrahinin gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkar. 

“Kimler morbid obezite ameliyatı olmalıdır? Ne zaman ameliyat olmalıdır? Hangi ameliyat yöntemi seçil-
melidir? “ gibi sorular ilgili hekim muayenesi 

gerçekleştikten sonra hasta ile birlikte 
karar verilmelidir. 

Ameliyat sonrası dönem en az ameliyat 
ve öncesi kadar önemlidir.  Ameliya-

tın etkilerinin izlenmesi gerekli vi-
tamin desteklerinin karşılanma-
sı, kilo kaybının sürdürülmesi 
ve ideal kilonun korunması 
için ameliyat sonrası izlem çok 

önemlidir. Yine tam teşekküllü 
ve köklü merkezlerin seçimi ame-

liyat sonrası dönemde de devamlılık 
ve güven açısından önemlidir.

Bariyatrik cerrahi ile kilo kaybı aynı 
zamanda sizin, ailenizin ve en önem-
lisi sizin sağlığınız için farklı ve iyi 
seçeneklere ulaşmanızı sağlayabilir.
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Prof. Dr. İmren AKKOYUN
Göz Hastalıkları ABD

PREMATÜRE
RETİNOPATİSİ

Prematüre retino-
patisi, tüm dünyada 

çocukluk çağının 
önlenebilir görme 

kaybı ve körlük ya-
pan nedenleri ara-
sında ilk sıralarda 
yer almakta olan, 

prematüre doğmuş 
bebekleri etkileyen 

göz hastalığıdır.

50



Prematüre retinopatisi, tüm dünyada çocukluk 
çağının önlenebilir görme kaybı ve körlük yapan 
nedenleri arasında ilk sıralarda yer almakta olan, 
prematüre doğmuş bebekleri etkileyen göz hastalı-
ğıdır. Toplumların gelişmişlik durumu ve yenidoğan 
bakımındaki kalite düzeylerinden etkilenmekte olan 
prematüre retinopatisinin sıklığı ülkelere göre de-
ğişmektedir. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda prema-
türe retinopatisi sıklığı azalmaktadır ve bu ülkeler-
de neredeyse sadece doğum ağırlığı 1000 gramın 
altında olan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 
problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz 
gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde ise 
prematüre retinopatisi sıklığı artmakta olup, daha 
matür yenidoğanlarda da ciddi prematüre retino-
patisi görülebilmektedir. Prematüre retinopatisinin 
ortaya çıkmasıyla ilişkili çok sayıda risk faktörü 
vardır, ancak gebelik yaşı ve doğum ağırlığı kanıt-
lanmış ve en önemli risk faktörleridir. 

Prematüre retinopatisi, günümüzde neonatal yo-
ğun bakım ünitelerinin en önemli problemlerinden 
birisidir. Prematüre retinopatisi potansiyel olarak 
kalıcı görme kaybına ve körlüğe neden olabilir; 
fakat en önemli bir özelliği uygun ve zamanında 
gerçekleştirilen tarama ve tedavi programları ile 

önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. Prematüre 
retinopatisi prematüre bakımında rolü olan pedi-
atrist ve neonatologlar tarafından daha iyi anlaşı-
labilmesi için retinal vasküler gelişimin, prematüre 
retinopatisi tanımlamasının, sıklığının, patofizyolo-
jisinin, risk faktörlerinin, tarama programlarının ve 
tedavi ilkelerinin iyi bilinmesi gereklidir.

Retinada damar yapılanması 15-16. gebelik haf-
tasında başlar ve retinanın damarlanması 37-40. 
gebelik haftasında tamamlanır. Erken doğum ile 
birlikte retinada damar yapılanmasında aksaklık 
oluşabilir, prematüre retinopatisi olarak adlandırdı-
ğımız durum ortaya çıkabilir. 

Beş prematüre retinopatisi evresi vardır: Evre 1 ve 
2 hafif prematüre retinopatisi olarak tanımlanır ve 
bu iki evre tedavi gerektirmez, evre 3’e ilerleme 
göstermezse, görmeyi engelleyici hasar bırakmadan 
düzelecektir. Evre 3, 4 ve 5 prematüre retinopa-
tisinde görme kaybı, hatta körlük riski yüksektir. 
Prematüre retinopatisi ilk kez tanımlandığı 1942 
yılından sonraki 10 yıl içerisinde, çocukluk çağı 
körlüklerinin en sık nedenleri arasında yerini 
almıştır. Yenidoğanlarda kontrolsüz oksijen deste-
ğinin olumsuz retinal yan etkileri ilk olarak 1951 
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yılında öne sürülmüş ve ilk prematüre retinopa-
tisi epidemisi oksijen kullanımının kontrol altına 
alınması sonucu önlenmiş ve sonlandırılmıştır. İkinci 
prematüre retinopatisi epidemisi kontrollü venti-
lasyon yöntemlerinin geliştirildiği ve 750-999 gram 
ağırlığındaki daha fazla sayıda preterm bebeğin 
yaşatılabildiği 1970 ile 1980 yılları arasında ortaya 
çıkmıştır. Bu dönemde, prematüre retinopatisi şid-
detini bazı ölçütlere dayanarak göstermek amacıyla 
uluslararası sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. 
Üçüncü prematüre retinopatisi epidemisi ise geçti-
ğimiz yıllarda özellikle Latin Amerika, Doğu Avrupa 
ve Asya ülkeleri gibi orta düzeyde gelirli ülkelerde 
yaşanmıştır. Bu epideminin muhtemel nedenleri; 
yetersiz gebelik süresince izlem oranlarının prema-
türe doğum oranlarında artışa yol açması 
ve temel yenidoğan bakım koşulları-
nın, düşük doğum ağırlıklı (<1500 
gram) bebeklerin yaşatılabilme-
sini sağlayacak düzeyde olması 
ve  bu hastalığın gelişmesini 
önleyecek kalitede bulunma-
masıdır.  

Prematüre retinopatisi sık-
lıklarının toplumların geliş-
mişlik düzeyi ile ilişkili olarak 
değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
Yüksek gelire sahip çok gelişmiş 
ülkelerde (Birleşmiş Milletler Gelişmişlik 
Programı’nda İnsani Gelişim İndeksi’ne göre üst 
sıralarda yer alan), prematüre retinopatisi ve de 
özellikle tedavi gerektiren olgular, çoğunlukla sa-
dece doğum ağırlığı 1000 gramın altında olan ileri 
derecede düşük doğum ağırlıklı immatür yenido-
ğanlarda görülmektedir.

Prematüre retinopatisi taraması için geçerli olan 
kriterler Amerikan Oftalmoloji Akademisi, Ame-
rikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Pediatrik 
Oftalmoloji ve Şaşılık Birliği’nin yayınladığı son 
bildiride doğum ağırlığı 1500 gramının altında olan 
veya gebelik haftası 32 haftadan küçük olan tüm 
yenidoğanların prematüre retinopatisi açısından ta-
ranması önerilmektedir. Doğum ağırlığı 1500–2000 

gram arasında olup veya gebelik yaşı 32 haftadan 
büyük olup da, klinik durumu iyi olmayan, solu-
num/dolaşım desteğine ihtiyaç duyan ve izleyen 
neonatolog/pediatri uzmanı tarafından yüksek 
riskli olduğu değerlendirilen yenidoğanlar için de 
prematüre retinopatisi taraması önerilmektedir. 
Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde ise, 
gelişmiş ülkelere oranla daha büyük doğum ağırlığı 
olan ve daha matür yenidoğanlarda ciddi prematü-
re retinopatisi gelişmekte ve tedavi ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Bu veriler de, ülkeye veya topluma 
özgü tarama rehberleri oluşturulması gerekliliğini 
göstermektedir. 

Şiddetli prematüre retinopatisinin başlangıcı, 
doğum sonrası yaştan çok postmenstrüel 

yaşla (gebelik haftası+takvim yaşı) 
daha iyi bağlantı gösterir. Yani, 

gebelik yaşı daha küçük olan 
prematüre bebekte prematüre 
retinopatisi gelişmesi daha 
geç olmaktadır. Prematü-
re bebekte gelişebilecek 
prematüre retinopatisinin 
%99 güvenle tespit edilebil-
mesini sağlayacak ve mua-

yene sayısını en aza indirecek 
gebelik yaşına göre en uygun ilk 

tarama muayenesi zamanı Tablo-1’de 
özetlenmiştir.
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İlk muayeneden 
sonraki muayene 
sıklığına, izleyen 
oftalmolog tarafın-
dan retina bulgu-
larına göre karar 
verilir. Muayene ve 
takibin azaltılmasına 
veya sonlandırılmasına 
aşağıdaki bulgulara göre 
karar verilir: damarsal yapılan-
ma tamamlanmışsa takip sonlan-
dırılır; prematüre retinopatisinin 
gerilemesi durumunda aktif damarsal 
doku kalmadığından emin olundu-
ğunda takip akut dönem 
takip sonlardılır. Akut 
dönem takip süresi 
postmonstrüel 45-
50. haftaya kadar 
sürebilir. Göz 
muayenesi önce-
sinde birer damla 
ile göz bebeğinin 
büyümesi sağlanır. 
Prematüre reti-
nopatisinde 
dondurucu 
tedavi 

ile ilgili ileriye dönük, kontrollü, çok merkezli en 
geniş çalışmada doğum ağırlığı 1251 gramdan 
küçük 4099 yenidoğan incelenmiş ve bir veya iki 
gözde herhangi bir evredeki prematüre retinopatisi 

sık-
lığı 

%65.8 olarak 
bildirilmiştir. Do-

ğum ağırlığı 750 gramdan 
küçük olan yenidoğanların 

%90’ında prematüre retinopatisi 
bulunurken, doğum ağırlığı 750-999 

gram olanların %78’inde ve doğum 
ağırlığı 1000- 1250 gram arasında olan-

ların ise %47’sinde PR tespit edilmiştir. Aynı 
çalışmada gebelik yaşı 31 haftadan büyük olan 

yenidoğanların %29.5’inde ve gebelik yaşı 28-31 
hafta olanların %55.3’ünde prematüre retinopa-
tisi geliştiği bildirilirken, gebelik yaşı 27 hafta ve 
altında olan yenidoğanların ise %83.4’ünde prema-
türe retinopatisi tespit edilmiştir. Yakın zamanda 
yapılan çok merkezli bir çalışmada, doğum ağırlığı 
750 gramın altında olan yenidoğanların %92.7’sin-
de, doğum ağırlığı 750-999 gr olanların %75.8’inde 
ve doğum ağırlığı 1000- 1250 gr olan yenidoğanla-
rın ise %43.7’sinde prematüre retinopatisi geliştiği 
bildirilmiştir. Doğum ağırlığı 1251 gramdan az olan 
tüm yenidoğanlar için prematüre retinopatisi sıklığı 
%68 olarak bildirilmektedir. Gebelik yaşı 27 hafta 
ve altında olan yenidoğanların %89’unda prema-
türe retinopatisi bulunurken, 28-31 hafta gebelik 
yaşı olanlarda %51.7, gebelik yaşı 32 hafta ve 
üzerinde olan yenidoğanlarda ise %14.2 oranında 
PR görülmüştür. Her iki çalışmada da prematüre 
retinopatisi sıklığı benzer olup, gebelik yaşı ve do-
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ğum ağırlığı arttıkça sıklık azalmaktadır.  Prematüre 
retinopatisinin oluşum mekanizmasının iyi anla-
şılması, retinal gelişimin farklı evrelerinde oksijen 
ve büyüme faktörlerinin etkilerinin anlaşılmasını 
kolaylaştıracaktır. 

Son yıllarda bazı çalışmalarda prematüre retino-
patisi sıklığında belirgin azalma bildirilmiştir ve 
risk faktörlerinin tabiatı da neonatal bakımdaki 
gelişmeler doğrultusunda değişiklikler göstermiştir. 
Ancak önemi değişmeyen tek risk faktörü, doğum 
ağırlığıdır. Günümüzde prematüre retinopatisi, çok 
düşük gebelik haftalarında (22-27 hafta) ve ileri 
derecede düşük doğum ağırlığı (<1000 gram) olan 
yenidoğanlarda daha sık ve daha şiddetli biçimde 
(Agresif premature retinopatisi) karşımıza çıkmak-
tadır. Doğum ağırlığı ve gebelik haftası prematüre 
retinopatisi gelişimi ile yüksek oranda ilişkili gibi 
görünmektedir, ancak özellikle çok az gelişmiş 
olan yenidoğanlarda hamilelik döneminde büyüme 
geriliği nedeniyle gebelik yaşının değerlendirilmesi 
yanıltıcı olabilir. Doğum ağırlığı, maternal preek-
lampsi, pulmoner hemoraji, ventilasyon süresi ve 
devamlı pozitif basınçlı ventilasyonu, eşik prema-
türe retinopatisi gelişimi için esas risk faktörleri 
olarak bildirmişlerdir. Daha önce açıklandığı gibi ge-
lişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmekte olan 
veya az gelişmiş ülkelerde, daha matür yenidoğan-
larda tedavi gerektiren şiddetli prematüre retino-
patisi meydana geldiği de unutulmamalıdır. Bu da 
prematüre retinopatisi gelişiminde doğum ağırlığı 
ve gebelik yaşı haricinde, sosyoekonomik durum 
ve temel neonatal bakım olanakları gibi başka bazı 
faktörlerin de etkili olabileceğini göstermektedir. 
Prematüre retinopatisi oluşum mekanizmasiyle ilgili 
olarak, neonatal yaşamın erken döneminde oksijen 

uygulaması ve yüksek oksijenin kanıtlanmış riskle-
rini gösteren çok sayıda kontrollü çalışma vardır. 
Geç dönemde (en az iki haftadan sonra) ve daha 
rahat  neonatal oksijen uygulamasının etkilerinin 
araştırıldığı çok merkezli, kontrollü, bir çalışmada 
eşik öncesi prematüre retinopatisi hastalığı olan 
yenidoğanlarda ilave oksijen tedavisinin riski ve et-
kinliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Prematüre 
retinopatisi gelişimi veya şiddetli (eşik) prematüre 
retinopatisine ilerleyiş oranı geleneksel oksijen 
tedavisi alan yenidoğanlarda (nabız oksimetride 
%89-94 satürasyon hedeflenen) %48, ek oksijen 
tedavisi alan yenidoğanlarda (nabız oksimetride 
%96-99 satürasyon hedeflenen) %41 oranında 
tespit edilmiş olup, iki grup arasında anlamlı bir 
fark saptanamamıştır. Oksijen tedavisinin uygulan-
ma süresi de prematüre retinopatisi gelişiminde 
uzun zamandır kabul görmüş bir risk faktörüdür. 
Daha kısa süreli ve daha düşük konsantrasyonlarda 
oksijen uygulaması yüksek riskli hasta gruplarında 
prematüre retinopatisi sıklığında belirgin azalma 
sağlamış olup, bu varsayım hâlâ geçerlidir. Eşik 
prematüre retinopatisi gelişiminde günümüzde 
yaygın olarak kabul gören kuram, arteriyel oksijen 
düzeyinde dalgalanmalar olmasıdır. Yüksekoksijen 
ve düşükoksijen arasında değişkenlik gösteren 
tekrarlayan oksijen değişiklikleri, artmış toplam ve 
hastalık düzeyinde büyüme faktörü düzeyleri ve re-
tinal damarsal yapılanmada gecikme ile sonuçlanır. 
Doğumla birlikte takibe başlama, yüksek oksijen-
den ve tekrarlayan yüksekoksijen- düşükoksijen 
dönemlerinden kaçınma, verilen oksijen düzeyinin 
ölçülmesi ve kısıtlı tutulması, prematüre retinopa-
tisi gelişimi ve sıklığının azaltılması için en önemli 
koruyucu faktörlerdir. 

Prematüre retinopatisi gelişimine genetik bir yatkınlık 
olduğu ileri sürülmektedir. Çok düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerde prematüre retinopatisinin eşik prematüre 
retinopatisine ilerlemesi veya ilerleyici prematüre 
retinopatisi riski, büyüme faktörü üretimindeki farklı-
lıklarla, genetik farklılıklarla ilişkili olabilir. 

Eşik (“threshold”) hastalık durumunda dondurucu 
tedavinin, kalıcı görme kaybına ilerlemeyi azaltma-
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da etkili olduğu CRYO-ROP çalışmalarında göste-
rilmişti.  Laser kullanımı, prematüre retinopatisinde 
periferal retinanın tedavisinde dondurucu tedaviye 
olumlu tarafları olan iyi bir tedavi seçeneği olarak  
karşımıza çıkmaktadır. Diod laser tedavisi dondu-
rucu tedavi kadar etkilidir ve günümüzde ilk tercih 
edilen tedavi yöntemi olarak dondurucu tedavinin 
önüne geçmiştir. Dondurucu tedavi şiddetli prema-
türe retinopatisinde belirgin düzelme sağlasa da, 
%100 tedavi edici değildir; tedaviden on yıl sonra 
gözlerin %45’i ancak 6/60 veya daha az görür. 
Yüksek riskli gözlerin daha erken evrede tedavi 
edilmesi, beklentiyi daha iyileştirmiştir. Bu çalış-
manın (ETROP) yayınlanmasından sonra yeniden 
düzenlenen ve günümüzde kabul gören tedavi 
kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

Eşik (“Threshold”) Prematüre retinopatisi (CR-
YO-ROP çalışmasındaki tanımlama): “Plus” hastalık 
varlığında bölge I veya II’de en az beş devamlı 
veya sekiz toplam saat kadranı evre 3 prematüre 
retinopatisi varlığı; Eşik öncesi (“Prethreshold”)-tip 

1 (ETROP çalışmasındaki tanımlama) Bu gözler-
de oldukça aktif prematüre retinopatisi vardır ve 
erken tedavi düşünülmelidir.

Eşik veya Eşik öncesi hastalık belirlendikten sonra 
en erken sürede, (72 saat içinde) tedavi uygulan-
malıdır.

Agresif prematüre retinopatisi olgularında BE-
AT-ROP çalışmasındaki tanımlamaya göre ilaç teda-
visi söz konusu olabilir. Bu tedavi ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. 

İleri Evre prematüre retinopatisi olgularında cerrahi 
gerekmektedir. Prematüre bebeklerde ileriye yö-
nelik şaşılık, miyopi astigmat gelişme riski normal 
gününde doğan bebeklere göre daha yüksektir. Bu 
nedenle prematüre bebekler prematüre retinopatisi 
gelişiminde veya gelişmeksizin düzenli aralıklarla 
(6. ay ve daha sonra 1 yıl aralıklarla veya doktorun 
önerisine göre) göz tarama muayenelerini yaptır-
maları gerekmektedir.
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Dr. Dyt. İrem OLCAY EMİNSOY
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Doğum Sonrası

nasıl

GİRİLİR
Gebelik süresinde her anne adayında az veya çok 

miktar ağırlık artışı görülür. Gebeliğin başlan-
gıcında normal ağılırlığında olan bir anne 

için gebelik süresinde 9-12 kg alması 
normal olarak kabul edilir. 

?
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Anne adayı olması gereken ağırlığın altında veya 
üstünde ise, gebelik boyunca kazanması gereken 
ağırlıkta farklılaşır. Bu nedenle gebelik süresinde 
alınan kilolara dikkat etmek önemlidir.  Gebelik 
dönemini ve sonrasını daha rahat geçirmek için 
gebelik esnasında uygun miktarda ağırlık kazanımı 
olması gereklidir. Eğer bu dönemde alınması ge-
reken kilo kadar ağırlık kazanımı olmuşsa, doğum 
sonrasında yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkla-
rını korunması ile gebelik öncesi ağırlığa ulaşmakta 
kolaylaşacaktır. Doğum ile birlikte alınan kiloların 
bir miktarı kaybedilir.

Doğum sonrası dönem, gebelik sırasında alınan 
kiloların yavaş yavaş ve sağlıklı bir şekilde verilmesi 
için önemli bir dönemdir. Bu dönemde alınan fazla 
kilo, uzun dönemli obezite riski ile ilişkilidir. Yeni 
anne çok büyük bir yaşam tarzı değişikliği içindey-
ken, bunun üstüne kilo verme işinin de eklenmesi 
zor bir dönemdir. Diyet ve egzersiz gebelik sonrası 
dönemde beraber uygulanması gereken sağlık 
yaklaşımı olmalıdır.

Anne Sütü 
Anne sütü ile beslenme hem bebeğin sağlığı için 
gerekli ve önemli, hem de annenin kilo vermesine 
sağlayabilecek noktalardan bir tanesidir. Büyüme-
nin en hızlı olduğu yeni doğan döneminde, anne 
sütü ilk altı ay bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını kar-
şılamaktadır. Hijyeniktir, allerji yapmaz, obeziteden 
ve kanserden korur. Anne sütü temizlik açısından 

güvenli ve tazedir. Enfeksiyonlardan korur. Anne 
sütü verilmesi çene gelişimi ve diş sağlığını des-
tekler. Ticari mamalara göre daha ucuzdur.  Anne 
ve bebek ilişkisini kuvvetlendir. Anne ve bebekte 
herhangi bir sağlık problemi yoksa anne sütü ilk 
altı ay bebeğe mutlaka verilmelidir. Altı aydan sora 
ek gıdalara başlanır. Ayrıca yapılan bazı çalış-
malarda doğum sonrasındaki 10 yıllık dönemde 
izlenen annelerde, en az 3 ay ve daha fazla süre 
ile emziren annelerin, emzirmeyenlere göre beden 
kütle indekslerinin daha düşük olduğunu ve daha 
az kilo aldıklarını belirlenmiştir. Emzirmenin doğum 
sonrası ağırlık kaybına etkisini görmek için daha 
çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşadıklarımız
•Yavaş zayıflama, sonra bir miktar kilo alma-verme 
moral bozucu olmakta ama gebelik sonrasında hızlı 
bir sonuç görmek zordur, ağırdan alın.

•”İkinci bebekten sonra kilo vermek daha zor, ikinci 
bebekte daha çok kilo aldım, üçüncü bebekte kilo 
vermek daha da zor olacak, bebeğim 7 aylık olduğu 
halde hala vermem gereken kilolar var.” Daha 
önceki gebeliklerde kilo verilmemişse bir sonraki 
gebeliğe daha kilolu başlanmakta, yaşlanma ile 
birlikte metabolizmanın yavaşlaması ile birlikte kilo 
vermek zorlaşmaktadır. 

•Genelde tüm kadınların hayatlarında geçirdikleri 
ilk en kilolu dönemdir. Doğum sonrasında, ayna-
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ya baktığında kendini hala doğum yapmamış gibi 
hissedebilir. Sabırlı olmak ve kilo vermeyi istemek 
en önemli başlangıçtır.

•‘Gebelik öncesi dönemde giydiğim kıyafetlerimi 
giyemiyorum ve eğer kilo verirsem kendime daha 
şık kıyafetler alacağım, gebelik öncesi kıyafetlerimi 
giydiğimde en mutlu ben olacağım.’ Çevredekilerin 
söyleyeceklerinden çekinerek, sosyal hayatı geri 
plana itmek söz konusu olabilir. 

•Çalışıyorsanız, ev ile ilgilenmek, herkesin ihtiyaç-
larını karşılamak ile kendi ihtiyaçlarını gidermek 
arasında bir denge kurmak zordur. Genel olarak 
anneler, her şeyi kendilerinden önceki sıraya koy-
dukları için annelerin ihtiyaçları son sırada yer alır. 
Bazen yemek yemeye, egzersiz yapmaya zaman 
bulmak zor olabilir. Ama bu durumda bile en azın-
dan sağlıklı yemek yemek için çabalamak gereklidir

•Eşlerin desteği önemli ve gereklidir. Eşler, tüm 
gün annenin evde olmasına rağmen neden kendine 
zaman ayıramadığını anlayamayabilirler. 

•Bu karışık duygular içinde, bebeğimizin ve kendi 
sağlığımızın korunması en önemli konudur. Er-

ken dönemde ve hızlı kilo vermek bebeğin alması 
gereken besini alamamasına, annenin de sağlığının 
bozulmasına neden olur.

Kendinize Zaman Tanıyın
Annenin doğumdan sonraki ilk 6-8 hafta zayıflama-
ya yönelik kısıtlamalar yapması yanlıştır. Zayıflama 
diyeti doğum sonrası 4-6 aydan itibaren başlamalı-
dır.  Özellikle emziren annelerin sütlerinin artması 
için bol miktarda şekerli komposto veya hoşaf 
içmeleri, tatlıları çok tüketmeleri aslında ihtiyaç-
larının üstünde enerji almalarına neden olur. Bu 
da kilo kaybetmek yerine artışına neden olabilir. 
Süt artırıcı etkisi olduğu bilinen malt ve boza gibi 
içeceklerin enerjisi de yüksektir. Bu gibi içecekle-
rinde fazla miktarda tüketilmesi kilo artışına neden 
olmaktadır. Meşrubat, hazır meyve suları yüksek 
miktarda şeker içermektedir. Bu içeceklerden 
kaçınılmalıdır. Anne sütünü artırmak amacıyla tahin 
veya un helvası gibi yiyeceklerin yenmesi alınan yağ 
ve enerji miktarını artırmaktadır. Aşırı unlu, aşırı 
şekerli ve yağlı gıdalara dikkat etmelidir. 

Her gün bir adet yumurta ve 1 porsiyon etli sebze 
yemeği tüketmek, kalsiyumdan zengin olan süt, 
yoğurt veya peyniri tüketmeye çalışmak ve ye-
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terli miktarda su içmek ile anne 
gereksinimlerinin bir bölümünü 
karşılamaktadır. Evde yapılmış az 
şekerli veya şekersiz komposto ve 
limonata zaman zaman tüketile-
bilir. C vitamini yönünden zengin 
yemekler sebze ve meyveler günde 
5 porsiyon kadar tüketilmelidir. 
Ayrıca eğer bir rahatsızlık vermiyor 

ise kuru baklagiller de diyetimizde yer 
vermemiz gereken önemli yiyeceklerdir. 

Günde 2-3 porsiyon kadar et, tavuk veya 
balık tüketilmesiyle protein ihtiyacının da 

bir miktarı karşılanmış olur. Tam tahıl unu ile 
yapılmış ekmekler tercih edilmeli, makarna pilav 

gibi gıdalar ise günde 1-2 porsiyon kadar tüketil-
melidir. Çay kahve tüketimi 1-2 bardak ile sınırlan-

dırılmalıdır. Özellikler yemeklerle birlikte çay ve kahve 
tüketilmemelidir.

Emzikli annenin zayıflaması, gebelikte aldığı kilolara bağlıdır. Fazla kilo almamış bir anne, süt verdiği için 
zayıflar fakat gebelik süresinde 9-12 kg almış bir anne vücudunda depo ettiği yağları süt verirken harca-
yabilir. Bu durumda enerji yetmezliği görülmez. Emzikli annelerde çeşitli vitaminlerin yetersizliği görü-
lebilir. Bu nedenle süt verildiği dönemde aşır kısıtlı diyetler uygulamak yanlıştır. Anne yeterli ve dengeli 
beslenmediği, diyetinde aşırı kısıtlama yaptığında süt üretiminde de azalma olur.  

Yanıp Kül Olmayın
Aşırı kısıtlı veya tek gıda üzerine kurulan diyetleri yapmayın. Çoğu zaman 
ilk aşamada hızlı şekilde kilo vermenizi sağlayabilir, ama bu kayıpların ilk 
bölümü sudur ve genellikle hızlıca geri alınır. Ayrıca yağ yerine kas dokusu 
kaybına neden olur. Kilo verirken yağ dokusundan kilo vermek gereklidir. 
Kendinizi kilo vermek için zorlamayın, onun yerine yeterli ve dengeli bes-
lenmeye çalışın.
Kendinize iyi davranın ve gerçekçi olun
Yaklaşık olarak 40 haftada aldığınız kiloları, bir anda verilemez. Pek çok 
gebe de hamilelik, doğum sonrasında da vücut ölçülerinin kalıcı olarak de-
ğişmesine neden olacak farklılıklar yaratır. Ağırlık kaybı olsa bile yeni vücut 
ölçüleriniz olabileceğine hazırlıklı olun. 
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Doğum Sonrası

•Günde 3 öğün fazla miktar-
larda yemek yerine, 5-6 öğün 
azar azar yemek yiyin. 8-10 
bardak kadar su tüketin.

• Alışveriş yaparken kendinize bir 
ihtiyaç listesi hazırlyın, listenin 
dışına çıkmamaya çalışın.
Alışverişe aç gitmeyin.

• Meşrubat, asitli içecek, hazır 
meyve suları tüketmemeye çalışın.

Beslenme İpuçları60



• Şeker, yağ ve tatlıları kısıt-
layın. Aşırı yağlı yiyeceklerden 
uzak durun. Kızartma yemeyin. 

•Yeterli miktarda et, tavuk, balık, 
süt, yoğurt ve peynir tüketin. 

• Yağlı tohumlardan aşırı miktarda tüketmeyin. 
Günde 1-2 adet ceviz veya, 4-5 adet fındık tüke-
tilebilir. Avuç avuç yemekten kaçının.

•Tatlı yemek istiyorsanız süt-
lü tatlı tercih edin. Ama içine 
kakao ve çikolata giren tatlıları 
kısıtlamaya çalışın. Evde cips, 
kek, kurabiye, şekerleme, çikola-
ta, meşrubat, çerez gibi yiyecek-
leri bulundurmamaya çalışın.

• Hızlı yemek restoranlarından 
ve ekstra büyük porsiyon öneri-
lerden uzak durun.

• Tam tahıl ürünlerini tercih edin. 

• Duygularımızla yemek yemeyi birbirinden ayırmak 
önemlidir. Üzgün veya mutsuz olunduğunda yemek 
yemekten kaçının. Bu durumda yürüyüşe çıkmak, 
kitap okumak rahatlamaya yardımcı olabilir.

• Meşrubat, asitli içecek, ha-
zır meyve suları tüketmemeye 
çalışın.

•Yavaşlayın. Yemeği yavaş yerseniz, doy-
gunluk hissinin oluşmasına fırsatınız olur 
ve çok yemek yemezsiniz.

• Çocuklarınızın tabağına yiyebileceği 
kadar yemek koyun ve tabaklarında kalan 
yemekleri bitirmeye çalışmayın. 

• Atıştırmalık olarak meyveleri tercih 
edin, yağdan fakir posa ve vitaminden 
zengin kaynaklardır.

• Günde 4-5 porsiyon sebze ve 
meyve tüketmeye çalışın.•Öğün atlamayın, yeni bebek sahibi anne-

ler genelde yemek yemeyi unutur. Yemek 
yemezseniz, enerjiniz olmaz, ama bu kilo 
kaybına yardımcı da olmaz.

•Güne kahvaltı ile başla-
yın. Eğer kahvaltı alışkan-
lığınız yoksa biran önce 
bu alışkanlığı edinin, bu 
sayede ilerleyen saatlerde 
kendinizi daha az güçsüz 
hissedersiz. Ayrıca bu 
sayede çok açlık hissedip 
fazla miktarda ve hızlı 
yemekten korunursunuz. 

•Haşlama veya ızgara 
yemekleri tercih edin.
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Gelişimsel Pediatri Ünitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay

Tel: 0 312 212 68 68 

Çocuğunuzun bedensel sağlığı kadar
gelişimini ve davranışlarını da önemsiyoruz…

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Sorularınızın cevaplarını Başkent Üniversitesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Gelişimsel Pediatri Ünitesine başvurarak
öğrenebilirsiniz.

Çocuğunuzun;

Öğrenmesi, dikkati,  söylediklerinizi anlaması, konuşması, hareketleri,
görmesi, işitmesi ile ilgili kaygılarınız mı var?

Öfke nöbetleri, inatçılık, uyku sorunu, tuvalet eğitiminde zorluk gibi
davranış sorunları için çözüm mü arıyorsunuz?

Erken doğum, kronik böbrek, karaciğer, kalp, endokrin ya da genetik
hastalık nedeniyle izlenen çocuğunuzun hastalığının öğrenmesine, gelişimine 
ve davranışlarına olan olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapabileceğinizi 
mi öğrenmek istiyorsunuz?

Zihinsel, bedensel engeli ve özel gereksinimi olan çocuğunuzun gelişiminin 
daha iyi olması için neler yapabileceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Gelişiminin daha iyi olması için 
yaptıklarınızın uygun ve yeterli 
olup olmadığını mı merak
ediyorsunuz?
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SİGORTA ŞİRKETLERİ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AGİS GROUP
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş TAMAMLAYICI
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•GMC SERVICES INTERNATİONAL FRANSA
•GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
•GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
•GÜVEN SİGORTA A.Ş.
•HALK SİGORTA (BİRLİK SİGORTA) A.Ş.
•HDI SİGORTA A.Ş.
•INTER PARTNER ASSISTANCE
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
•MARM A.Ş.
•METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
•MONDIAL ASSISTANCE
•RAY SİGORTA A.Ş.
•REMED ASSISTANCE
•S.O.S. INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ A.Ş.
•TUR ASSIST
•VANBREDA
•YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
•ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
•ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.

BANKALAR

•ESBANK MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
•FORTİS BANK A.Ş. MENSP. EMEKLİ SAND. VAKFI
•GARANTİ BANKASI A.Ş.EMEKLİ VE
YARDIM SANDIĞI VAKFI
•İŞ BANKASI
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
•ANKARA SANAYİ ODASI
•ANKARA TİCARET ODASI
•FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİ
•KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
•MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSP. EMEKL. VE
SAĞLIK SAND. VAKFI
•SELÇUK ECZA DEPOSU A.Ş.
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU
•TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
•YEŞİLKART

PİLOTAJ

•BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIIK
•GÜNEŞ EKSPRES (SUN EXPRES) HAVACILIK AŞ.
•HAN HAVACILIK
•HELİPORTUGAL
•MNG HAVA YOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.
•SKYLİNE ULAŞIM TİCARET A.Ş.
•TÜRK HAVA KURUMU
•YÜZÜAK HAVACILIK
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