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Melek ALKAN ÇAKMAK

Babalar gününde çocuğunu hem öksüz hem yetim bırakan babalar, 
bu satırlar sizin için. “Kadın Cinayetleri” diye sıradanlaştırdığı-
mız işin öznesi olan, cennetin ayaklarının altında olduğu annenin 
evine ateş düşüren, yakıp yıkan, virane eden babalar! 

Babalar gününüzün kutlanmasını bekleyecek misiniz merak ediyo-
rum. Canını alırken bir zamanlar en sevdiğinizin, geride bıraktık-
larınızın hali ne olur diye düşünüp içiniz titremedi mi merak ediyo-
rum.  Geleceğini çaldığınız evlatlarınızın kalbinde aklanır mısınız 
merak ediyorum. Bu kadar büyük bir günahla nasıl yaşarsınız en 
çok onu merak ediyorum. 

Haziran ayının üçüncü pazarı, Babalar Günü. Çocuklarının ve 
kadınlarının değerini bilen tüm babaların günü kutlu olsun. Bu 
seferlik bu kadar. 

Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle...

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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Uzm. Dr. M. Gökhan EMİNSOY
Aile Hekimliği ABD

Ülkemizin de içinde bulunduğu subtropi-
kal iklim kuşağında yaz ayları bazı riskleri 
de beraberinde getirir. Aşırı sıcak, rutubet, 
güneş, deniz kenarı veya yüksek rakımlı 
bölgelere seyahat, bulaşıcı hastalıklar, su 
kaybı gibi durumlar özellikle çocuk, ileri 
yaş ve hamileler gibi bazı risk gruplarında 
dikkat edilmesi veya önlem alınması gere-
ken sorunlara yol açabilir.
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Yaz ayları boyunca aşağıdaki konularda dikkatli davranarak ve gerekli 
önlemleri alarak daha sağlıklı bir dönem geçirmek mümkün olacaktır.

Sıcak Ortamlardan Kaçının ve Bol Su İçin
Özellikle yaz mevsiminde havaların ısınması su kaybını önemli ölçüde 
artırır, metabolizmayı da yavaşlattığı için pek çok rahatsızlıkların oluşma-
sına yol açar. Yaz aylarında su kaybını azaltmak için mümkün olduğunca 
serin ve gölge yerlerde bulunmaya özen gösterin. Aşırı rutubetli ortam-
larda uzun süre kalmayın. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 
(11.00-15.00 arası) dışarıda gezmeyin. Günlük 2-2,5 litre civarında su 
için, aşırı terleme gibi ihtiyacınızın arttığı durumlarda miktarı artırabilirsi-
niz. Kolay temin edemeyeceğiniz koşullarda suyunuzu yanınızda taşıyın.

Güneşten Korunun 
Beyaz kalarak güneşlenme ilkesini benimseyin. Güneşin 
kanserojen etkisini aklınızdan çıkarmayın. Aşırı sıcak gün ve 
saatlerde güneş altında kalmayın. Sizi serin tutan, açık renkli 
ve pamuklu giysiler tercih edin. Mutlaka UV koruyuculuğun-
dan emin olduğunuz bir güneş gözlüğü kullanın. Dışarıda 
şapka takın, bulutlu havalarda, gölgede bile güneşin zararlı 
ışınlarına maruz kalabileceğinizi unutmayın. Sabah veya ak-
şam saatlerine doğru güneşlenin. Cildinize uygun hem UV-A 
hem de UV-B’ye karşı etkin bir güneş koruyucu kullanın. 
Güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce güneş koruyucunuzu 
sürmüş olmanız gerekmektedir. Çoğu kişide güneş koruma 
faktörü (SPF) 30 olan güneş koruyucular yeterli iken açık 
tenli kişilerde, kızıl ve sarışınlarda, bebek, çocuk ve yaşlı-
larda, cilt kanseri öyküsü olanlarda daha yüksek koruma 
faktörü olan bir ürünü tercih etmek gerekecektir. Güneş 
koruyucu etkinliğini yitirdikçe, deniz, havuz veya duş sonrası, 
ya da her 3-4 saatte bir güneş koruyucunuzu tekrar sürmeyi 
unutmayın. Güneş sonrası nemlendirici özelliği olan bakım 
ürünleri kullanabilirsiniz.

Egzersiz Yapın
Sağlık açısından bir engeliniz yok ise yaşınıza uygun fiziksel egzersizleri 
ve yürüyüşleri özellikle sabah erken saatlerde yapmaya özen gösterin. 
Sağlıklı yaşam tarzı açısından özellikle yüzme, bisiklet veya tenis gibi 
sporları fırsat buldukça yapın. Yeterli sıvı ve tuz alımına dikkat edin. Sağ-
lığınız açısından engel olabilecek durumları doktorunuza danışın.
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Ailenizle Birlikte Vakit Geçirin
Fırsat buldukça kısa da olsa seyahatlere çıkarak eş ve çocuk-
larınızla vakit geçirin. Aile büyüklerinizi ziyaret edin. Beraber 
etkinliklerde bulunarak yaşayacağınız anların tadını çıkarın.

Rahatlayın
Okulda veya işte çok çalışarak geçirdiğiniz bir yıl sonrası kendi-
nize vakit ayırın, ruhen ve bedenen rahatlamaya çalışın. Hobiler 
edinin, bol kitap okuyun.

Kazalara Karşı Korunun
Özellikle su sporları sırasında suda boğulma riski-
ne karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olun. 
Olumsuz hava koşullarında yüzmeyin, cankurtaran 
olmayan yerlerde denize ve havuza girmeyin. Riskli 
sporlar yaparken güvenlik önlemlerinizi alın.

Seyahat Öncesi Önlemlerinizi Alın
Seyahatlerin büyük kısmı yaz döneminde gerçekleştirilmektedir. Seyahat öncesi 
gideceğiniz coğrafi bölgenin koşulları ve riskleri hakkında bilgi edinin. Kendi-
niz ve çocuğunuz için gerekli malzemeleri alın. Düzenli kullandığınız ilaçlarınızı 
seyahat süresince yetecek kadar temin edin, ayrıca ağrı kesici, ateş düşürücü, 
anti-alerjik, taşıt tutmasına karşı ilaçlar, yanık kremi ile antiseptik özellikli yara 
temizleyiciler, oral rehidratasyon tuzları ve yara bandı almayı unutmayın. İlaçsız 
kalma olasılığına karşın reçetenizi yanınızda bulundurun. Kronik hastalığınız varsa 
seyahat öncesi doktorunuza danışın. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için seya-
hatten 3 hafta önce bağışıklama ve proflaktik ilaçlar açısından kamusal hizmet 
veren seyahat sağlığı merkezlerine başvurun. Özellikle sarılık, menenjit ve sarı 
humma aşılarının zorunlu olduğu ve sıtmanın yaygın görüldüğü coğrafi bölgelere 
yapılacak seyahatlerden önce medikal danışmanlık almak önemlidir. Gözlük, sinek 
ve böcek kovucu losyon, nemlendirici, güneş koruyucu, klor tableti, diş fırçası ve 
diş macunu götürün. Kaynağından ve tazeliğinden emin olmadığınız hiçbir gıdayı 
tüketmeyin, ambalajlı ve iyi pişmiş gıdaları tercih edin. Suyu kaynatarak için. Ki-
şisel sağlık bilgilerinizi, kan grubunuzu, ilaçlarınızı, alerji ve hastalıklarınızı içeren 
İngilizce yazılmış bir sağlık belgesini üzerinizde taşıyın. Hayvanlarla yakın temas-
tan kaçının. Kirli veya tatlı sularda yüzmekten kaçının. Yurtdışı sağlık sigortanızı 
yaptırmayı unutmayın. Riskli ve bilmediğiniz bölgelerde rehberlik hizmeti alın. 
Sivil havacılık kurallarını öğrenin, kabine alacağınız insülin vb ilaçlarınız için belge 
ve izin alın. Uzun ve direk olarak klima maruziyetinden kaçının.
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Sağlıklı Beslenin
Beslenme hayatın her anında dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
Sağlığınız, yaşam kaliteniz ve gelişmeniz için her çeşit besin öğesi ile 
dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Yaz döneminde bol sıvı alın öncelikle 
su için. İhtiyacınız kadar tuz tüketin. Sık ve küçük öğünlerle beslenme 
prensibini devam ettirin. Taze meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketin. 
Serinletici etkisi olan hafif içecek ve yiyecekleri tercih edin. Karbonhid-
ratları azaltın. Salata, taze sıkılmış meyve suları, ayran, yoğurt, sütlü 
tatlılar, zeytinyağlı yiyecekler daha doğru tercihler olacaktır. Proteinli 
gıdalara 1-2 öğünde yer verebilirsiniz. Yağlı yemeklerden, kızartma-
lardan, şekerli içeceklerden ve alkol alımından kaçının. Haşlama veya 
yağsız pişirme yöntemlerini tercih edin. Sağlığımız için gerekli olan D 
vitaminin etkinleşmesi için kısa süreli ve güneş koruyucu sürülmemiş 
bölgesel güneşlenme yeterli olacaktır. Sıcak ortamlarda hijyen koşulla-
rına dikkat edilmeden hazırlanan özellikle süt ve süt ürünleri, kremalı, 
mayonezli, yumurtalı yiyecekler ile uygun koşullarda saklanmayan et, 
tavuk ve deniz ürünleri kısa sürede bozularak mikroorganizmaların 
üremesine olanak vermektedir. Sıcak havalarda yiyecekler daha çabuk 
bozulacağından gıda zehirlenmesi riski nedeniyle besin güvenliğine dik-
kat edin. Dışarıda satılan, sıcakta beklemiş ürünleri tüketmeyin. Yemek 
hazırlarken ve tüketirken ellerinizi çok iyi yıkayın.
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Bulaşıcı Hastalıklardan Korunun
Yaz aylarında bulaşıcı hastalıklar ve enfek-
siyonlarda artış olabilir. Özellikle dışkılama 
sayısında artış ve sulu dışkılama ile giden 
yaz ishalleri sık görülür. İshaller parazit, 
bakteri veya virüs kaynaklı olabilir. Yaz ay-
larında kontamine suların tüketilmesi, içme 
sularının klorlanmaması, hijyen koşullarına 
dikkat edilmeden hazırlanmış yiyeceklerin 
yenilmesi, çiğ tüketilen besinlerin uygun 
ve yeterli şekilde temizliğinin yapılmaması, 
gıdaların uygun ortamda hazırlanıp saklan-
maması, dışkı ile bulaş olabilecek ortamlara 
karşı önlem alınmaması, kişisel hijyene dik-
kat edilmemesi ve özellikle ellerin yemek 
öncesi, bulaş sonrası ve tuvalet sonrası 
yeterince yıkanmaması salgınların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Eller bol su ve 
sabunla tırnak arası, parmak araları, avuç 
içi ve bilekleri de içerecek şekilde yıkanma-
lıdır. Çiğ tüketilen meyve ve sebzeler bol 
temiz su ile yıkanmalı, dezenfekte edilmeli 
ve gerektiğinde kabukları soyularak tüketil-
melidir. İshal varlığında öncelikle bol temiz 
su içmeli, hazır veya evde hazırlanan tuz, 
şeker, karbonat karışımları kullanılmalıdır. 
İshal diyeti olarak yağsız patates haşlama 

veya püresi, yağsız makarna, pirinç lapası, beyaz ekmek, yağsız peynir, yağsız yoğurt, 
ayran, muz, kabuksuz şeftali gibi yağsız ve posasız yiyecekler tercih edilmelidir. İshal 
durdurucu ilaçlar zararlı etkilerinden dolayı önerilmemektedir. İshalin nedeni belirlenme-
den ve doktor tarafından önerilmedikçe antibiyotikler kullanılmamalıdır.  Aşırı kusma, 
sıvı ve elektrolit kaybı durumunda bir sağlık merkezine başvurmak yerinde olacaktır.

Özellikle yaz aylarında iyi dezenfeksiyonu yapılmamış su tesisatları ve klima sistem-
lerinden geçen Legionella enfeksiyonu kişinin tedavi edilmesini gerektiren şiddetli bir 
enfeksiyondur. Bu tür işletmelerin periyodik bakımları yaptırmaları gerekmektedir.

Piknik alanlarında insanları bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de böcek ısırmaları 
sonucu gelişen enfeksiyonlardır. Bu konudaki önemli örnek ülkemizde son yıllarda gün-
demde olan İç Anadolu Bölgesi kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz güneyinde görülen, 
coğrafi alanını genişleten, bir virüsün neden olduğu, kenelerin ısırması ile bulaşan, ateş 
ve yaygın kanamalarla seyreden, öldürücü olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir. Açık 
alanlarda çıplak ayakla gezilmemesi, ev hayvanlarının da korunması ve böcek kovucu 
kremlerin sürülmesi alınacak önlemler arasındadır.
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Hamilelik Döneminde 
Dikkatli Olun
Benzer öneriler hamileler için de geçerlidir. Çok 
sıcak ve rutubetli bölgelere gitmekten, uzun ve 
yorucu yolculuklardan kaçının. Serin yerlerde, 
yorucu olmayan aktiviteler yapın, bol su tüketin, 
hamileler için uygun güneş koruyucular kullanın. 
Sizi takip eden doktorun önerilerini alın, hami-
lelik döneminin son aylarında uçak yolculuğuna 
çıkmayın. Şişlikler için tuz tüketimini sınırlayın 
ve sık istirahatler ve kısa yürüyüşler yapın, suda 
uzun süre kalmayın. İdrar yolu ve mantar enfek-
siyonları açısından dikkatli olun. Mide yanması 
açısından önlemlerinizi alın.

İshal diyeti olarak yağsız patates haşlama 
veya püresi, yağsız makarna, pirinç lapası, 

beyaz ekmek, yağsız peynir, yağsız yoğurt, 
ayran, muz, kabuksuz şeftali gibi yağsız ve 
posasız yiyecekler tercih edilmelidir.
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Uzm. Dr. Esra ÖZKIRLI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Tuvalet eğitimi, çoğunlukla 
ilk deneyimleri olan ebe-
veynler, özellikle anneler 
için çoğunlukla korkulan 
bu yüzden de ertelenilebi-
len bir durumdur. 
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1-3 yaş döneminin en önemli özelliği çocuğa tuvalet 
eğitiminin kazandırılmasıdır. İşeme ve dışkılama 
ile ilgili kasların fizyolojik gelişimleri 1-2 yaşlarında 
tamamlanmaktadır. İnatlaşma ve baş kaldırma eğili-
minde olan bu dönem çocuklarındaki zıt duygular, en 
belirgin olarak tuvalet eğitiminde ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenle tuvalet eğitimi annelerin adeta kabusu 
haline gelmektedir.  Kas kontrollerinin sınırlarını 
deneyen, birey olmanın farkındalığını yaşayan çocuk 
işeme ve dışkılama üzerine kurduğu otorite kontro-
lünü ebeveyne bırakmak istemez. Yapmakta zorlansa 
da her şeyi kendi başına yapmak ister. 

Normal olarak işeme, dengeli, refleks mesane 
kasılmaları ve sfinkter gevşemesi ile anne karnın-
da başlar. Doğumdan sonra da bu şekilde devam 
eder. Tam olarak bilinçli mesane kontrolünün elde 
edilmesi için bazı aşamaların oluşması gerekir. Bu 
nedenle eğitime ne zaman başlanması gerektiği, 
nasıl davranılması gerektiği konusunda birtakım 
kargaşalar yaşanır.

Tuvalet eğitimi için en uygun dönem 24-36 aylar 
arasındadır. Daha erken dönemde başlamak, aşırı 
baskı kurarak bir an önce çocuğun temiz kalmasını 
sağlamaya çalışmak hem fizyolojik olarak yapama-
yacağı bir şeyi ondan yapmasını istemeye hem de 
ileride gelişebilecek bazı ruhsal sorunların ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Benzer şekilde hiç eğitim 
vermemeye çalışmak, zamanı gelince kendi söyler 
diyerek bırakmak da hem çocuğun tuvalet eğitimi-

nin gecikmesine hem de ruhsal açıdan bazı sorunla-
ra sebebiyet verebilir.

Bazı çocuklar çiş kontrolünü, bazılarıysa kaka 
kontrolünü önce öğrenebilirler. Bu durum çocuktan 
çocuğa değişiklik gösterir. Gün içinde tuvaletini 
kontrol edebilmek, gece kontrolünden daha önce 
tamamlanır. Tuvalet eğitiminin tamamlanma süresi 
çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Genellikle çocu-
ğun çişini söylemesinin beş yaşına kadar, kakasını 
söylemesinin dört yaşına kadar süreceği söylen-
mekle birlikte, beklenilen üç yaşa kadar eğitimin 
tamamlanması olmalıdır. Çünkü üç yaş toplumsal-
laşma ve kreşe başlama yaşıdır. Diğer çocukların 
yanında bezli olmak, çiş ve kaka kontrolünü sağ-
layamamak çocuğu rahatsız edebilecektir.  Yapılan 
araştırmalarda kız çocuklarında eğitim, erkeklere 
göre daha erken dönemde tamamlanmaktadır. 
Bununla birlikte gece altını ıslatma durumu daha 
uzun sürebilmekte ve ortalama beş yaşına kadar 
devam edebilmektedir. 

Tuvalet eğitimine çocuğun ve ebeveynin hazır 
olduğu bir dönemde başlamak çok önemlidir. Uy-
gun olmayan bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç, 
çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatmasını engel-
leyebilir. Çocuk için tuvalet eğitimine hazır olmak 
demek; hem fizyolojik olarak kas gelişimini tamam-
lamış, gelişimsel olarak kendini ifade becerilerini 
kazanmış olması hem de psikolojik olarak sağlıklı 
bir döneminde olması demektir. 

15



Peki Çocuğumuzun Bu Eğitime
Hazır Olduğunu Nasıl Anlarız?

•Çocuğunuz idrarının büyük bir bölümünü bir kere-
de yapabiliyor, 
• 3-4 saat süresince kuru kalabiliyor, 
• 2-5 dk boyunca belli bir pozisyonda oturabiliyor, 
• Yürüyebiliyor, 
• Basit giysilerini indirip kaldırabiliyor, 
• Islak ya da pis bez ile dolaşmaktan rahatsız 
oluyor, 
• Tuvalet alışkanlıklarını merak ediyor ve sizi 
gözlemliyor, 
• Tuvalete gitmesi gerektiğini haber veriyor veya 
bağırsaklarındaki hareketlenmeyi bildiriyor, 
• Tuvaleti kullanmak istiyor ve korkmuyor, 
• Hareketlerinde kararlılığını sergileyebiliyor ve 
bağımsız davranabiliyor,
• Kısa ve öz talimatları anlayabiliyorsa tuvalet 
eğitimine başlanması uygundur.

Bazı durumlarda tuvalet eğitimini zorlaşabilir;

• Henüz çocuğunuz yukarıda sayılan belirtileri 
göstermiyorsa,
• Devamlı kabızlık problemi yaşıyorsa,
• Son dönemde hayatında önemli bir değişiklik ol-
muşsa(annenin işe başlaması, taşınma, yeni bakıcı, 
yeni kardeş, ölüm vb.)
• Tuvalet eğitimini verecek olan kişi gergin, sinirli 
ise, yeterli zaman ayıramayacağını düşünüyorsa,
• Birden fazla kişi,  farklı şekilde çocuğa tuvalet 
eğitimi vermeye çalışıyorsa o zaman verilecek eğiti-
mi bir süre ertelemek daha uygun olacaktır.

Tuvalet Eğitimine Başlarken
Hangi kelimeleri kullanacağınıza karar verin. 
Ailede kullanılan, çocuğun da söyleyebileceği basit 
kelimeler seçin. Çocukla ortak bir dilde konuşmanız 
önemlidir. Çocuğun hazır olduğunu fark edince, 
bir lazımlık alın çünkü ayakları yere değdiği için 
genellikle lazımlıkta daha rahat eder. Önce lazımlı-
ğı oyun oynadığı odaya yerleştirin. Oyun oynarken, 
televizyon izlerken, üstüne oturmasına, lazımlığa 

alışmasına izin verin. Asla, çocuğu oturması için 
zorlamayın. Çocuğun tuvaletini yapacağı yeri 
sevimli hale getirin ki çocuk tuvalete girmekten 
keyif alabilsin. Bunun için çocuğun sadece tuvalete 
gittiği zaman oynayabileceği bir oyuncak, tuvalet 
oyuncağı edinebilirsiniz.

Tuvalet ihtiyacı olunca size söylemesi için cesaret-
lendirin. Tuvaletini yaptıktan sonra da haber verse, 
onu övün. Bir dahaki sefere daha erken söylemesi 
için cesaretlendirin. Çocuk alışıp sevdikten sonra 
lazımlığı banyoya yerleştirin ve denemelere başla-
yın, 1-2 saatte bir banyoya gidin. Sabah kalktığın-
da, yemeklerden sonra ve tuvaleti geldiğine dair 
belirtileri fark ettiğinizde, lazımlığa oturması için 
teşvik edin. Birkaç dakika beklemesini sağlayın, 
sonuç yoksa ısrar etmeyin. Bazı çocuklar başlangıç-
ta çişini lazımlığa yapar ancak kaka için bezlerini 
kullanmaya devam ederler. Her başarıda onu övün, 
memnuniyetinizi bir gülücük veya sarılma bazen de 
küçük bir ödülle gösterin. Unutmayın, takdir edilen 
davranışlar yinelenir. Arada olabilecek kazaları hoş 
görün. Başarısızlıkta asla cezalandırmayın çünkü 
bu tutumunuz sadece işi zorlaştırır ve çocuğu üzer. 
Belki de çocuğunuz eğitime henüz hazır değildir…

Tuvalet Eğitimi İçin Yapılması Gerekenler
Eğitim öncesinde, verilecek ödül  belirlenmelidir. En 
iyi ödül sözel ödüldür,  “aferin, seni çok seviyorum” 
gibi kelimeleri bol bol sarf edin... Çocuğun hoşlana-
cağı ancak maddi değeri çok yüksek olmayan şeyler 
seçin(çeşitli renkte ve temalı yapıştırmalar yaygın 
olarak kullanılır). Eğitim tamamlandıktan sonra ki 
bu zaman alabilir, daha büyük ve yaşına uygun bir 
hediye verilebilir.

Çocuğun ne zamanlarda tuvaletini yaptığını göz-
lemleyin. Bunu yapmak için, eğitime başladığınız 
zaman bezini çıkarın. Çocuğu 2-3 saatte bir tuvalete 
götürün, beş dakika oturmasına izin verin. Bu sıklık 
çocuğun metabolizması ile de orantılı olacaktır. 

Bir çizelge üzerine idrarını ve kakasını tuvalete yap-
tığı zamanlarla, altına kaçırdığı zamanları işaretle-
yin, gözleminizi kaydetmeniz işe yarar.
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Çocuk tuvalete idrarını ya da kakasını yaptığında mutlaka sözel 
olarak veya belirlediğiniz hediye ile ödüllendirin. Altına kaçırdığında 
veya tuvaletini yere damlattığında sakın kızmayın ya da ceza ver-
meyin, nötr tavır takının. Tuvalet eğitimine, sifon çekme, el yıkama 
davranışlarını da dahil edin ve ilk başlarda ona yardımcı olun.

Gündüz tuvalet alışkanlığı yeterince kazanıldıktan sonra, gece 
eğitimine başlanabilir. Yatmadan evvel sıvı verilmemelidir. Çocuk 
1-2 saatte bir tuvalete götürülür, bu sırada çocuğun kas kontrolünü 
kazanması açısından uyanık ve bilinçli olması gerekmektedir. Gece 
eğitiminde tuvalete götürme sıklığı, tuvalet ihtiyacının zaman ara-
lıkları anlaşıldıktan sonra azalacaktır. Gece altına kaçırma ihtimaline 
hazırlıklı olunmalı, gerekirse yatağa koruyucu naylon geçirilmelidir.

Tuvalet Eğitimi Ne Kadar Sürer?
Tuvalet eğitiminin 3-6 ay arasında etkili bir şekilde sonuç vermeye 
başlaması mümkün ancak gece ıslatmaları devam edebilir. Gündüz tu-
valet kullanma alışkanlığı kazansa da, gece ıslatmalarının 5-6 yaşına 
kadar devam ettiği görülür. Genellikle altı yaşından sonra, çocuğun 
hem gündüz hem gece kuru kalması ve tuvalet alışkanlığı kazanmış 
olması beklenir. Çocukta tuvalete gitme konusunda direnç gözlemle-
niyor, hele de çocuğun korku duyduğu görülüyorsa, bir süreliğine eği-
time ara verilmesi uygundur. Böyle bir direnç yok ama eğitime karşı 
olumsuz tavır sergiliyorsa anne-baba belli bir süre içinde öğretmek 
yerine, çocuğa destek olmalı ve sabır göstermelidir.

Normal gelişimine rağmen dört yaş ve sonrasında verilmeye başlanan 
tuvalet eğitiminde geç kalınmış sayılabilir. Klinik kabızlık, idrarını 
tutma gibi medikal problemler ortaya çıkabileceği gibi bunlar yetişkin 
döneminde uzun süreli sorunlar halini alabilir. Tuvalet eğitiminde 

baskı uygulanması, kötü şartlara izin vermek (çocuğun kendini 
pisletmesi konusunda ailenin ilgisiz tutumu), çok katı ve 
baskıcı tutum sergilenmesi, çocuk istismarı sayılabile-

ceği gibi, yetişkin döneminde mükemmeliyetçilik, her 
işi eksiksiz yapma, aşırı titizlik gibi eğilimlere ihtimal 
verebilir.

Her ne kadar çocuk gelişiminde belli dönemlere 
ait belli özellikler ve beklentiler olsa da, yine de her 

çocuğun bireysel gelişimi farklılık gösterebilir. Bu nedenle 
çocuklarımız kendi içlerinde değerlendirilmeli, asla yaşıtla-
rıyla ve hatta kardeşleriyle kıyaslanmamalıdır. Her ne kadar 
yaşça küçük olursa olsunlar onların da birer birey olduğunu, 
özgüvenlerinin rencide edilmemesi gerektiğini ve kendileri-
ne olan güveninizi göstererek gururlandırmayı unutmayın.
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Kalbinizi Yorar.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Obezite Cerrahi Merkezi



Eklemlerinize aşırı yük
binmesine sebep olur.

Tansiyonunuzu yükseltir.

Yaşam kalitenizi
düşürür.

Yağ dokusunun
artmasına sebep olur.

Damar tıkanıklıklarına
neden olur.

Kan Şekerinizi Yükseltir.

Obezite (Bariyatrik) Cerrahisi; kişinin alabi-
leceği anlık gıda miktarını kısıtlayan, alınan 
gıdanın sindirilmesini azaltan ya da iki duru-
mu bir arada oluşturan cerrahi yöntemlerdir. 
Kapsamlı bir tedavi programıyla birleştirildi-
ğinde, bariyatrik cerrahi uzun dönemde kilo 
kaybını sağlayıp, hayat kalitenizi artırır.

Bariyatrik cerrahi; tip 2 diyabet, yüksek tan-
siyon, kalp hastalıkları gibi obezite ile ilişkili 
hastalıkların gerilemesine yardımcı olur.



Yrd. Doç. Dr. Sezin AKÇA BAYAR
Göz Hastalıkları ABD

Başkent Üniversitesi Göz Hastalık-
ları Bölümünde, Endokrin Polik-
liniklerince uzun süredir tedavi 
gören hastaların göz muayene-
leri yapılmaktadır. Bu hasta-
lığın görme ve göz yapıları 
üzerindeki etkileri hakkın-
da hastalarımızın bilgi-
lendirilmesi çok yararlı 
olmaktadır.
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Şeker hastalarının düzenli olarak bir göz doktorunun denetiminde olması gerekmektedir. Çünkü, çıka-
bilecek göz sorunlarına, geri döndürülemez safhaya gelmeden erken dönemde müdahale edebilmek 
tedaviyi sağlamakta, hastalığın ilerlemesini önlemektedir.

Şeker Hastalığı (Diabet Mellitus)
İnsülin vücudumuzdaki şekeri düzenlenmesinde en önemli rol oynayan hormondur. Diabetes Mellitus; 
insülinin kısmi ya da tam eksikliğinin neden olduğu kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir sendrom-
dur. Hastalığın sebebi bireyden bireye değişebilmektedir. Çevresel faktörler ve genetik yatkınlık üzerin-
de durulmaktadır.
Diyabetin toplumda sıklığı %10 civarındadır. Kabaca tip 1 ve tip 2 olarak iki sınıfı vardır. Bazı sistemik 
hastalıklar da diyabete yol açabilmektedir.
Önemli olan bir konu da diyabet tanısı konduğu anda hastalığın uzun süredir devam ediyor olma ihti-
malidir. Bu durum hastalığın göz etkileri açısından riski arttıran bir durumdur.
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Diyabetin Göze Etkileri
Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bo-
zukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kay-
bına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Diyabetli 
hastada en sık karşılaşılan göz sorunu tıp dilindeki 
adıyla “diyabetik retinopati” dir. Diyabetik retino-
pati günümüzde gelişmiş ülkelerde dahi 20-65 yaş 
grubunda önde gelen körlük nedenlerindendir.
Diyabete bağlı olarak göz duvarının en içteki 

tabakası olan ve de görme hücrelerinin yeral-
dığı ağ tabakanın “retina” hasarıdır. Diyabetik 
retinopatiyi tek başına bir göz hastalığı olarak 
düşünürsek hata yaparız. Diyabetik retinopati 
vücutta kanlanması olan hemen tüm organları 
etkileyen diyabetin gözdeki bulgusudur. Ağ taba-
kada küçük damarlardaki tıkanıklıklar ve damar 
duvarı geçirgenliğinin artması sonucu beslenme 
bozukluğu gelişir. Bu beslenme bozukluğunun 

45 yaş ve
üzerindeki

tüm erişkinler
ve

Akrabalarında 
diyabet olanlar

Şişman (Vücut 
kitle indeksi 
> 25 kg/m2) 

olanlar

Yüksek tansiyonu 
ve

Yüksek kan
yağları olanlar

4000 gr
üzerinde bebek 
doğurma öyküsü 

olan kadınlar

Daha önce kan 
şekeri 100mg/dl 
üzerinde olanlar

ve
Kalp hastalıkları 

olanlar

Yumurtalıklarında 
kist olanlar

Hareketsiz
olanlar

Öyküsünde bu özelliklere 
sahip olan bireyler düzenli 

olarak şeker ölçümlerini
yaptırmalıdır.

Kimler Risk 
Altında?
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ağırlığına ve yaygınlığına bağlı olarak hastanın 
görmesi de etkilenir.

Diyabetik retinopatide ağ tabakadaki kanamalar, 
sızıntılar ve diğer değişiklikler tek tek değil bir 
bütün olarak değerlendirilir ve evre ile ifade edilir. 
Diyabetik retinopati başlıca iki evreye ayrılır. Daha 
erken evre olan nonproliferatif diyabetik retino-
pati (NPDR) ve de daha ileri evre olan prolifera-
tif diyabetik retinopati (PDR). Bunlar da kendi 
içlerinde sınıflandırılmaktadır.

Erken evre diyabetik hastalarda rahatsızlık kendini 
kanama ve sızıntılar şeklinde göstermektedir. 
İlerleyen evrelerde bu sızıntıları önlemek için yeni 
damarlar oluşur ancak bu oluşan yeni damarlar 
doğal damarların yapısında değildir ve kendileride 
kanama ve sızdırmaya neden olurlar. Böylece bir 
kısır döngü ortaya çıkmış olur.

Kimler Diyabetik Retinopati
Açısından Risk Altındadır?
Diyabetik retinopati ister tip 1 ister tip 2 diyabet-
li olsun her diyabetli de ortaya çıkabilir. Diyabetik 
süresi uzadıkça diyabetik retinopati görülme riski 
de artar. Diyabet süresi 15 yıl üzerinde olanların 
yaklaşık %75’inde, yani 4 hastadan 3’ünde diyabe-
tik retinopati saptanır.

Diyabetik retinopati açısından diyabet süresi-
nin yanı sıra glisemik kontrol, hipertansiyon, 
kan yağlarının yüksekliği, böbrek bozukluğunun 
(diyabetik nefropati) varlığı ve gebelik diğer risk 
faktörlerindendir.

Diyabetli Hastalarda Göz Muayenesi Ne 
Zaman ve Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?
Diyabetik retinopati diyabetin uzun dönem organ 
hasarlarındandır. Gözdibinde ilk lezyonlar diyabet 
başlangıcından yaklaşık 5 yıl sonra görülmeye baş-
lar. Ancak tip 2 diyabet sinsi başlangıçlı olduğun-
dan hastada diyabet başlangıcı tanı konmasından 
yıllar öncesidir. Bu nedenle tip 2 diyabetli hasta-
larda tanı konduğunda ilk göz muayenesinin ya-
pılması gerekmektedir. Çeşitli çalışmalarda değişse 
de, yeni tanı konan tip 2 diyabetli hastaların %20
’sinde diyabetik retinopati saptanabilmektedir.

Tip 1 diyabet ise özellikle çocukluk çağında gü-
rültülü başlar, dolayısıyla sıklıkla diyabet tanısı da 
hastalık yeni başladığında konulmaktadır. Genel 
olarak, 10 yaşın üstündekilerde tanı konduğundan 
itibaren ilk 5 yıl içerisinde ilk göz muayenesinin 
yapılması önerilmektedir.

Hastanın hiçbir şikayeti yoksa da yılda bir kez 
gözdibi muayenesi tekrarlanmalıdır. Diyabetik re-
tinopati saptananlarda ya da gebelik gibi özel du-

rumlarda takip aralığı daha kısadır.

Gözdibi muayenesinde ışık kaynağı 
ve özel lenslerle küre şeklindeki 
gözün iç duvarı, yani ağ tabaka 
incelenir. Gözbebeği ışıkta ufaldığın-
dan hastanın gözüne gözbebeğini 
genişletici bir damla damlatılarak 
gözdibinde daha geniş bir alanın 
incelenmesi sağlanır. Gerektiğinde 
ek testler uygulanır.

Diyabetik Retinopati’yi 
Önlemek Mümkün Mü?
Dünya genelinde her 100 diyabetik 
hastanın 2’sinde körlük gelişmek-
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tedir; bu oran gelişmekte olan ülkelerde daha 
yüksektir. Tüm dünyada 120 milyon diyabet 
hastası vardır ve 2.5 milyon kişi diyabet nedeniyle 
görmesini yitirmiştir.

Diyabetik retinopatiyi tedavi etmekte esas amaç, 
yeni damarların oluşmasını engellemek, böylece 
hastanın ilerde görmesini tamamen kaybetmesini 
önlemektir.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi tedaviye erken baş-
landığında, hastalığı başlangıç aşamasında durdur-
mak mümkün olmaktadır.

Diyabetik Retinopatide
Görülen Şikayetler
Diyabetik retinopati en erken evrelerde hiçbir 
şikayete yol açmaz. Hatta ileri evrelere kadar has-
tanın görme şikayeti olmayabilir veya görme kaybı 
yavaş yavaş ilerlediğinden kişi günlük yaşamını 
etkileyecek derecede görme bozukluğu gelişene 
kadar farkına varmayabilir.

Hastaların doktora başvuru şikayetleri genellik-
le görme bulanıklığı, ani görme kaybı, gözünün 
önünde uçuşmalardır. Bir şeyi çok net vurgulama-
mız lazım, görmeyi etkileyecek derecede diyabetik 
retinopati bugünden yarına gelişmez. Düzenli göz 
dibi takibi yaptırmayan hastalar doktora gözlerim 
çok iyiydi birdenbire görmem azaldı diye başvura-
bilirler. Halbuki o görme kaybı gelişmeden yıllar 
öncesinden göz muayeneleri yapılsa kendilerine 
gözdibinde diyabetik retinopati geliştiği söyle-
necektir. Zaten diyabetlilerde göz muayenesi-
nin amacı hastanın şikayetleri ortaya çıkmadan 
diyabetik retinopatinin saptanması ve görmeyi 
tehdit edecek hale geldiğinde müdahale edilerek 
görme kaybının engellenmesidir. Fakat burada en 
az düzenli aralıklarla göz muayenesi kadar önemli 
olan hastada kan şekerinin düzenli gitmesi, kan 
basıncının normal sınırlarda seyretmesidir. Çünkü 

ağ tabakadaki damarlar vücuttaki damar sistemi-
nin bir parçasıdırlar, dolayısıyla diyabetli bir kişide 
gözdeki bu bozukluğu tek başına bir göz hastalığı 
olarak düşünemeyiz.

Diabetik Retinopati’ye
Nasıl Tanı Konur?
Diyabetik retinopati ve ma-
kula ödemi şunları içeren 
kapsamlı bir muayene 
esnasında saptanır:

Görme kes-
kinliği testi: 
Değişik 
mesafeler-
de görme 
düzeyi 
ölçülür. 

Göz 
bebeği 
genişle-
tilerek
yapılan 
göz mua-
yenesi: Göz 
bebeğinizi 
genişletmek 
amacıyla gö-
zünüze damlalar 
damlatılır. Bu sayede 
göz doktorunuz gözü-
nüzün içinde daha geniş 
alanları tarayabilir ve hastalığa 
ait bulgu olup olmadığını araştırır. 
Doktorunuz özel bir lens kullanarak gö-
zünüzün retina tabakasında ve görme sinirinizde 
herhangi bir tahribat olup olmadığını araştırır. Bu 
muayene sonrasında yakın görmeniz uzun saatler 
boyunca bozuk kalabilir. Doktorunuz retinanızı 
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hastalığın aşağıda belirtilen erken bulguları yö-
nünden kontrol edecektir:
•Kanamış kan damarları
•Retinada şişme (makula ödemi)
•Retinada soluk renkli yağlı birikintiler (sızdıran 

kan damarlarının bulgusudur)
•Hasarlanmış sinir dokusu

•Kan damarlarında ortaya 
çıkan herhangi bir deği-

şiklik

Eğer doktorunuz 
makula ödemi 

için tedaviye 
ihtiyacınız 
olduğuna 
inanıyor-
sa size 
florosein 
anjiyog-
ram öne-
rebilir. 
Bu testte 
kolunu-
zun da-

marından 
özel bir 

boya enjekte 
edilir. Boya 

retinanın kan 
damarlarından 

geçerken fotoğraflar 
çekilir. Bu test dokto-

runuzun sızdıran damarları 
tespit etmesine ve tedaviye 

karar vermesinde yardımcı olur.

Diyabetik Retinopatinin
Tedavisi Nasıl Yapılır?
Diyabetik retinopatide ortaya çıkmış damar 
bozukluklarını iyileştirmeye yönelik ilaç tedavisi 

henüz mümkün değildir. Ancak gözdibinde ağ ta-
bakasının keskin görmemizi sağlayan maküla-sarı 
nokta bölgesinde görmeyi tehdit edecek derecede 
sıvı birikiminde damarlardan sızıntıyı ve buradaki 
sıvıyı azaltmak veya ağ tabakada anormal damar-
lar geliştiğinde bu damarların gerilemesini sağla-
mak amacıyla laser tedavisi yapılmaktadır.

Proliferatif diyabetik retinopatinin daha geç 
evrelerinde göz boşluğuna kanama olupta geri 
çekilmediğinde veya bağ dokusu gelişip ağ tabaka 
üzerinde çekintiler yapması gibi durumlarda ise 
bunları temizlemek için vitrektomi ameliyatı uygu-
lanmaktadır.

Ayrıca son yıllarda göziçine enjekte edilebilen ilaç-
larla anormal damarların gelişimini ve sızıntıları 
baskılayıcı girişimlerde başarılı olmaktadır.

Diabetik Retinopati’den
Korunma
Diyabetik retinopatiden korunmak veya ilerleyişini 
yavaşlatmak için, yaşam tarzınızdaki bazı unsurları 
değiştirmeniz gerekebilir. Kan şekeri değerinizi 
olabildiğince normale yakın tutmaya çalışarak 
kontrol altına alın. İdeal olan, kan şekeri seviyeni-
zin yemek öncesinde desilitre başına (mg/dL) 90-
130 miligram, yemek sonrasında ise 180 mg/dL 
olmasıdır. Bunu sağlamak için, insulin gibi ilaçlar 
almanız gerekebilir. Ayrıca sağlıklı beslenmeniz ve 
kilonuzu kontrol etmeniz gerekir.

Özellikle diyabetliyseniz sigarayı bırakın. Sigara 
kan damarlarınızı daraltarak komplikasyon yaşama 
riskinizi artırır. Ayrıca alkol tüketiminizi de sınır-
landırmanız gerekir .

SONUÇ OLARAK, diyabetik retinopati önle-
nemese de diyabetik retinopatiye bağlı görme 
kaybı erken tanı, zamanında müdahale ile 
önlenebilir.
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Prof. Dr. Gaye  ULUBAY
Göğüs Hastalıkları ABD

Nefes darlığı kişinin güçlük-
le nefes alıp vermesi halidir. 
Birçok hastalıkta görülebilen 
yaygın bir belirtidir. Sık kar-
şılan ve çok sayıda hastalığa 
eşlik edebilen ve genellikle 
de kalp-damar- akciğer sis-
temleri ile ilgili sorunları da 
işaret edebileceği için önemli 
bir belirtidir. 
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Nefes Darlığı Hangi
Hastalıkların Habercisi? 
Hastalar tarafından yürüme, merdiven çıkma gibi 
efor sırasında zorlanma, hava açlığı, nefes almak 
için eskiye göre daha fazla güç harcama, yeterince 
hava alamama ya da derin nefes alamama şeklinde 
de tarif edilebilir.  

Nefes darlığı günlük hayatta ev içi etkinlikler, 
alışveriş, yürüme, merdiven çıkma, spor yapma gibi 
tüm fiziksel etkinliklerimizde kısıtlanmaya neden 
olabileceği için kişilerin hayatını olumsuz yönde 
etkileyerek yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. 
Bu nedenle nefes darlığının kişi tarafından önem-
senmesi ve zaman kaybetmeksizin nefes darlığına 
neden olabilecek hastalıkların ortaya konabilmesi 
için mutlaka sağlık kurum ya da kuruluşlarına baş-
vurulması gereklidir.

Hangi Hastalıklarda
Nefes Darlığı Görülür?

Solunum Sistemi Hastalıkları
Nefes darlığı en sık olarak solunum sistemi hasta-
lıklarına bağlı gelişir. Solunum sisteminin çeşitli üst 
ve alt havayolu hastalıkları nefes darlığına neden 
olabilir. Çeşitli mikroorganizmalarla oluşan üst ya 
da alt hava yolu infeksiyonları, çeşitli alerjenle-
re maruziyet nedeni ile oluşabilecek alerjik rinit 
(saman nezlesi),  kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı (KOAH), astım, bronşiyolit, bronşektazi gibi 
havayolu hastalıkları en sık görülebilecek solunum 
sistemi kaynaklı nefes darlığı yapabilecek durumlar-
dır. KOAH’lı hastalarda sigara öyküsü ve egzersizle 
başlayan giderek artan nefes darlığı tipiktir. Ancak 
sigara öyküsünün olmaması KOAH için dışlanma 
nedeni değildir, pasif sigara maruziyeti ve ev içi 
kullanılan yakıtların, genetik faktörlerin rolü unu-
tulmamalıdır.

Astımlı hastalarda nefes darlığının zaman zaman 
olup normal dönemlerinde olmaması ayrıca anne 

baba kardeşler gibi 1. derece akrabalardan bazıla-
rında da benzer şikayetlerin olması önemlidir. Bun-
ların dışında akciğerleri saran zarlarda sıvı toplan-
ması (plevral sıvı), hava toplanması (pnömotoraks),  
ya da asbest gibi çevresel tozlara maruziyet sonucu 
bu zarlarda meydana gelebilecek kalınlaşmalar ve 
çeşitli değişiklikler de nefes darlığına neden olabilir. 
Kifoz ve skolyoz gibi göğüs duvarında oluşabilecek 
yapısal bozukluklarda yıllar içinde akciğer üzerinde 
sıkıştırıcı bir etki yaratarak ve nefes alma sırasın-
da akciğerlerin kısıtlanmasına neden olarak nefes 
darlığı yaratabilmektedir.

Akciğer embolisi ya da diğer bir deyişle akciğer-
lere giden damarlarda pıhtılaşma da nefes darlığı 
yapabilen çok önemli ve hayati bir durumdur. 
Genellikle 7 günden daha fazla yatma zorunluluğu 
olan kişilerde, bacak damarlarında venöz yetmezlik 
ve pıhtılaşma ile kol bacak ve kalça kemiklerine 
yapılan ortopedik cerrahi işlemlerden sonra toplar-
damar sistemi ile akciğerlere pıhıtıların yerleşmesi 
ve akciğer damarlarında kan dolaşımının bozulma-
sından kaynaklanan bir durumdur. Akciğer embolisi 
ani başlayan bir durumdur ve genellikle ani başla-
yan şiddetli göğüs ağrısı bu tabloya eşlik etmekte-
dir. Akciğer embolisi acil hastane başvurusu ve acil 
tedavi başlanması gerektiren hayati önem taşıyan 
bir hastalıktır. Tanı ve tedavisi mutlaka uzman he-
kimler tarafından konulmalı ve yönetilmelidir.

Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Nefes darlığı, solunum sistemi dışında kalp-dolaşım 
sistemi hastalıklarında da görülebilen bulgudur. 
Koroner damarlarda tıkanmalar, kalp yetmezliği, 
kalpte ritm bozukluğu bu grup içinde en sık nefes 
darlığı yapabilenlerdir.

Hematolojik Sistem Hastalıkları
Kalp ve solunum sistemi bozuklukları dışında 
kansızlık (anemi) nefes darlığı yapabilen önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkabilir. Anemi, toplam kır-
mızı kan hücresi/alyuvar/eritrosit sayısının azalması 
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veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması 
sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu hastalarda nefes darlığına çarpıntı da eşlik edebi-
lir. Fizik muayenede ciltte solukluk bu hastalarda dikkat çekicidir. Bu solukluk 
dudaklarda ya da tırnak yataklarında da izlenebilir. Genel olarak nefes darlığı 
ve çarpıntının yanı sıra bu hastalarda ileri derecede halsizlik ve güçsüz-
lük de görülür. 
Bu grup hastalarda kansızlığa yönelik uygulanacak tedavi seçe-
nekleri nefes darlığını da tedavi edebilmektedir.

Obezite
Aşırı kilo alımı (obezite) günümüzde yanlış beslenme 
alışkanlıklarının yaygınlaşması, düzenli egzersize 
zaman ayırılmaması ve genetik faktörler nedeni 
ile önemli bir sağlık sorunudur. Aşırı kilo alımı 
ile kişilerde akciğerlerin nefes alıp vermede 
yeterince açılamaması gibi sorunlar ortaya 
çıkmakta ve bu durum nefes darlığına 
neden olabilmektedir. Aşırı kilo nedeni 
ile hareketleri kısıtlanan bu kişilerde 
ek olarak nefes almakta yaşanan 
zorlukda tabloya eklendiğinde 
hareketsizlik-kilo alımı- nefes dar-
lığı-hareketsizlik şeklinde birbirini 
tetikleyen olumsuz bir döngü 
bireylerin yaşam kalitesini daha 
da düşürmektedir. Bu kişi-
lerde genetik olarak yatkın 
olma, hormonal bozukluk-
lar, psikolojik sorunlar gibi 
obeziteye neden olabilecek 
temel sorunların tedavisi 
nefes darlığının da tedavisi 
olacaktır. 

Psikojenik Nedenler:
Modern hayatın getirdiği bazı 
avantajların yanı sıra dinamik ve 
yoğun iş ortamlarının ya da günlük 
yaşanan sıkıntıların sonucunda psikolojik olarak 
görülen nefes darlığı da önemli bir oranda karşımıza çıkabilmektedir.  Anksiyete bozukluğu olarak adlan-
dırılan kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarının 
toplumun % 18’ini etkilediğine inanılmaktadır. Anksiyete bozuklukları çeşitli şekillerde karşımıza gelebil-
mektedir. Bunlardan birisi de Panik atak olarak günümüzde oldukça bilinen hale gelen durumdur. Panik 
atak, başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen 
yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir durumdur. Panik atak tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. 
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Hastaya öncelikle hastalığı nasıl kontrol edebileceği öğretilmektedir. Bunu 
başarabilen hasta ilerleyen zamanlarda panik atağı tamamen hayatından 

çıkartabilmektedir.

Daha önce belirttiğimiz çeşitli sistemlerin detaylı değerlen-
dirmeleri sonucunda herhangi bir faktör saptanamayan 

hastalarda nefes darlığının psikolojik olabileceği de akıl-
da tutulmalı ve tedavisi mutlaka uzman psikiyatrist 

hekimler tarafından yönetilmelidir.

Nefes Darlığının
Tedavisini Altta Yatan

Etmen Belirliyor
Nefes darlığı olan kişilerde bu şikayetin 
hangi sisteme bağlı olduğunu anlayabil-
mek için öncelikle detaylı bir öykü ve 
fizik inceleme yapılmalıdır. Daha sonra 
solunum sistemine yönelik olarak 
akciğer grafisi, solunum fonksiyon 
testleri, egzersiz testleri, bilgisa-
yarlı toraks tomografisi, akciğer 
damarlarına yönelik anjiografi, tam 
kan sayımı ve endokrin, biyokim-
yasal analizleri içeren diğer kan 
tetkikleri, kalp hastalıklarına 
yönelik olarak elektrokardiyog-
ram, ekokardiyografi, efor testi, 
nükleer tıp yöntemleri, koroner 
anjiografi ve kalp kateterizasyo-
nu sırası ile hastada hekim tara-
fından düşünülecek hastalıklara 
yönelik olarak yapılmalıdır. Yine 
hekim tarafından önerilmesi ha-
linde psikojenik nefes darlığına 
yönelik olarak psikiyatrik değer-
lendirme de yapılabilir.

Nefes darlığı vücudumuzdaki pek 
çok sistemi ilgilendiren bir belirtidir. 

Bu nedenle tedavisine yönelik olarak 
oldukça geniş tedavi seçenekleri vardır. 

Nefes darlığını yapan nendenler hekim ta-
rafından  saptandıktan sonra, bu nedenlere 

yönelik tedavi seçenekleri yine uzman hekimler 
tarafından uygulanmalıdır.
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BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

ADANA 
HASTANESİ

Karne notları yüksek olan bir çocuk zeki ya da düşük olan ço-
cuk zeki değildir kararına varmak yanlıştır. Çünkü karnedeki 
puanları birçok faktör etkilemektedir.

TATİLİMİ KABUSA ÇEVİRMESİN

Uzm. Dr. Fuat KIRCELLİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Psikiyatrisi
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Yine bir ders yılının sonuna geldik. Çocukları ve ailele-
rini tatlı bir karne heyecanı sardı. Aslında karne, sadece 
çocuğumuzun ders başarı puanlamalarını gösteren bir 
belge olmasına rağmen, kimi aileler karnenin zeka gös-
tergesi olduğunu düşünerek büyük bir yanılgıya düşmek-
tedirler. Yani karne notları yüksek olan bir çocuk zeki 
ya da düşük olan çocuk zeki değildir kararına varmak 
yanlıştır. Karnedeki puanları birçok faktör etkilemektedir. 
Başlıca faktörleri sıralayacak olursak çocuğumuzun  zeka 
kapasitesi, aile ortamı, okul ortamı ve psikolojik duru-
mudur. Bu faktörlerin hepsini birarada değerlendirmek 
gerekir çünkü hepsi birbirine bağlıdır. Bunların herhangi 
birindeki sorun diğerlerini de etkiler. 
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Zeka Kapasitesi: Zeka kapasitesi düşük olan 
çocuk dersleri dinlemekte, anlamakta zorlanır ve 
uzun vadede özgüvenini kaybeder, arkadaşları 
tarafından dışlanabilir, öğretmen o çocuğa özel 
zaman ayırmakta zorlanabilir. Sonuçta çocuk kısır 
bir döngüye girer ve okula gitmek istemez yada 
okuldan kaçmaya başlar. İlerleyen sınıflarda dersler-
de zorlanma giderek artar ve bu da karneye yansır. 

Genellikle okul hayatları zeka kapasiteleriyle 
orantılı olarak erken sonlanır. Aileler çoğu zaman 
durumun farkında olsalar da gerçekle yüzleşmek 
istemez ve bu sorunu başka nedenlere bağlarlar. 
Okuma veya yazmadaki gecikmenin en sık neden-
leri zeka kapasitesindeki sorun, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme bozukluk-
larıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
olan çocuklar eğer zeka kapasiteleri normal ya da 
üstündeyse okuma ve yazmada gecikme yapmaz; 
ancak eksik yazma, harf karıştırma, hızlı ya da 
yavaş okumaya yol açabilir. Dikkat eksikliği ve hipe-
raktivite bozukluğu çoğu zaman yavaş yavaş karne-
deki notlarda düşüşe sebep olur. Daha ileri yaşlarda 
ise davranım bozukluğu, depresyon, madde ve alkol 
bağımlılığı, sınav heyecanı ile kendisini gösterir. 
Özel öğrenme bozukluğunda da dikkat eksikliği 
ve belli alanlarda öğrenmede zorluklarla kendisini 
belli eder. Çocuğumuzun bazı dersleri iyiyken bazı 
dersleri çok kötüdür. Zeka kapasitesi yüksek olan 
çocuklarda dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü 
çoğu zaman aileler ve öğretmenler tarafından fark 
edilmeyebilir. Buradaki en önemli nokta her çocuğa 
kendine özgü değerlendirme yapmaktır. Zeka 
kapasitesi yüksek olan çocuk kendiliğinden yaşadığı 
sorunları kısa vadede çözebilir ancak üstündeki yük 
biriktikçe yaşadığı sorunlarla baş etmesi zorlaşır. 

Çocuğun Psikolojik Durumu: Karneyi et-
kileyen en önemli faktörlerden birisi de çocuğun 
içinde bulunduğu psikolojik durumdur. Aslında her 
çocuğun sorunu olsun ya da olmasın psikolojik 
açıdan muayeneden geçmesi önemlidir. Ülkemiz 
koşullarında çocuk psikiyatrisine bakış günden güne 
olumlu yönde değişmektedir. Çocuk psikiyatrisinde 
en önemli konulardan biri diğer tıp branşlarında da 
olduğu gibi erken tanıdır. Erken tanı sorunlar büyü-
meden ve karmaşık hale gelmeden önce müdahale 
etme şansı verir. Gebelik ve hamilelik sürecinde so-
run yaşayan, gelişim basamakları zamanında olma-
yan örneğin 1 yaşında konuşmaya ya da yürümeye 
başlamayan, kreş ya da anaokulunda öğretmenleri 
tarafından sorun olduğu söylenen her çocuk okul 
öncesi psikolojik değerlendirmeden geçmelidir. 
Çoğu zaman atladığımız basit bir detay uzun vade-
de çocuğumuzun psikolojisini daha kötü yönde et-
kilemektedir. Ebeveynler çoğu zaman sorunu basite 
indirgeme ya da görmezden gelme yolunu seçerler. 
Karne, aileleri uyarma açısından çok önemli bir 
araçtır. Ebeveynin görmezden geldiği sorunu tekrar 
gündeme taşır ancak bazen bu bile yeterli olmaz ve 
gelecekte düzelir diye sorun ertelenebilir. Bazen o 
kadar ertelenir ki çocuk okulu bitirmesine rağmen 
sorun görülmez. Genelde notlardaki düşüş yavaş 
yavaş olduğundan aileler de bu durumu kabullen-
meye başlar ve sorun göz ardı edilir.
 
Kaygı Bozuklukları: Karneyi etkileyen bir diğer 
sorun da kaygı bozukluklarıdır. Sosyal fobisi, ayrıl-
ma kaygısı, performans kaygısı, yaygın kaygısı ve 
takıntıları olan çocukların da hem ders başarısı hem 
de arkadaşlık ilişkileri bu kaygılardan dolayı bozu-
lur. Sosyal fobisi olan çocuk kendine güvenmediği, 
ayrılma kaygısı olan çocuk aklı hep ailesinde oldu-
ğu, performans kaygısı olan çocuk yanlış yaparım 
korkusu ile, yaygın kaygısı olan çocuk sürekli zihni 
bir yerlere takıldığı, takıntısı olan çocuk takıntılarıy-
la meşgul olduğu için dersleriyle ilgilenemez. 

Aile Ortamı: Karnedeki puanları etkileyen bir 
diğer faktör de aile ortamıdır. Hemen hemen her 
ailede zaman zaman ufak tefek tartışmalar yaşa-
nır, sorunsuz bir aile ortamı çoğu zaman mümkün 
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değildir. Kısa süreli ve şiddet içermediği sürece 
çocuk bu durumlarla kendi başına baş edebilir. 
Boşanma, ilgisiz ebeveyn, psikolojik sorunları olan 
ebeveyn, maddi ve manevi yetersizlikler çocuğumu-
zu en çok etkileyen nedenlerdir. Boşanma öncesi 
ve sonrasında yaşam ortamı değişen çocuk, okul 
yaşantısının da dahil olduğu uyum sorunları yaşar. 
Bu uyum süreci çocuğun tek başına baş edebileceği 
bir süreç değildir. Kimi çocuklarda maddi yetersizlik 
notlarda yükselmeyle sonuçlanırken bazı çocuklar 
bu durumdan daha kötü etkilenir. Genelde maddi 
yetersizliğin etkisi çocuğun karakteristik özellikleri-
ne göre değişir. Manevi yetersizlikler ise her zaman 
çocuğumuzu kötü şekilde etkiler. Ebeveynlerinde 
şizofreni, duygu durum bozukluğu gibi işlevsel-
liği kötü etkileyen ebeveyn hastalıkları bulunan 
çocukların aile ortamı da aynı şekilde çok kötüdür. 
Çocuklar ister istemez bu durumdan etkilenirler. 

Ebeveynler Olarak Ne Yapmalıyız? 
Yukarıda saydığımız faktörlerden zeka 
kapasitesini değiştirme şansımız olmasa 
da diğerlerini düzeltme şansımız vardır. 
Bu sebepten her çocuğu çok boyutlu 
olarak değerlendirmemiz ve nerede 
sorun olduğunu iyi tespit etmemiz 
gerekir. Bu faktörlerin sadece bir 
tanesine odaklanmamız da bizi 
gerçek bir değerlendirme yapmak-
tan uzaklaştırır. Bazı aileler çocuk-
larıyla ilgili faktörleri görmezden 
gelerek sadece okul ve öğretmenle 
ilgili olumsuzlukları göz önünde bu-
lundurur, bu da yanlış değerlendirme 
yapmalarıyla sonuçlanır. Gerçek nedeni 
gözden kaçırdığımızda ya da görmezden 
geldiğimizde başarısızlık kaçınılmazdır. 
Aslında yukarıda bahsettiğimiz bu sorun-
lar sadece dersleri değil çocuğun gündelik 
hayatını ve özgüvenini de olumsuz etkiler. 
Karneler bu sorunları gündeme getirdiği için 
çok önemlidir. Yani çocuğumuzun nasıl daha 
mutlu, kendine güvenen bir birey olması için 
bize yol gösteren bir araçtır.  Karnelere hep 
bu bakış açısından bakmalıyız.

Genelde aileler böyle bir mesajı tehlikeli bulur ve 
çocuğu tembelliğe ve şımarıklığa teşvik edeceğini 
düşünürler. Sevgi çocuğu şımartmaz, aksine kendi-
ne olan güvenini, girişkenliğini ve cesaretini arttırır. 
“Eğer zayıf alırsan, ders çalışmazsan, ben de seni 
sevmem” gibi yaklaşımlar çocuk için tahripkar olur. 
Daha da kötüsü çocuk kendi zihninde sevgi=başarı 
olarak kodlar ve hayatında yaşadığı her başarısız-
lıkta büyük bir korku ve suçluluk hisseder. Başa-
rısızlıklar çocuk ve erişkin hayatında öğrenme ve 
gelişme açısından başarılar kadar önemlidir. Ancak 
başarısız olduğunda sevilmeyeceğini düşünen çocuk 
bir süre sonra başarısızlığa düşmemek için hiçbir 
şey denemez ve daha az öğrenir. 
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Bilmediği belli olmasın diye öğretmenine daha 
az soru sorar, eksik ya da yetersiz cevap vereceği 
korkusu ile bildiği halde sorulan soruyu yanıtlamak 
için isteksiz olur. Hatta bazen sınavlarda çok az bile 
şüpheye düştüğü soruları yanıtlamak istemez ya da 
sadece çok emin olduğu bilgileri yazar ve tam bilgisi-
ni gösteremediği için beklenin altında notlar ala-
bilir. Yaşanan bir zorluk karşısında çözüm arayışına 
girmeyip bir suçlu aramak çocuğa “sen de sorunlara 
bu şekilde yaklaş” demektir. Bir süre sonra çocuğun 
yaşı büyüdükçe o da başarısızlıklara aynı şekilde 
“öğretmen güzel anlatamadı, siz bana istediğim cep 
telefonunu almadınız moralim bozuktu” gibi bahane-
ler bulmayı öğrenmeye başlar. 

Aslında ebeveynlerin biraz da içten içe karneyi kendi 
başarıları ya da başarısızlıkları olarak görme eğilim-
leri olur, bunu belli etmeseler de. Kadın ve erkek 
çocuk sahibi olduğunda kendi ebeveynlerinin beğen-
dikleri davranışları alıp beğenmediklerini dışlayarak 
kendine has yeni bir anne baba tutumu geliştirme-
lidirler. Kötü bir karne geldiğinde “böyle bir sorunla 
karşı karşıyayız, öncesinde ne gibi yanlışlarımız oldu 
da bu durumla karşılaştık ve bundan sonra bu du-
rumu düzeltmek için neler yapabiliriz” düşüncesi ile 
anne, baba, çocuk durum değerlendirmesi yapmalı, 
gerekirse sınıf öğretmeni, rehber öğretmene danı-

Ailelerin çocuklarına verecekleri en güzel mesaj “sana olansevgimizi karnen de dahil olmak üzerehiçbir şey azaltamaz” olmalıdır.
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şılmalı ve ihtiyaç varsa ruh sağlığı profesyonellerine 
başvurulmalıdır. İyi karne geldiğinde ise abartılı 
davranışlarda bulunmaktan uzak durmalı, “karnen 
iyi olduğu için çok mutluyum, seninle gurur duyu-
yorum” ve en önemlisi “çok çalıştığın ve gereken 
çabayı gösterdiğin için emeğinin karşılığını aldın” 
şeklinde yaklaşılmalıdır. Çocuğa çabanın ve emek 
vermenin önemi ve değeri vurgulanmalıdır. Çünkü 
çocuğun, yetişkin hayatında en çok ihtiyaç duyacağı 
şey mükemmel bir karneden ziyade bir şeyler için 
çaba harcayabilmektir. Yine bazı aileler çocuğa ne 
kadar zeki olduğunu vurgulamak için “aferin sana, 
falanca arkadaşın senden daha çok çalıştığı halde 
senin notların ondan daha yüksek, sen daha akıllı-
sın” gibi sözler söylerler. Bu da yine çocuğa çaba-
lamanın kötü olduğu, en iyi başarının çabalamadan 
elde edilen başarı olduğu mesajını verdiği için çok 
tehlikelidir. Çünkü çocuk derslerinde en ufak bir 
zorlukla karşılaşsa zekasından şüpheye duymaya 
başlar, moral bozukluğu yaşar ve çalışma motivasyo-
nu azalır. Çabalayarak elde ettiği her başarıda yete-
rince zeki olmadığını düşünerek mutsuzluk yaşar. 

Sonuç olarak; nihai amacımız eğitimlerini ve kişisel 
gelişimlerini destekleyerek çocuklarımızın hayatın-
dan memnun, mutlu ve bağımsız bireyler olmala-
rında elimizden geldiğince yardımcı olabilmektir. 
Bu amaçlara ulaşmakta tek önemli faktörün karne 
ve okul başarısı olmadığı unutulmamalı, iyiliğini ve 
mutluluğunu her şeyin önünde tuttuğumuz çocuk-
larımızı hataları ve başarısızlıkları ile yargılamak 
yerine olumlu ve güzel davranışlarına, karakter 
özelliklerine odaklanıp bu yönlerini geliştirmeleri 
konusunda cesaretlendirmeliyiz. 

35



Yrd. Doç. Dr. Gülsüm ATAY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

‘yi

Gelişimsel Pediatri; gelişimsel 
sorunların değerlendirilmesi, 

tanı konulması, tedavisinin 
planlanması, gerektiğinde ço-
cuk sağlığı ile ilgili başka bi-

lim dallarına yönlendirilmesi, 
izlenmesi ile ilgilenen ve ülke-
mizde yeni gelişmekte olan bir 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

bilim dalıdır. 
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Gelişim; kişinin hayatta kalabilmesi 
ve toplum içinde diğer insanlarla 

uyumlu şekilde yaşayabilmesi için 
bilişsel, hareket, sosyal, duygu-
sal ve dil alanlarında gerekli 
becerileri kazanmasıdır.

Gelişimsel Pediatri ise; gelişim-
sel sorunların değerlendirilmesi, 

tanı konulması, tedavisinin plan-
lanması, gerektiğinde çocuk sağlığı ile 

ilgili başka bilim dallarına yönlendirilmesi, 
izlenmesi ile ilgilenen ve ülkemizde yeni 

gelişmekte olan bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı bilim dalıdır. 

Gelişimsel Pediatri alanındaki bu hizmetler bu bilim 
dalında özel bir eğitim görmüş çocuk doktorları 
tarafından yürütülmektedir. 

Gelişimsel Pediarti Kliniğinde Hangi
Çocuklar Değerlendirilir?
Gelişimsel sorunlar; bir çocuğun gelişimi yani öğ-
renmesi, anlaması, iletişim kurması, çevresindeki ki-
şilerle ilişkileri, davranışları, hareketleri, vücudunu 
kullanması, işitme ve görmesi ile ilişkili sorunlarıdır. 
Gelişimin en hızlı olduğu dönem, beyin gelişimi-
nin de en hızlı olduğu dönem olan doğum öncesi 
dönemden başlayarak yaşamın ilk 3 yılıdır. Yaşamın 
ilk 3 yılındaki gelişim daha sonrası için de temel 
oluşturmakta ve tüm yaşamı etkilemektedir. Bu 

nedenle gelişimsel ve davranışsal sorunların 
mümkün olan en erken yaşta özel-

likle de ilk 3 yaş içinde belirlen-
mesi, tedavisinin planlanması ve 
izlenmesi çok önemlidir. 
Gelişimsel ya da davranışsal 
sorunu olduğu düşünülen, 
şüphelenilen tüm çocuklar ile 
gelişimsel sorunların görülme-

si açısından risk taşıyan “özel gereksinimli çocuklar” 
değerlendirilmek ve izlenilmek üzere Gelişimsel 
Pediatri Kliniğinde görülebilirler. 

Özel Gereksinimli Çocuklar Kimlerdir?
Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, 
bedensel, ruhsal, toplumsal olarak iyi olma hali-
dir. Bu tanıma göre, çocuklarımızın gelişimleri ve 
davranışları da bedensel sağlıkları kadar önemlidir.  
Ülkemizde yapılan araştırmalar göz önüne alın-
dığında her 10 çocuktan 1’inde gelişimsel sorun 
bulunmaktadır. Davranış sorunları ve dikkat eksik-
liği ve hiperaktivite gibi sorunlar da eklendiğinde 
ülkemizde her 4 çocuktan 1’inde gelişimsel sorun 
bulunmaktadır. 

Erken doğan, doğum sonrası dönemde yenido-
ğan yoğun bakım kliniğinde yatırılarak izlenilen, 
kalp-böbrek-karaciğer hastalığı ya da kan veya 
endokrin hastalıklar gibi kronik bedensel hastalığı 
olan, down sendromu gibi sendromlarla doğmuş 
çocuklar gelişimlerinde ya da davranışlarında sorun-
ların görülmesi potansiyelini taşırlar. 

Çocuğunuzun;
•Öğrenmesi, dikkati, söylediklerinizi anlaması, 
konuşması, hareketleri, elleri ya da bacaklarını 
kullanması ile kaygılarınızdan kurtulmak için çözüm 
arıyor olabilirsiniz…
•Gelişimine katkı sağlamak için yaptıklarınızın ye-
terli olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz…
•Öfke nöbetleri, inatçılık, uyku sorunu, tuvalet eği-
timinde zorluklar gibi davranış sorunları için çözüm 
arıyor olabilirsiniz…
•Erken doğum, kronik hastalıklar nedeniyle izlenen 
çocuğunuzun hastalığının;  öğrenmesine, gelişimine 
ve davranışına etkisi olabilir. Bunları azaltmak için 
neler yapabileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz…
•Engelleri olan çocuğunuzun gelişiminin daha iyi 
olması için başka neler yapabileceğinizi merak 
ediyor olabilirsiniz.

Tüm bunlar için hastanemizin Gelişimsel 
Pediatri Ünitesi’ne başvurabilirsiniz.
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Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
B. Ü.  Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

“Stres” herkesin yaşadığı, ama
çoğu kişinin de tam olarak ne
olduğundan emin olmadığı bir olgudur. 
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Neredeyse herkes, sağlık için ‘stresten uzak 
durulması’ gerektiğini duymuştur ve kabul eder, 
hatta başkalarına önerir, ama çoğu kişi bu işin nasıl 
yapılacağını bilemez. Başkent üniversitesi Ankara 
Hastanesi bünyesinde kurulan “Stres Araştırmaları 
ve Uygulamaları Birimi” bağlamında, bu bölümde 
stres konusuna “kuşbakışı”yla bakmaya çalışacağız.

Herşeyden önce şunu bilmemizde yarar var. Stres 
öyle sanıldığı gibi soyut, düşünceler ve duygular 
düzeyinde kalan bir ‘ruhsal durum’ değildir. Diğer 

deyişle, ödeyemediğimiz kredi kartlarıyla ilgili 
düşüncelerimiz, eşimizle aramızdaki tartış-

madan sonra aklımızdan çıkaramadığımız 
sözleri, trafikte saatlerce takılıp kalmak, 

çocuğumuzun geleceğini düşünürken 
geçirdiğimiz uykusuz geceler, gire-

ceğimiz bir sınavla ilgili endişeleri-
miz, bizden mantıksız beklentileri 
olan akrabalarımız, hastanede 
almış olduğumuz beklenmedik 
bir hastalık tanısı, vb. değil-
dir. Bunlar, bilinçdışımızda, 
“varoluşumuza bir tehdit” 
gibi algılandıkları sürece, 
bizleri ‘strese sokan’ ya da 
bedenimizde ‘stres tepki-
sini başlatan’ faktörler ya 
da etmenlerdir. Ama ‘stres 
tepkisi’ değillerdir. 
‘Stres’, tam tersine, ölçüle-
bilen bir tepkidir, canlı ya 
da cansız tüm sistemler için 
geçerlidir ve ilk olarak  17. 
yüzyılda fizik bilimi içinde  

kullanılan bir sözcük,  matematiksel formulü  de 
oluşturulmuş olan bir olgudur. Bu formülü çok 
basitleştirip, sözcüklere dökecek olursak stresi, 
“sistemin, üzerine yüklenen bir güç karşısında, 
varolan dengesini korumak için kendi direnci ora-
nında verdiği karşıt tepki” olarak tanımlayabiliriz.  
Bu konuyu,  hepimizin bildiği yayları örnek vererek  
çok daha somutlaştırmak mümkündür. Herhangi bir 
yayın ucundaki çengele bir yük koyduğunuzda bu 
yay, konulan yükün (değişimin) miktarına eşdeğer 
bir güçle, söz konusu yüke karşı direnç gösterir. 
İşte, bu güç ya da enerji, stres tepkisidir. Yük kısa 
bir süre sonra çengelden alındığında, yay eski ya da 
“normal” haline döner. Bu süreç içinde stres açığa 
çıkmış, yay yükü taşımış ve bir işlem gerçekleştiril-
miştir. Diğer deyişle ‘stres’ işe yaramıştır.

İnsandaki stres tepkisi de böyledir. İnsan bedeni-
nin, hücrelerden, dokulara, dokulardan organlara, 
organlardan sistemlere doğru, gittikçe karma-
şıklaşan, bir yapısı ve işleyişi vardır. Bu yapı ve 
işleyişe bağlı olarak, beden canlılığını sürdürür. 
Stres tepkisi tüm canlıların bedeninde bulunan 
bir, otomatik tepkidir ve canlı organizma bu tepki 
sayesinde dış ya da iç çevresinde oluşan değişim-
lere karşı kendini, diğer deyişle varolan “normal” 
durumunu, dengesini korur. Dışarıdaki değişim, 
zebranın karşısına çıkan bir yetişkin aslan olabi-
lirken, insanın karşısına aniden çıkan bir kamyon 
olabilir. Ya da zebranın karşısına çıkan bir yavru 
aslan, bizim karşımıza çıkan bir “kapkaççı” olabilir. 
İlk durumda zebra ve insan “kaçarak” kendilerini 
kurtarırlarken, ikinci durumda “saldırarak” kendile-
rini koruyacaklardır. Her ikisi de stres tepkisidir ve 
zebra da, insan da, bedenlerinde otomatik olarak 

Dünkü “Koruyucumuz” Bugünkü “Kabusumuz”
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oluşan bu stres tepkisi sayesinde, canlarını kurta-
rabilirler. İç çevredeki değişimler dediğimizde de 
açlığa bağlı kan şekeri düşmesini, susuzluğa bağlı 
hücrelerdeki su-tuz oranlarının normalin dışına 
çıkmasını, yetersiz havaya bağlı oksijen dengesi-
nin bozulmasını kastediyoruz. Bu durumlarda da 
stres hormonları bedende yine salınıp, canlının 
(zebranın, insanın) bu özel ihtiyaçlarını gidermesi 
için onu harekete geçirecek enerjiyi açığa çıkarır.  
Bu anlamda stres tepkisi, evrimsel süreç içinde, 
tam bir “can kurtaran” bir “koruyucu” dur. 

Tahmin edeceğiniz gibi, zebraya da insana da bu, 
“kaçma ya da saldırma” davranışlarını yaptıranlar, 
o anda devreye giren beyin ve sinir sistemi, hızla-
nan kalp-damar, solunum, kas, endokrin (hor-
mon) sistemleri ile, süreç içinde kendine düşen 
işini yapmaya çalışan bağışıklık sistemidir. Bu sis-
temler sayesinde, bedende halihazırda varolan ve 
hemen yenisi üretilmeye başlanan enerji, uygun 
organlara, kaslara gönderilerek, bizleri kaçmak  
ya da savaşmak için harekete geçirir. Unutma-
yalım ki bu sistemlerin daha hızlı çalışması, aynı 

zamanda o sistemlerdeki 
organların, dokuların 

ve onları oluştu-
ran hücrelerin de 
daha hızlı çalış-
ması demektir.  
Canlının sistemi, 

stres tepkisini 

devreye sokarak, bir an önce “normal” durumuna 
dönmeye çalışmaktadır. 

Şimdi tekrar yay örneğine dönelim. Bu kez, ya-
yın çengeline taktığımız yükü yay üzerinde daha 
uzunca bir süre bırakalım. Bu uzun süre sonunda 
yükü geri aldığımızda,  artık yayın yapısında bir 
miktar deformasyon olduğu gözleriz. Tam anla-
mıyla “normal” haline dönemez. Hele bir de yayın 
üzerine koyduğumuz bu yükü iki katına, üç katına 
çıkarıp, çok daha uzun süreler bırakırsak, ortaya 
çıkacak deformasyonun çok daha fazla olacağını 
görürüz. Yayı eski haline getirmemiz mümkün olsa 
bile bunun çok uzun işlemlerden sonra gerçekle-
şebileceğini  tahmin edebilirsiniz. Bu da “birikmiş 
stres”e örnektir. İşte uzak durmamız gereken, bu 
“birikmiş stres” tepkisidir.  Çünkü alanda yapılan 
bilimsel araştırmalara göre, stres tepkisinin canlının 
(insanın) bedeninde çok sık devreye girmesi, çok 
uzun süreler kalması ve gittikçe artması halinde, 
kısa süreli stres sırasında devrede olan ve yukarıda 
sayılan tüm o sistemler, organlar, hücreler, durma-
dan, dinlenmeden çalışmaya bağlı olarak, deforme 
olacaklardır. Beden, hem yapı hem de işleyiş olarak, 
“normal”in dışında çalışmaya başlayacaktır ki bu da 
kısırlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, mide-bar-
sak hastalıkları, endokrin sistem sorunları, deri 
hastalıkları, hatta kanserler gibi bedensel, anksiye-
te bozuklukları, depresyon gibi psikiyatrik hasta-
lıkların ortaya çıkışını kolaylaştırabilecektir.  Bu 
işin en ürkütücü yanlarından biri de birikmiş stresi 

Üreme-büyüme/sindirme/tamir etme sistemlerinin  dışındaki tüm 
sistemler, kaçmak ya da mücadele etmek üzere hızlanır. Çünkü beyin, 
“gerçek” ile “gerçeğin temsili”, sembolü arasındaki farkı ayırt edemez. 
Gerçekmiş gibi tepki verir. O nedenle, aylar, hatta yıllar önce  eşimizle 
aramızda geçen bir tartışmayı sadece hatırladığımızda bile, bedeni-
mizde olay anındaki gibi tepkilerin oluşabildiğini fark edebiliriz. Ancak 
olay gerçek bir hayati tehlike olmadığı için ne kaçılır ne de saldırılır. 
Stres hormonları bedende birikir ve bedenin iç dengesini bozar; tüm 
sistemler, organlar, dokular, hücreler de bu yüksek düzeydeki stres 
hormonlarından etkilendiğinden, yukarıda söz edilen bedensel ve psi-
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hamile annenin yaşaması durumudur. Bu alanda 
da yapılan yüzlerce bilimsel araştırma, annenin 
hamilelik döneminde uzun sürelerle, yoğun stres 
yaşamasının, doğan bebeğin, ileride hem bedensel 
hastalıklara hem de psikiyatrik hastalıklara yatkın-
lığı ile yakından ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 
İşte bu durumda da kadim “koruyucumuz”, artık 
“kabusumuz” haline dönüşmüştür.

Peki bu hastalıklar doğada yaşayan diğer canlılar 
için de geçerli midir? Bunun yanıtı çok ilginç bazı 
konuları da beraberinde getirmektedir. Primatlar 
dışında, doğal ortamlarında yaşayan memelilerde 
bu hastalıkları görmüyoruz. Yani zebralar ülser 
olmuyor. Ancak babunlar, makak maymunları, 
şempanzeler, vb. gibi, sosyal ve hiyerarşik bir 
sistem içinde yaşayan primatlarda, durumun farklı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür bir hiyerarşide güçlü 
olanlar, bir alttakine güç gösterisi yaparken, onlar 
da bir alttakine saldırganlık göstermekte, bu durum 
bu şekilde en alttakine doğru ilerlemektedir. Bu 
canlılar arasında, hiyerarşinin üst katmanlarında 
olanlarda bu hastalıklar gözlenmezken, alt katman-
larda olanlarda çok daha fazla oranlarda, kısırlık, 
kalp-damar hastalıkları, obezite, mide-barsak 
hastalıkları, deri hastalıkları, vb. gözlenmektedir.  
Hayvanlarla yapılan araştırmalardan elde edilen bu 
sonuçların insanlar için de  geçerli olup olmadığına 
bakıldığında da benzer bir durum gözlenmiştir. 
İngiltere’de devlet memurları arasındaki hiyerarşi 
gözetilerek yapılmış çalışmalarda, yüksek düzeyde 

kiyatrik hastalıklar için zemin hazırlanır. İnsan ve zebralar (ya da doğa-
daki diğer hayvanlar) arasındaki bir başka farklılık da zebranın aslan-
dan kaçıp kurtulduktan sonra, insan gibi o “aslan” üzerinde, saatlerce, 
günlerce, haftalarca, hatta aylarca düşünüp, hayatı kendine “kahret-
memesi”, yaşadığı stresini “anlık” yaşamasıdır. Oysa ki insanlar, bu tür 
olaylar ya da durumlar karşısında “anlık” yaşantıyı bir kenara bırakıp, 
zamanlarını sürekli olarak, geçmişte olmuş ve gelecekte olacağından 
endişe ettiği, olumsuz olayları düşünerek geçirirler.  Beyin de düşünce 
ile gerçeği ayırt edemediğinden, stres tepkisi bu kez de bu düşünce-
ler yüzünden başlatılır ve birikerek kronik hale gelir. 
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yetki, kontrol, belirginlik sahibi olan, üst düzey yö-
neticilerde, stres belirtileri daha düşük bulunurken, 
işi üzerindeki kontrolü, yetkisi az, sorumluluğu ve 
iş yükü fazla  olanlarda, hastalıkları nedeniyle işe 
gelememenin çok daha yüksek oranlarda olduğu 
gözlenmiştir. Ülkemizde de  askeriye ve diğer tür 
devlet memurlarıyla yapılan bazı araştırmalarda, 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Ancak, bu benzerliğin ötesinde, insanları diğer 
canlılardan farklılaştıran ve onların yaşadığı stresin 
çok daha yoğun ve uzun süreli olmasıyla ilişkili 
bulunan çok önemli bir farklılık vardır. Bu da, in-
sanlarda stres tepkisini başlatanların sadece fiziksel 
ve sosyal varlığı tehdit eden, gerçekten tehlikeli 
olaylar/durumlar olmamasıdır. İnsanın stres tepkisi, 
diğer canlılardan çok daha fazla gelişmiş beyninin, 
çok özel bir durumu nedeniyle, gerçek “hayati” teh-
likelerin ötesinde, “hayati tehlikeymiş” 
gibi algıladığı durumlar/olaylar 
karşısında da otomatik olarak 
devreye girer. Diğer deyişle, 
bir satranç tahtasının önünde 
saatlerce oturup, küçük bir taşı 
iki santim öteye ittiren; bir kalabalık 
önünde ayakta durup, sadece kısa bir 
konuşma yapacak olan; bir üniversite 
sınavında sınav kağıdının kapağını kal-
dıran; arabası trafikte sıkışıp kaldığı 
için işine geç kalan; maaşını aldığı 
gün cüzdanını kaybeden kişilerin 
bedenlerinde de, aç bir aslanın 
önünden kaçan zebranın, 
üzerine gelen kamyondan 
kurtulmaya çalışan insanın 
bedeninde olanlar olmaktadır.

İşte tam bu bağlamda, insa-
nın daha fazla gelişmiş beyninin bir başka ve bizim 
“kurtarıcımız” olabilen, olabilecek bir özelliğini 
hatırlamamızda yarar olacaktır. İnsan beyninin far-
kındalıktan, mantıktan, kendi kendini yönetmekten 
sorumlu ve diğer canlılarda bulunmayan bir bölgesi 
vardır. İnsan kendi davranışlarına, duygularına, dü-
şüncelerine bakabilen, isterse onları yönetebilen bir 

canlıdır. Onları yönetebildiği sürece, bir yere kadar 
bedeninin (beyninin, sistemlerinin, organlarının, 
hücrelerinin, hatta genlerinin) işleyişini de etkile-
yebilir. Bir çoğumuz bunu “iyice köşeye sıkıştıktan 
sonra” yapmaya kalkar ve günlerdir yaşadığımız 
bir stres döneminden sonra, “aman ne yapayım, 
cana geleceğine mala gelsin” ya da “her şeyin başı 
sağlık” diyerek ilk adımı atarız. Stres yönetimi, 
bunu çok daha önceden, büyük bedeller ödemeden 
yapabilmektir. Bunu da iki şekilde gerçekleştirebili-
riz. Bunlardan birincisi, bedenimizde gereksiz stres 
tepkisi, stres hormonları, enerji biriktirmemeye ça-
lışmaktır. Bunu, o enerjiyi sporla harcayarak, doğru 
beslenerek yapabiliriz. İkincisi de aklımızı devreye 
sokarak başımıza gelen her türlü olaya “hayati teh-
like” gibi bakmamaktır. Bunu da olaylar olduktan 
sonra en kısa zamanda, o olayı mantık çerçevesin-
de, daha gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendire-
rek,  “istemediğim, beklemediğim, hiç de hoşuma 
gitmeyen bir olay/durum/haber ama sonunda 

ölüm yok; bir şekilde yolunu bulup çözmeye 
çalışabilirim” şeklinde algılayarak yapabiliriz. 

Tahmin edebileceğiniz gibi bunu söylemek 
kolay, gerçekleştirmek zordur. Ancak, pek 

çok gelişmiş ülkelerin hastanelerinde, bu 
tür stres yönetimi uygulamalarının na-
sıl yapılacağının gösterildiği birimler 
mevcuttur. Bu tür birimlerin deste-
ğiyle, henüz hasta olmamış kişilerin 
bedenlerinin daha güçlenip, direnç 
kazandığı, dolayısıyla yaşanan 
stresli olaylardan sonra hasta-
lanma ihtimallerinin azaldığı; 
hastalanmış olanların yaşam 
kalitelerinin arttığı; gerek ilaç, 
gerekse ameliyatlara dayalı 
tedavilerinin daha iyi sonuçlar 
verdiği; hastalıklarının tekrar-

lama olasılığının azaldığı, hücrelerdeki kromozom-
ların incelendiği türden çalışmalara varacak kadar, 
ayrıntılı bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. 
Başkent Üniversitesi Hastanesi Stres Yönetimi 
Araştırma ve Uygulama Birimi de bu amaçla sizlerin 
hizmetine sunulmuştur. Stresimizi yönetebildiğimiz 
sağlıklı günler dileğiyle..
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Doç. Dr. Pınar ZEYNELOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

DOĞUM NEDİR

44



Ağrısız doğumun tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk yazılı tarihten beri 
ağrılı, hayatı tehdit eden ve korkulu bir olay olarak tanımlanmış ve son 
yüzyıla kadar bu özelliğini korumuştur. 1800’lerin ortalarında eter ve 
kloroformun anestezik etkileri keşfedildikten sonra, İngiliz din otoriteleri 
doğum mucizesinde bu insan buluşunun tanrının isteğine karşı bir günah 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. 1846’da Boston Massachusetts General Hos-
pital’da Morton’un eterin anestezik özelliklerini gösterdiği tarihi gösteri-
den 3 ay sonra ilk defa doğumda modern anestezik kullanılmıştır. Kraliçe 
Victoria, doğum için anestezik kullanmayı tercih etmiştir. Rejyonal veya 
bölgesel anestezi denilen yöntem kullanılarak ilk ağrısız doğum Temmuz 
1900’de gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda doğum anestezisindeki 
gelişmeler neticesinde ağrısız doğum isteyen gebelerde artan sıklıkta 
güvenle uygulanmaktadır.

Doğum ağrısı sancı sırasında rahim kasıldığı zaman, ağrı rahimden sinirler 
aracılığıyla omuriliğe oradan da beyine ulaşarak rahatsızlık hissi oluşturur. 
Doğum sancısı sırasında ağrıyı kontrol etmeye yardımcı olabilecek medi-
kal olmayan pek çok teknik bulunmaktadır. Bunlar arasında nefes alma 
ve rahatlama teknikleri, ılık banyo, masaj, destekleyici hemşire bakımı, 
pozisyon değişiklikleri (ayakta durmak, oturmak, yürümek, sallanmak), 
doğum topu sayılabilir. Ancak, bu yöntemler genellikle tek başlarına 
yeterli olmamaktadır.

Ağrısız doğum yöntemleri arasında sistemik ağrı tedavisi, reyjonel (bölge-
sel) anestezi, genel anestezi ve farmakolojik olmayan metodları kapsayan 
alternatif yöntemler bulunmaktadır.

Ne kadar ağrı duyulacağını doğumu yaşamadan önce tahmin etmek güç-
tür. Bazı kadınlar kontrol altına alınabilecek düzeyde ve dayanabilecekle-
ri ağrı duyarken bazıları çeşitli ağrı kesme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. 
Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Okulu doğumun pek çok kadında ciddi 
ağrıya neden olduğunu, insanın bu şiddette bir ağrıyı kabul edeceği baş-
ka bir durum olmadığını; ancak doktor gözetiminde güvenli yöntemler 
ile ağrının giderilebileceğini, ağrısız doğum kararında annenin isteğinin 
yeterli olduğunu belirtmektedir.
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Sistemik Ağrı Tedavisi: Kan dolaşımına enjekte 
edilerek verilen, doğum sancısı sırasında ağrıyı 
azaltan ancak tamamen ortadan kaldırmayan, ağrıyı 
kontrol eden ilaçlardır. Narkotik ilaçlar (opioidler) 
doğum ağrısını daha dayanılabilir hale getirmede 
en etkili ilaçlardır. Bu ilaçlar damar içine (intra-
venöz) ya da kas içine (intramüsküler) verilirler. 
Doğum için rejyonel anestezi tercih etmeyen hasta-
larda bu yöntem kullanılmaktadır. Genellikle kadın 
doğum doktorları tarafından verilip hemşireler 
tarafından uygulanırlar. Bazen de anestezi dok-
torları tarafından hasta kontrollü analjezi denilen 
intravenöz infüzyon pompalarıyla uygulanabilirler. 
Pompa belli miktarda ilacı vermeye programlan-
mıştır ve hasta algıladığı ağrıya bağlı olarak ihtiyaç 
duyduğu zaman bastığında aktif hale gelen düğme 
ile ağrısını azaltacaktır. Narkotik ilaçların en önemli 
dezavantajları sersemlik ve uyku hali yaratmasıdır. 
Ayrıca bulantı, kusma, solunumda azalma, kaşın-
tı, kabızlık ve idrar retansiyonu gibi yan etkiler 
de görülebilir. Anne sütü verilmesi planlanıyorsa 
başlangıçtaki çabalarınız zorlaşabilir. Narkotiklerin 
bir diğer yan etkisi de hepsinin plasentayı geçip be-
beğin dolaşımına katılması ve buna bağlı bebeğin 
kalp hızının hafif değişebilmesi, bebek doğduktan 

sonra hafif uykulu olabilmesidir. Sonuçta anneye 
düşük dozda verilen bu ilaçların bebeği olumsuz 
etkilemesi beklenmez. 

Reyjonel (Bölgesel) Anestezi: Ağrılı uyaranların 
omurga içinde bloke edilerek beyine iletilmeme-
sidir. Epidural, spinal ve kombine spinal-epidural 
anesteziye rejyonel anestezi denir çünkü vücutta 
belirli bir bölgede anestezi yaparlar. Bu yöntem-
lerde vücudun enjeksiyon altında kalan bölgesi 
uyuşur, kasılmalar sırasında annenin uyanık kalarak 
ağrısız ve daha rahat hissetmesi sağlanır. Rejyonel 
anestezi, anestezi doktorları tarafından uygulanır 
ve ağrı kontrolü mükemmel olduğu ve bebeğe çok 
az ilaç geçtiği için doğumda popülerdir. Omurilik ve 
sinirler, içinde beyin omurilik sıvısı bulunan kesede 
yer alırlar. Bunun etrafında epidural alan bulunur. 
Rejyonel anestezide kullanılan ilaçlar (lokal anes-
tezikler ve narkotikler) rahim ve rahim ağzından 
gelen ağrıyı omurgada yer alan omuriliğe ve beyine 
taşıyan sinirleri bloke ederler. 

Spinal anestezi uyuşturucu ilaçların sıvı dolu kese 
içerisine (beyin omurilik sıvısı) enjeksiyonu yoluyla 
yapılır. Az miktarda lokal anestezik sezaryen sıra-
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sında hareketsizlik sağlarken, narkotik ilaç cerrahi 
sonrası 12-24 saat ağrısızlık sağlar. 

Epidural anestezide ise ince bir kateter (plastik bir 
tüp) kese dışındaki alana (epidural aralık) yerleştirilir 
ve gerekli olan ilaçlar bu kateterden verilmektedir. 
Böylece bacakları hareket ettirebilme ya da doğum 
sırasında ıkınabilme engellenmeden ağrının gideril-
mesi amaçlanır. Spinal ve epidural anestezi aynı et-
kiye (vücutta yaygın bir alan uyuşur) sahiptir, çünkü 
iki teknikte de sinirler omurilikten dallandığı yerde 
uyuşturulur. Doğum eyleminde olmayan ancak se-
zaryenle doğuma ihtiyaç duyan bir kadın için spinal 
anestezi tercih edilirken ağrısız normal doğum iste-
yen kadınlarda ağrıyı gidermek için epidural anestezi 
tercih edilmektedir. Kombine spinal-epiduralde ise 

spinal enjeksiyonu epidural kateterin yerleştirilmesi 
takip eder. Etkinin başlaması, önce spinal yapıldığı 
için daha çabuk olur. Anestezinin devamı ise epidural 
kateter yoluyla yapılır. Gerek epidural gerekse kom-
bine spinal-epiduralden sonra ağrısızlığın idamesi 
bir pompa ile epidural kateterden devamli ilaç ve-
rilmesini sağlayan hasta kontrollü epidural analjezi 
ile sağlanabilir. 

Nadir görülebilen ve çeşitli önlemler ile kaçınılabilen 
bazı yan etkiler ve komplikasyonlar gelişebilir. Titreme, 
kan basıncı düşüklüğü, kaşıntı, lokal anestezik reaksi-
yonu, damar içine enjeksiyon, bazı bölgelerde ağrının 
giderilememesi ve baş ağrısı bunlar arasındadır. Sinir 
hasarı, epidural ya da spinal alana kanama, felç ve en-
feksiyon gibi ciddi komplikasyonlar ise oldukça nadirdir.
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Genel Anestezi: Damar içine uygulanan ilaçlar 
ile hızlı bir şuur kaybı gelişmekte ve solunumun 
desteklenmesi için havayoluna tüp yerleştirilmekte-
dir. Sezaryenle doğumda doğum ağrısını gidermede 
kullanılan anestezi yöntemlerinden biridir. Genel 
anestezide uyutmak için kullanılan ilaçlar bebek 
için zararlı değildir çünkü bebekte minimal anes-
tezik etkiye sahiptirler. Bunun nedeni bu ilaçla-
rın bebeğin beyninde bebeği uyutmaya yetecek 
miktarlara ulaşmamasıdır. Anneler her ne kadar 
uyuyorsa da bebekler genellikle hareketli doğar ve 
ağlarlar. Uyandıktan sonra ağrı kesici ilaçlar damar 
içi yolla uygulanmaktadır. Genel anestezi ile ilgili 
en önemli endişelerden biri şuur kaybını takiben 

annenin mide içeriğinin yemek borusundan yukarı 
çıkıp akciğerlere gidebilmesidir (aspirasyon). Ancak, 
anestezi uzmanı ek önlemler alarak bu ciddi komp-
likasyondan annenin akciğerlerini korur.

Alternatif Yöntemler: Annenin doğumda ilaç veya 
rejyonel anestezi istemediği durumlar ya da bu 
olanakların bulunmadığı yerlerde annelerin doğum 
ağrısı ile baş etmesine yardımcı farmakolojik olma-
yan analjezi metodları arasında aromaterapi, hipno-
terapi, Lamaz tekniği, su içinde doğum, akapunktur, 
Transkutanöz Elektrik Stimülasyonu (TENS), dokun-
ma ve masaj, doğum sırasında annenin hareketleri 
ve pozisyonu bulunmaktadır.
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Bölgesel anesteziyi ne zaman

yaptırabilirim?
Epidural analjezi, genellikle düzenli ağrılarla 

görülen rahim kasılmaları ile ortaya çıkan aktif 

doğum eyleminin başladığı anda yapılır. Doğum 

öncesi anestezi uzmanı ile görüşülmesi anneye 

en uygun yöntemin seçilmesine olanak sağlar.
Normal doğumda kullanılan epi-
dural, sezaryen ile
doğumda kullanılabilir mi?
Annede sezaryen ihtiyacı olduğunda 
epidural kateter çalışıyor ise anestezi 
doktoru tarafından kateterden ek ilaç 
verilerek uyuşukluk cerrahi için yeterli 
düzeye getirilir. Epidural çalışmıyorsa ye-
niden yerleştirilir veya spinal ya da genel 
anestezi uygulanır.

Bölgesel anestezi uygulandığında

ıkınabilir miyim?
Bölgesel anestezi ile ıkınma yeteneğiniz ortadan 

kaldırılmaz, kolaylaştırılır.

Bölgesel anestezi uygulandığında 

blok ne kadar sürer?

Epidural analjezi ihtiyaç duyduğunuz süre 

kadar uzatılabilir.

Epidural analjezinin doğal yolla doğu-ma göre avantajlı olduğu
durumlar var mıdır?
Kalp ve akciğer problemi veya gebelik toksemisi olan annelerde epidural analjezi daha yararlı olabilir.

Anestezi bebek için güvenli mi?
Hem genel hem de bölgesel anestezi gü-
venlidir ve bebek üzerine belirgin etkisi 
yoktur. Havayolu komplikasyonları en az 
olduğu için mümkün olduğunca rejyonel 
anestezi tercih edilir. Her iki anestezi 
yöntemi sırasında annenin hayati belir-
tilerini takip etmek ve bebeğin sağlığı 
açısından uygun sınırlarda olduklarını 
görmek için güvenlik monitörleri kullanıl-
maktadır.

Sezaryen sırasında uyanık olursam bir-

şey hisseder miyim?

Spinal veya epidural anestezi ile ameliyatta ağrı 

hissedilmez. Vücudun alt bölgesindeki hareketler 

fark edilebilir. Obstetrisyen karın kasları ve do-

kuları ayırırken çekme veya asılma hissedilebilir. 

Bebeğin anne karnından çıkarılması sırasında kar-

nınıza bastırması neticesinde göğsünüzde basınç 

hissedebilirsiniz.

Sezaryen ile doğum sonrası ağrı kontrolünde yaklaşım nedir?

Ağrı tedavisi sezaryen sırasında uygulanan anesteziye bağlıdır. Rejyonel anestezi uygulanmışsa 

spinal veya epidural alana verilen ilaçlar sersemlik hissiniz olmadan ameliyattan sonra 18 saate 

kadar sürebilir. Genel anestezi sonrası intravenöz hasta kontrollü analjezi uygulanabilir. İlk gün-

den sonra ağızdan alınan bir ilaç kullanılabilir.

8 Soruda
Ağrısız Doğum
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Sigarayı kendi kendinize bırakmakta
zorlanıyorsanız, sizleri etkinliği kanıtlanmış
tıbbi tedavi yöntemlerinden faydalanmak için
SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ’mize bekleriz...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Sigara Bırakma Kliniği



Sigarayı bırakmaya çalışan 
kişinin zorlanması, nikotin 
bağımlılığının beklenen 
bir sonucudur. Kişilik ya-
pısıyla ilişkisi yoktur. Bı-
rakmayı deneyip tekrar 
başlamak ya da bırak-
makta zorlanmak irade-
sizlik anlamına gelme-
melidir. Sigara bırakma 
çabası içindeyken ken-
dinizi yargılamadan ve 
suçlamadan mücadele 
etmelisiniz. 

Tel: 0 (312) 212 29 12 / 5145



Yrd. Doç. Dr. Oya ÜMİT YEMİŞCİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Fibromiyalji veya fibromiyalji send-
romu olarak da bilinir, bazen de yu-
muşak doku veya kas romatizması 
diye de isimlendirilebilir. Kas-iskelet 
sistemi hastalıkları nedeniyle başvu-
ranlar arasında ilk üç sırada yer alır. 
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Fibromiyalji Nedir?
Vücutta yaygın kas-eklem ağrısı, belli bölgelerde 
hassasiyet, yorgunluk, uyku bozukluğu ve psikolojik 
yakınmalarla seyreden, nedeni bilinmeyen bir kronik 
ağrı sendromudur. Oldukça sık görülen, özellikle de 
kadınların muzdarip olduğu, birçok hekim dolaşması-
na rağmen tanı aşamasında sıkıntılar yaşanabilen ve 
tanısı bazen konulamayarak psikolojik diye atıflandı-
rılabilen bir hastalıktır. Özellikle sırt, boyun, omuzlar 
ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın ağrının 
oldu kas-iskelet sistemi hastalığıdır. 

Fibromiyalji veya fibromiyalji sendromu olarak da 
bilinir, bazen de yumuşak doku veya kas romatizması 
diye de isimlendirilebilir. Kas-iskelet sistemi hastalıkları 
nedeniyle başvuranlar arasında ilk üç sırada yer alır. 

Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en 
sık 25-60 yaşlar arasında görülür. Kadınlar erkeklere 
nazaran 10 kat daha fazla bu hastalığa yakalanırlar. 
Öncelik olarak orta ve yüksek sosyoekonomik düzey 
hastalarda görülürken her kesimden ve özellikle has-
sas, mükemmeliyetçi kişilerin hastalığıdır. Eklemlerde 
hareket kısıtlılığına yol açmayan ancak kişinin yaşam 
kalitesini bozan kronik bir hastalıktır. Hiçbir egzersiz 
yapmadan ve hatta herhangi bir nedeni olmadan, 
kaslarda ağrı ve yorgunluk hissederler. Subjektif şiş-
lik hissi, uyuşmalar, dinlendirici olmayan uyku, sabah 
yorgunluğu, ruh hali rahatsızlıkları ve depresyon de-

neyimleyebilirler. İş verimleri kısa zamanda çok düşer 
ve yakın çevreleri ile iletişimleri bozulabilir. 

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?
Fibromiyaljinin belirti ve bulguları çok çeşitlidir. Bu 
şikayetlerin hepsi aynı anda görülmeyebilir, belirtiler 
kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak kas ve eklem 
ağrıları, belli bölgelerde hassas noktalar, dinlendir-
meye uyku ve yorgunluk en sık görülen şikayetlerdir.

Fibromiyalji Nedenleri
Fibromiyaljinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. 
Stres, kaygı, depresyon, ağır çalışma temposu, aşırı 
egzersiz yapmak, rutubetli ve soğuk ortam, uyku 
bozuklukları, uzun süre bilgisayar kullanımı gibi 
birçok durumla ilişkilidir. Fibromiyaljiyi tetikleyen 
diğer faktörler arasında travma, özellikle omurgaya 
olan travmalar, cerrahi, infeksiyonlar, ve akut ya da 
kronik stres sayılabilir.  Hastalığın kesin nedeni bilin-
memektedir, temel mekanizma santral sinir sistemi, 
otonom sinir sistemi, nörohumoral, uyku ve psiko-
lojik bozukluklar veya genetik yatkınlık sonucunda 
ağrının algılanmasında ve ağrı eşiğinde düşme olarak 
açıklanabilir. 

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konulur?
Fibromiyaljide kesin tanı için laboratuar, röntgen 
gibi tanı yöntemleri yoktur. Ancak benzer şikayet 
ve bulgulara yol açabilecek diğer hastalıkların ayırıcı 
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tanısı için bazı testler kullanılabilir. Yani doktorunuz benzer semptom-
ları olan diğer hastalıkları eleyerek teşhis koyacaktır. Doğru bir teşhis 
kapsamlı bir hastalık hikayesi (anamnez) ve fiziksel muayene ile konur. 
American College of Rheumatology (ACR) 1990 yılında, fibromi-
yalji için tanı kriterlerini tespit etmiştir ve bunlar günümüzde halen 
standart olarak kabul edilmektedir. 3 ay ve daha uzun süren vücutta 
yaygın ağrı ve vücudun sağ ve solu olmak üzere belirlenen toplam 18 
hassas noktadan en az 11’de üzerine bastırmakla aşırı hassasiyetin 
meydana gelişi fibromiyalji tanısının olmazsa olmaz ilk şartıdır. 

Fibromiyalji Tedavisi:
Tedavide multidisipliner yaklaşım ve kişiselleştirilmiş tedavi planı 
önemlidir. Bunun nedeni de tedavi cevabının çok değişken olmasıdır. 

•3 aydan uzun süren yaygın vücut ağrısı vardır. Ağrı 
ana belirtidir. Kaslarda ve eklemlerde hissedilen 
ağrı günden güne, haftadan haftaya değişebilir. Ağ-
rının yeri vücudun farklı yerlerinde dolaşma eğilimi 

gösterse de en sık boyun, bel, 
kollar, göğüs, kalça ve bacak-
larda hissedilir.

•Ağrı özellikle kötü uyku, so-
ğuk ve nemli havalar
ve psikolojik stresle,
mekanik yüklenmelerle
artabilir.

•Boyun, omuz, diz,
dirsek veya kalçalarda, 
uylukta duyarlılık olabilir.

•Karın ağrısı, şişlik, kabızlık, ishal
gibi mide-bağırsak sistemiyle ilgili 
şikayetler olabilir (irritabl barsal
sendromu-spastik kolon)

•Sabahları ve günün ilerley-
en saatlerinde yorgunluk.

•Gerilim veya migren 
tipi baş ağrısı, başta 
sersemlik
hissi olabilir.

•Konsant-
rasyon 
güçlüğü.

•Adet öncesi ger-
ginlik, ağrılı adet 
dönemleri

•İdrara sık
çıkma

•Anksiyete ve
depresyon. 

•Eller, kollar, ayaklar, 
bacaklar veya yüzde 

hissizlik veya
karıncalanma,

şişlik hissedilebilir.

•Dinlendirme-
yen uyku çok
sık görülür.

Başlıca Fibromiyalji
Belirtileri
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Uzun süren bir hastalık olduğu için zaman içinde 
belirtilerde dalgalanmalar, artmalar ve azalmalar 
olabiliyor. Tedavi sırasında birçok bölüm, öncelikle 
fizik tedavi, psikiyatri ve gerekli görüldüğünde diğer 
bölümler ortak hareket etmelidir. Günümüzde tedavi 
protokolleri tam bir iyileşme sağlayamazlar. Tedavi-
nin hedefi ağrıyı azaltarak, ağrı kontrolünü sağla-
mak, uykuyu düzenlemek, yorgunluk ve depresyon 
gibi duygu durum bozukluklarını ortadan kaldırmak-
tır. Hastalar tüm problemlerine rağmen hayattan 
elini eteğini çekmemeli ve katılımlı bir yaşam sür-
melidir. Hastalara başta ağrı ve diğer sorunlarla baş 
edebilme stratejilerinin etaplar halinde öğretilmesi 
temel amaç olmalıdır. Fibromiyalji tedavisinde hekim 
hasta işbirliği son derece önemlidir. O halde tedavi-
nin ilk basamağı hastanın ve yakınlarının eğitimidir.

En iyi sonuçlar ilaç tedavisi ve ilaç dışı tedavilerin bir 
arada kullanılmasıyla elde edilir. Her birinin etki me-
kanizması farklı olduğundan gerektiğinde beraber 
kullanılabilirler. Steroid yapıda olmayan antiinflama-
tuvar ilaçların fibromiyalji ağrısı tedavisinde etkili 
olmadıkları saptanmıştır.  

İlaç dışı tedavilerin başında, 
hasta eğitimi, fizik tedavi uy-
gulamaları, güçlendirici kon-
düsyon ve aerobik egzersiz 
ve bilişsel davranışsal 
tedavisi (psikoterapi) yer 
alır. Ağrıyı azaltmak için 
lokal sıcak ve fizik tedavi 
uygulamalarının yanı 
sıra elektriksel akımlardan 
oluşan fizik tedavi yakla-
şımları ve masaj gibi çeşitli 
yöntemlere başvuruluyor. Has-
taların bu hastalığın kronik, 
hayatı tehdit etmeyen bir 
problem olduğunu 
ve tedavinin 
amacının 
doktor 
ve sağlık 
perosone-

liyle çalışarak yaşam kalitesini iyileştirmek olduğunu 
kavramaları gereklidir.  Amerikan Ağrı Cemiyeti en 
azından haftada iki üç kez orta yoğunlukta aerobik 
egzersiz önerir. Fibromiyalji hastalarında gözlem 
altında aerobik egzersizlerin öngürülen düzeylerde 
uygulanmasınının fiziksel fonksiyonlarda iyileşme 
ve kişinin kendisini iyi hissetmesini sağladığı gös-
terilmiştir. Ancak bu hastalarda egzersize uyumun 
düşük olduğu gözlenmiştir. Aşırı yapılan ve çok zorlu 
egzersizler sonucunda ağrı, yorgunluk, uyumsuz-
luk gelişebilir ve bu nedenle kişileştirilmiş, yavaşça 
arttırılan aerobik egzersiz planları sıklıkla ağrıyı ve 
yorgunluğu azaltarak kendini iyi hissetmeyi ve uyu-
mun arttırılmasını sağlar. 

Alternatif tedaviler fibromiyalji belirtileriyle başa 
çıkmada kullanılabilirler. Gevşeme terapileri, derin 
kas relaksasyonu veya derin nefes egzersizleri fibro-
miyalji belirtilerini tetikleyen ilave stresi azaltmaya 
yardımcı olabilir. Fibromiyaljinin psikolojik yönlerinin 
düzeltilmesi için bilişsel davranışsal tedavi yararlıdır, 
ve bu hastalık bulgularını arttıran veya tetikleyen 
stres faktörlerinin azaltılmasını sağlar. Düzenli uyku 
saatleri de önemlidir. Uykunun düzenlenmesi ve 
veriminin arttırılması ağrıları başa çıkmada önemli 
rol oynar.

Fibromiyalji tedavisi oldukça güç bir hastalıktır. 
Amaç günlük aktiviteleri yapabilmeye devam 
edebilmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. 
Yukarda belirtilen tedaviler ve yaşam biçimi 
değişiklikleri ile fibromiyaljinin belirtileri kontrol 
altına alınabilmektedir.

Fibromiyalji hastalığında 
ilaç dışı tedavilerin başında, 

hasta eğitimi, fizik tedavi uygu-
lamaları, güçlendirici kondisyon 
ve aerobik egzersiz ve bilişsel 
davranışsal tedavisi (psiko-
terapi) yer alır.
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Uzm. Dyt. Yeter ÇELİK
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Ramazan ayında yeterli miktarda sıvı tüketilme-
mesi, az miktarda besin alınması ya da tam tersi 
aşırı beslenme sağlığı olumsuz etkileyebilir. Be-
sin alımın azalmasıyla birlikte vücudun metabo-
lizma hızı yavaşlar ve istemsiz kilo artışı olabilir.

Sağlığınızı
Olumsuz Etkilemesin
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Orucun Fizyolojik Etkileri
Ramazan ayında tutulan oruç esnasında vücutta meydana gelen değişik-
likler orucun tutulma süresiyle ilgilidir. Açlık durumuna, son yenilen öğünü 
sindirdikten sekiz saat kadar sonra girilir. Normal şartlarda vücut glukozu 
temel enerji kaynağı olarak karaciğer ve kaslarda depolar. Oruç esnasında 
ilk olarak buralarda depolanan kaynaklar tüketilir. Orucun ilerleyen zamanla-
rında ise yani glukoz tükenmeye başladığında, vücut sonraki enerji kaynağı 
olan yağa yönelir. Bunun yanında karaciğer az da olsa glukoz üretimine 
devam eder. Uzamış açlıkta ise vücut eninde sonunda enerji kaynağı olarak 
proteine yönelecektir. Oruç sırasında besin sıvı alımının bir denge içerisinde 
alınması çok önemlidir. 

Ramazan ayında yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi, az miktarda besin 
alınması ya da tam tersi aşırı beslenme sağlığı olumsuz etkileyebilir. Besin 
alımın azalmasıyla birlikte vücudun metabolizma hızı yavaşlar ve istemsiz 
kilo artışı olabilir. Bu olumsuzlukları yaşamamak için oruç tutacak bireyler 
yeterli ve dengeli beslenme önerilerine uyarak Ramazan ayını sağlıklı bir 
şekilde geçirebilirler. Vücudumuzun %70’i sudur ve Ramazan ayında su 
içmek çok önemlidir. Bu yıl Ramazan ayı yaz dönemi içinde yaşanacağı için 
oruç tutarken sıvı ihtiyacının sağlanması çok önemlidir. Sıvı ihtiyacını karşı-
lamak için başta su olmak üzere ayran, az şekerli ya da şekersiz komposto 
ya da hoşaflar, taze sıkılmış meyve suları sık sık tüketilmelidir. 
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Kahvaltılık iftar tabağı (peynir, zeytin,
domates, salatalık vb) ya da bir kase çorba içildik-
ten sonra 15 dakika ara verilmesi sindirimi kolay-
laştırır.  Hurma ya da kuru meyve de eklenebilir. 

Bir porsiyon kırmızı et, tavuk, balık ya da etli sebze 
yemeği ya da etli kurubaklagil yemeği yenilebilir. 

Yemeklerde kızartma şekli kullanılmamalı,
yemeklerdeki yağ azaltılmalı, porsiyon

başına 1 tatlı kaşığı olacak şekilde
yemeklere konulmalıdır. 

1 porsiyon (5-6 yemek kaşığı
bulgur pilavı) ya da 2-3 dilim

tam buğday ekmeği ya da
1/6 pide karbonhidrat olarak

tercih edilebilir. 

Az yağlı karışık 
mevsim salatalar yenilebilir.

1 kase yoğurt ya da cacık ya da 
1 su bardağı ayran kalsiyum, 
fosfor ve protein ihtiyacının 
karşılanmasında önemlidir 
(iftardan sonra da tercih

edilebilir).

Tatlı yenilecekse hamur 
tatlıları yerine az şekerli sütlü 

ya da meyve tatlıları tercih 
edilebilir (Haftada 1-2 günü 

geçmemelidir).

İftar ile sahur arasında 
1-2 porsiyon meyve ya 
da 1 avuç ceviz, badem 
ve fındıktan oluşan kuru 

yemiş, 3-4 adet kuru 
meyve ile

desteklenebilir. 

İftar ve
İftar Sonrası Beslenme
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Sağlıklı bir Ramazan için...

Sahurda Beslenme
Oruç tutarken vücut dengesini korumak için özellikle sahur öğünü atlanılmamalıdır.

•İftarda da yenilebilen kahvaltı tabağı (peynir, zeytin, bal, pekmez) sahurda da tercih 
edilebilir.

•Bir adet haşlanmış ya da az yağlı omlet şeklinde yumurta kaliteli protein olduğu için gün 
içerisindeki tokluk süresini uzatır. 

•Domates, salatalık,  yeşillikler hem posa hem de vitamin ve mineral ihtiyacının sağlan-
masında önemlidir. 

•Sahurda tok tutacağı düşünülen hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, makarna ve ekmek gibi 
yiyeceklerin yerine bulgur pilavı, tam buğday ekmeği ile yapılmış sandviç ya da tostlar da  
alternatif olarak değerlendirilebilir.

•Bir su bardağı süt ya da yoğurdun içerisine konulan yulaf da anternatiflerden biridir.  
Çözünebilen posa olduğu için tokluk süresini uzatır. Üzerine tarçın eklenebilir. 

•Sahurda yemeğin sonuna doğru yenilen kadar ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler ve 
kuru meyvelerde tatlı ihtiyacını karşılar, tok tutar ve barsakların düzenli çalışmasını sağlar. 

•Yemekler iyi çiğnenmeli, yemek süresi uzatılmalıdır.

•Davetlerde porsiyonların aşırı olmamasına dikkat edilmelidir. 

•İftar ile sahur arası susama hissi olmasa dahi
(toplam 1.5-2 litre) su içilmelidir.

•İftar sonrası çay, kahve gibi içecekler azaltılmalıdır.

•İftar yemeği sonrası kısa süreli hafif yürüyüşler
yemeklerin sindirimine yardımcı olur. 
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Mide Yanması
Mide, tüketilen besinleri sindirmek ve bakterileri 
öldürmek için var olan asitli bir ortamdır.  Normal-
de mide ve yemek borusu vücudun kendi salgıla-
dığı sıvılar sayesinde bu asitten korunurlar. Ancak 
mide çok fazla asit üretirse veya yemek borusu-
nun korunmasında bir aksama meydana gelirse 
mide yanmasını hissedersiniz. Oruç esnasında 
mide daha az asit üretir. Ancak oruca başlamadan 
önce tüketilen besinin türü - miktarı veya tüketi-
len besinin kokusu kişinin beynini uyararak beynin 
mideye daha fazla asit üretmesine sebep olabilir. 
Bu nedenle asit miktarında fazla yükselme olursa, 
oruç esnasında mide yanması bir problem haline 
gelebilir.  Mide yanması olan bireyler mide koru-
yucu kullanıyorsa sahurda ilaçlarını almaları öneri-
lir. Ayrıca yağlı ve bol yağda kızartılmış ve aşırı ba-
haratlı yiyeceklerden kaçınmaları önerilir. Bunun 
yanında vücuda giren kafein miktarını azaltmak 
için çay ve kahve miktarı kısıtlamak faydalı olur. 

Baş Ağrısı
Baş ağrısı oldukça yaygın ve birçok sebebi bulunabilen bir 
rahatsızlıktır. Oruç esnasında oluşan baş ağrısının genel 
sebepleri ise açlık ve susuzluk, yetersiz dinlenme veya 
kafein/nikotin gibi bağımlılık yapıcı maddelerin eksikliği 
olabilir. Ortalama ve dengeli bir diyet, özellikle sahurda 
eksiksiz ve güzel yenmiş bir öğün baş ağrısını kısmen 
azaltabilir. Dışarı çıkarken şapka takmak, doğrudan gü-
neş ışığına maruz kalmamak, güneş gözlüğü kullanmak 
alınacak diğer önlemlerdir. Normal yaşantısında migren 
gibi rahatsızlıkları bulunanlar ise oruca başlamadan önce 
yaşam tarzları ve/veya medikal yardım ile bunu kontrol 
altına almalıdırlar.

Kilo Alımı 
Ramazanda iftar yemeklerini bir şölene döndürmek, iftar sonrasında ve sahurda aşırı 
yenildiğinde kilo alımı kaçınılmazdır.  İftar ve sahurun yeterli dengeli bir dağılımı ve 
iftar sonrası hafif yarım saatlik bir yürüyüş  kilo alma riskini azaltır.
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Kabızlık
Oruç tutan bir insan için kabızlık büyük prob-
lem olabilir. Oruç dışındayken bol su tüketmek, 
sağlıklı yemek, bol meyve sebze tüketmek ve bu 
sayede lif tüketimini arttırmak, mümkün oldu-
ğunca bağırsak aktivitesinde bulunmak kabızlı-
ğın çözümünde faydalı olacaktır. Akşam yeme-
ği sonrası probiotik yoğurt ya da kefir kabızlık 
probleminin giderilmesinde yardımcı olabilir.

Susuzluk
Susuzluk, oruç esnasında görülen genel bir olaydır. Önlem, her zaman için tedaviden daha 
iyidir. Ancak eğer oruçtan önce yeterince sıvı tüketmediyseniz susuzluk riskiniz artacaktır.  
Susama hissi olmasa dahi iftarla sahur arası 1.5-2 lt su içilmelidir. Yaşı daha ileri olan ve 
diüretik ilaçları kullanan insanlarda risk fazladır. Susuzluğun düzeyine bağlı olarak kendini iyi 
hissetmeme, kas krampları, uyuşukluk, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu, hatta bayılma 
gibi durumlar meydana gelebilir. Eğer baş dönmesi/sersemleme esnasında ayağa kalkabiliyor-
sanız acilen düzenli bir şekilde sıvı tüketmelisiniz. 
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Hemşirelik mesleğine ve eğitimine verdiği değerden dolayı tüm hemşireler olarak Üniversitemiz Kurucu

Rektörü Prof. Dr. Mehmet HABERAL hocamıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Kutlamamıza, Rektörümüz Prof. Dr. Ali HABERAL, Başhekimimiz Prof. Dr. Adnan TORGAY, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ ile birlikte
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