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Melek ALKAN ÇAKMAK

Merhaba sevgili okurlarımız; 

Sizlere ilk merhaba deyişimizin üzerinden dile kolay tam 20 sayı 
geçti. Her yayına hazırlık sırasında aynı heyecan, aynı hevesle 
çalıştıktan sonra koşturmacanın yerini tatlı bir huzura bıraktığı o 
anlardan birindeyiz.  İşte karşınızda 21.sayımız... 

Sonbahar sayımızın konu yelpazesi her zaman olduğu gibi çok 
geniş.  Sağlığımızı tehdit eden hastalıkları ele aldığımız konuların 
yanı sıra bir hasta olarak sahip olduğumuz hakları ve bu hakların 
getirdiği sorumlukları bilgilendirme köşemizde ele aldık. Dünyaya 
gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren tattığımız mucizevi besin 
anne sütünün kutsallığını ve önemini Emzirme Haftası kapsamında 
masaya yatırdık. İkinci yaşam olarak adlandırabileceğimiz, büyük 
bir duyarlılık gerektiren Organ Bağışı ve Organ Nakli hakkında 
bilinmesi gereken temel noktaları bir kez daha sizlere aktarmaya 
çalıştık. Ve bunlar gibi hayatımıza dokunan diğer konularımızla 
sizleri baş başa bırakıyoruz. 
 
Gündemin ağırlığı ve sıcaklığının yarattığı bunaltıcı havanın yaz 
sıcaklarını bile gölgede bıraktığı bu günlerin tez zamanda bahar 
tazeliğine kavuşması dileğiyle keyifli okumalar dileriz.

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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Yrd. Doç. Dr. Burcu AKIN SARI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ergenlik dönemi, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı cinsel 
ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlığını, 
kimlik duygusunu ve sosyal üretkenliğini kazandığı zaman sona 
eren bir dönemdir. Bu dönem biyolojik, psikolojik ve sosyal geli-
şimsel değişikliklerle karakterizedir.
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Ergenlikte biyolojik gelişim iskelet sisteminde hızlı 
büyüme ve cinsel gelişim ile, psikolojik gelişim 
ise bilişsel gelişim ve kimlik gelişimi özellikleriyle 
belirlenir ve sosyal olarak da ergenlik genç erişkin 
rolüne hazırlığın olduğu bir dönemdir. Ergenin 
sosyalizasyonu, kişinin kendi toplumunda yaşamını 
sürdürebilmesi için talep ettiği minimum öğrenme-
yi üreten bir süreçtir. Sosyolojik öğrenme süreci ise 
taklit ve rekabet ile oluşur. Ergenliğin bitişiyle ilgili 
tanımlamalar erişkin kimliği kazanılması, bağımsız-
lık kazanılması, çalışmaya başlanıp iş sorumluluğu 
alınması gibi bu dönemin bitiş zamanını değişken 
kılmaktadır ancak, genellikle 19-21 yaşta sona 
erdiği düşünülmektedir. Ergenlere yaklaşımdaki en 
büyük zorluk gelişim süreçlerinin aynı anda baş-
lamaması ve her ergende farklı sürelerde başla-
masıdır. Onun için aynı sınıftaki ergenler arasında 
gelişim basamakları açısından fark olduğu gibi, 
aynı ergenin bir yıl içindeki gelişim süreci de farklı 
olabilir. Ergenlik döneminde kimlik oluşum süreciyle 
birlikte bilişsel gelişimin hızlanması, dürtüsel gerek-
sinimlerde ve duygu yoğunluğunda artma, preö-
dipal ve ödipal çatışmaların yeniden alevlenmesi, 
meslek seçimi, karşı cinsle kurulan ilişkiler, anne 
babadan ayrılma bireyselleşme sürecinin yaşanması 
gibi nedenlerle ergenler bu döneme özgül zorluklar 
ve çatışmalar yaşamaktadır. 

Ne Yapmalı?
Ergenlerin arkadaşlığı her düzeyde desteklenme-
lidir, arkadaşlarla geliştiği ve sosyalleştiği bilinme-
lidir. Arkadaşların olumlu etkileri yanında, grup 
etkisiyle yanlışlar yapılabileceği konusunda ergen 
bilinçlendirilmelidir. Aileler çocuklarının arkadaşla-
rını, çocukları ile konuşarak tanımalıdır. Bunun için 
çocuğun cep telefonu, bilgisayar, günlük benzeri 
özel eşyalarını karıştırmak yanlıştır. Sorumluluk 
gelişimi kazanmış genç, her yaptığından kendisinin 
sorumlu olduğunu; mazeretlerin, suçu başkalarına 
atmanın bireyin sorumluluğunu ortadan kaldırma-
dığını bilir. Bize göre çocuğumuzun yanlış arkadaş 
seçmek gibi bir tutumu varsa, çocuğumuzda nasıl 
bir sorun olduğunu düşünmenin zamanı gelmiştir. 
Oğlumuz ya da kızımızın neden böyle arkadaşlar 
seçtiğini anlayabilmek çözümün anahtarıdır. Çocu-

ğumuzda ya da kendimizde hata bulamıyor, “arka-
daşlarına uydu aslında böyle bir çocuk değil” diyor 
ve bu konuda yardım almayı erteliyorsak bunun 
sebebi çocuğumuzla ilgili beklentilerimiz nedeniyle 
çocuğumuzu kusursuz görmeye çalışmamız olabilir.

Yanlış bir arkadaş grubunda olan bir gençle sürekli 
tartışmak, arkadaşlarına uyuyorsun demek onları 
kötülemek çocuğumuzu bizden uzaklaştırır. Yal-
nızlık ve mutsuzluk nedeniyle o gruba daha fazla 
bağlanmasına sebep olur. Anne baba olarak sakin 
olup çocuğumuzun sıkıntısını anlamaya çalışmak, 
ona sevgimizi göstermemiz gerekir. Arkadaşları-
nı eleştirmeden onun sorunlarına destek olmak, 
işbirliği ile sorunların nasıl çözüleceğini bulmaya 
çalışmak, bu konuda kendi yanlışlarımızı da dü-
şünmek ve gerekirse sorunlar daha da büyümeden 
aile olarak çocuk ve ergen psikiyatristinden destek 
almayı ertelememek önemlidir.

Ergenlik döneminde çocuğunuzun artık eski-
sinden farklı ve kendine özgü bir birey oldu-
ğunu kabullenmelisiniz. Onunla iletişim kurma 
tarzınızda ve tutumlarınızda belirli değişiklikler 
yapmalısınız. Bu dönemi sakin ve huzurlu bir 
biçimde çocuğunuzla birlikte ancak bu şekilde 
atlatabilirsiniz. İyi bir dinleyici olabilmek; iyi bir 
iletişim için çok önemlidir. Ne kadar kızgın ve 
endişeli olursak olalım duygularımızı kontrol 
edip, ani tepki vermeden, nasihat etmeden, 
etiketlemeden, yorum yapmadan, sözünü 
kesmeden, hemen öneri getirip çözüm bulmaya 
çalışmadan dinleyebilmeliyiz. Onunla konuşur-
ken geçirdiğiniz zamanın en az iki katını onu 
dinleyerek geçirin. O konuşurken başka bir işle 
uğraşmadan, onunla göz teması kurarak onu 
dinleyin. Bunlar çocuğunuzu bir şeyleri pay-
laşma konusunda cesaretlendirir. Çocuğunuzu 
dinlemek, ‘’Ben ailem için önemliyim, benim 
düşüncelerime değer veriyorlar, beni anlamaya 
çalışıyorlar” diye düşünmesini sağlar. Daha sonra 
çocuğunuz da sizin konuşmanızı dinleyip anla-
maya ne düşündüğünüzü anlamaya çalışacaktır. 
Çocuğunuz bir şey anlatırken onun beden dilini 
gözlemleyin ne hissettiğini anlamaya çalışın. 
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Onu dinlerken cevaplamaya çalıştığımız soru, 
“Çocuğum ne hissediyor, ne düşünüyor, benden 
beklentisi nedir?” olmalıdır. Cevabı bulduğunuz-
da, “-sanırım, -anladığım kadarıyla, gibi sözlerle 
başlayan cümleler kurun çocuğunuzdan onay 
alın. Duygusunun anlaşılması, yani onunla empati 
yapabilmeniz, bunu ona iletmeniz, hem çocuğu-
nuzun kendi duygularını adlandırmasına yardım 
edecek hem de sakinleşmesini, rahatlamasını 
sağlayacaktır. Yansıtıcı sorular sorun. “Anladığım 
kadarıyla söylediğin şey şu” veya “Şunu mu söy-
lemeye çalışıyorsun” gibi sorularla, çocuğunuzun 
söylediğini, anladığınız biçimde tekrar edip, doğ-
ru anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. Bu yanlış 
anlaşılmayı engelleyecektir.

Çocuğunuzun sizi dinlemesini istiyorsanız onu 
anladığınızı ifade ettikten sonra en son kendi 
duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Kendi duygu 
ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimiz, konuş-
ma sırasında takındığımız tavır da çok önemlidir. 
Konuşmaya çocuğun konu hakkındaki fikirlerini 
kötüleyerek suçlayarak başlarsak iletişim baştan 
kesilir.

Ebeveynler çocuklarının beğenmedikleri, onay-
lamadıkları, kendilerini ya da başkalarını rahatsız 
eden davranışları karşısında onlara uyarılarda 
bulunur. ‘’Sözümüzü dinleseydin bunlar başı-
na gelmezdi”, ‘’çocuk gibi davranıyorsun”, ‘’hiç 
sorumluluk almıyorsun”, ‘’eve geç geliyorsun, 
beni kızdırıyorsun,” gibi. Tüm bu uyarıların ortak 
noktası - sen dilini - kullanarak yapılmış olmala-
rıdır. Bu şekilde iletişimde genç kendi hatalı olsa 
bile suçlandığını düşünür, öfkelenir, saldırı olarak 
görür, direk savunmaya geçer ve bizi dinlemez. 
‘’Ben dili” kullanılarak yapılan konuşmalarda ise 
anne babanın gencin davranışı karşısında ne 
hissettiğini iletir. (…..yaptığında, ben ….. Hissedi-
yorum, çünkü …..). (davranışın tanımı, ebeveynde 
yaratığı duygu, davranışın ebeveyn üzerinde 
somut etkisi i fade edilmiş olur). Eve geç kalan 
gence ‘bu saate kadar nerde kaldın, neden haber 
vermedin?’ diyerek bağırmamız, onun da direk sa-
vunmaya geçmesine ‘’ben çocuk muyum, neden 
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karışıyorsunuz, herkes bu saatte geliyor” şeklin-
de kendini savunmaya geçmesine neden olur. 
Hem tartışırız hem de bu davranışın tekrarlama-
sını engelleyemeyiz. ‘’Eve habersiz geç geldiğin-
de çok endişeleniyorum, çünkü başına bir şey 
geldiğini düşünüyorum, bu sorunu çözmek için 
ne yapabiliriz” diye konuşursak bizi dinlemesini, 
anlamaya çalışmasını sağlayabiliriz.

Öfkeli anımızda yapacağımız konuşma genellikle 
sonradan çok pişman olacağımız konuşmadır. Öfke 
kontrolümüzü sağladıktan sonra, uygun yer ve 
zamanda “duygularımı seninle paylaşmak istiyorum, 
çünkü ilişkimize değer veriyorum”, ‘’Olayları yanlış 
algılamış veya yanlış yorumlamış olabilirim”, sana 
konuları ne açıdan ele aldığımı ve ‘’neler hissettiği-
mi anlatmak istiyorum”, daha sonra senden ‘’kendi 
bakış açını anlatmanı istiyorum” diye söze başlarsak 
çocuğumuzun bizi dinlemesini sağlayabiliriz.

Ergenler hata yapabilir, iyi bir anne baba olmanın 
yolu ergenler hata yaptığında doğru davranabil-
mektir. Çocuklarınız size öfkeyle bağırıp çağırıyorsa 
kendinize sormanız gereken soru ‘bu davranışı 
kimden öğrendi?’ olmalıdır. Çocukların öfkelerini 
kontrol altına almak için önce kendi öfkemizi kont-
rol altına almayı öğrenmeliyiz.

Çocuğunuz öfkesini dışa vuruyorsa soğukkanlılığını-
zı kaybetmeyin. ‘benimle böyle konuşamazsın, kes 
sesini, odana git’ şeklindeki konuşmalar bu öfkeyi 
daha artırır. Onu sakinleşince dinleyebileceğinizi 
söyleyin. Sakinleştikten sonra onu dinleyip ‘sen be-
nim ….yapmama kızmışsın’ şeklinde bir konuşmayla 
onu anladığınızı gösterdikten sonra kendi bakış 
açınızı ve duygularınızı paylaşın.

Kişiliğine yönelik ağır sözler söylemeyin, çün-
kü kendini savunmaya geçer, size öfkesinden 
yaptığı hatayı yeterince göremez, ‘zaten beni 
hiç anlamıyorlar, baskı yapıyorlar ben de on-
ların dediklerinin tam tersini yapacağım’ diye 
düşünür. Ben her şeyi bilirim tavrında olmayın. 
‘bence……. yapmalısın’ yerine ‘mesela ….ola-

bilir mi?’ diyebilmek önemlidir. Ondan farklı 
düşünüyorsak, ‘kararını verip sonuçlarını yaşa-
yacak olan sensin ancak bu konuda yaşadığım 
kaygı ve sıkıntımı seninle paylaşmak istiyorum, 
bu yüzden…. yapmanın daha iyi olabileceğini 
düşünüyorum.’ Şeklindeki ifadeler bizi dinleme-
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sini sağlayacaktır.
Anne babaların diğer bir yakınması da ‘bizim-
le konuşmuyor, ne düşündüğünü hissettiğini 
bilmiyoruz’ dur Anne baba çok müdahaleciyse 
veya ergen çoğu kez daha önce konuşmayı 
denediğinde sürekli eleştirilmiş, dinlenmemişse, 
ergen iletişim kurmak istemez. Böyle bir durum-
da, örneğin çocuk okulda kötü bir gün geçirmiş 
eve gelmiş ve eve sıkıntılı gelmişse. ‘gelecek haf-
ta bugün ne olduğunu hatırlamayacaksın bile’ 
gibi telkinde bulunmak, ‘surat asıp oturacağına 
yürüyüşe çık’ gibi öğüt vermek’ onu rahatlat-
maz. ‘Kötü bir gün geçirmişe benziyorsun “eğer 
konuşmak istersen ben her zaman buradayım ve 
seni dinlemek istiyorum” demeniz yeterlidir.

Çocuklar, bütün emellerin yüklenildiği, bütün 
beklentilerin üzerine yöneltildiği, aşırı korunan, her 
dediği neredeyse yapılan ‘ailelerin biricik gözbebek-
leri’ olursa, kendi sorumluluklarını yeterince ala-
mazlar. Çocuklar aşırı övülüyorlar, pohpohlanıyorlar, 
bütün bunlar da onların kendilerini oldukları gibi 
görmesini engelliyor. Oysa bir çocuk için yetişir-
ken kazanılması gereken en önemli özellikler birisi 
“kendini olduğu gibi görebilmektir”. Kendi güçlü ve 
güçsüz yanlarını görebilmek, doğru ve yanlışlarını 
fark edebilmek, kendisini tanıyabilmek, anlayabil-
mek hangi durumda ne yapacağını ve ne yapmaya-
cağını kestirmek için önemlidir. Aşırı ve haksız övgü 
ile yetiştirilen daha önce hiçbir güçlükle mücadele 
etmeyen çocuk, yapamadıkları karşısında şaşkına 
döner, Kendine kazandırılan yanlış özgüven uçar 
gider. Çocuk kendini güçsüz, yalnız, ne yapacağını 
bilemez durumda bulur.

Sevilen bir anne baba olmak adına, çocuğun her 
istediği yapılırsa, çocuklar anne babayı gerek-
sinmelerini karşılaması gereken, her istediğini 
yaparak onları memnun etmesi gereken kişiler 
olarak görür. Bu şekilde yetiştirilen çocuklar 
kendi kendini kontrol yetisini kazanamaz, mutlu 
olamaz. Eğer çok korkulan, tehdit eden bir 
anne baba olursak, gencin yalan söylenmesine 
neden olabiliriz. Doğru olan ise; korkuyla değil, 
anne babaya duyulan saygıyla, onlara verilen 

değerlerle anne babanın söylediklerinin dikkate 
alınmasıdır. Gençle yakın olmak onu anlamak 
adına, sırdaş-arkadaş anne baba olmak da doğru 
değildir. Ona arkadaşı gibi değil, bizzat annesi 
gibi davranın. 

“Aman baban duymasın” diye idare etmek, 
sırdaş olmak, yanlışlarını saklamak, aradaki me-
safeyi, gerektiğinde denetleme, sınır koyabilme 
işlevimizi ortadan kaldırır. “Çocuğu seven, fark 
eden, önemseyen, ancak sınır koyabilen” anne 
baba olmak çok önemlidir. 
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Çocuğunuzun sorumluluklarını siz üstlenmeyin. 
Unutmayın; çocuğunuz sorumluluklarını üzerine 
almazsa, asla yetişkin bir birey olamaz. Çocuğu-
nuz, yetişkin bir birey olmanın yalnızca özgürlük 
ve bağımsızlık değil, aynı zamanda sorumluluk 
da demek olduğunu öğrenmeli. Çocuğunuzun 
sorumluluklarını üstlenmesine izin vermeniz, 
onun büyüdüğünü kabul ettiğinize dair bir 
mesajdır. Ergenlerin bağımsız olmaları, sosyal 
değerlerden yoksun olmaları anlamına gelmez. 
Bağımsız olmanın “kendi kararlarını doğru ver-
meyi öğrenmek, doğru iletişim kurmak, başkala-
rının haklarına saygılı olarak kendi haklarını bil-

mek” olduğunu öğretmek gereklidir. Sorumluluk 
duygusuna sahip olmadan, başkaları ile birlikte 
yaşadığını kavramadan, doğru hedefler seçme-
den bağımsız yaşanamaz. Bunun için aileler de 
doğru bir model olmak zorundadır.

Ergenlik döneminde gençler tüm bunlarla müca-
dele ederken bir yandan da orta öğretim sınav-
larına, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Aileler 
çocuğu ile ilgili başarı beklentilerini ‘’daha iyi, daha 
başarılı, daha mutlu olması için” diye tanımlıyor. 
Ancak çoğu zaman ‘’anne babanın kendi beklenti-
leri, yapmak isteyip yapamadıkları, kendi hedefleri 

13



Doç. Dr. Hüseyin LAKADAMYALI
Göğüs Hastalıkları AD

Yaşamımızın üçte birini uykuda geçirmemize rağmen bu 
konuda bildiklerimiz yakın zamana kadar çok sınırlıydı. Son 

40 yılda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte sır perdesi 
aralanmaya başlanmıştır.

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

ALANYA
HASTANESİ14



UYKU APNESİ NEDİR?

Dekker’in 17. yüzyılda söylediği gibi, uyku sağlıklı 
bir yaşam için mutlak gerekli bir olgudur. Yaşamı-
mızın üçte birini uykuda geçirmemize rağmen bu 
konuda bildiklerimiz yakın zamana kadar çok sınır-
lıydı. Son 40 yılda yaşanan teknolojik gelişmelerle 
birlikte sır perdesi aralanmaya başlanmıştır. Uyku 
günümüzde dış uyaranlarla (temas, ısı, ışık ve ses 
gibi) geri döndürülebilir; geçici bir bilinçsizlik hali 
olarak tanımlanmaktadır. Uyku ilişkili hastalıklar 
başlıca uykusuzluk, uyku ilişkili solunum bozuk-
lukları,  aşırı uyuma, uykuda davranış bozuklukları 
(parasomnia), uyku ilişkili hareket bozuklukları, 
biyolojik saatin kaymasına bağlı ritim bozuklukları 
ve izole semptomlar olarak sıralanabilir. Bugünkü 
yazımızın temel konusunu uyku ilişkili solunum 
bozuklukları içerisinde en sık görülen hastalık olan 
obstrüktif uyku apne sendromu oluşturacaktır.

Uyku ilişkili solunum bozukları erişkin nüfusun 
yaklaşık dörtte birinde rastlanan, toplumda 

sıklığı gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Hor-
lama, uyku esnasında tıkanma, gündüz karşı 
konamayan uyku isteği, sabah baş ağrısı ve 
sabah yorgun uyanma gibi bulgularla kendini 
gösterir. Erkeklerde, kadınlara göre iki kat daha 
sıktır. Başlıca risk faktörleri; erkek cinsiyet, kilolu 
olma (obezite), boyun çevresinde artış (erkekler-
de >42 cm, kadınlarda >38 cm), yaş (40-65 yıl), 
sigara ve alkol tüketimidir. Uyku ilişkili solunum 
bozuklukları arasında en sık rastlanan klinik tab-
lo “uyku apnesi” olarak bilinen tıkayıcı (obstrük-
tif ) uyku apne (nefes durması) sendromudur. 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu:
Uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu tıkan-
maları ve sıklıkla kan oksijen değerlerinde azal-
ma ile karakterize bir sendromdur. Bu hastalığın 
görülme sıklığı yetişkin toplulukta astımdan daha 
yaygındır. Obstrüktif uyku apne sendromu ile ilişkili 
bulunan başlıca hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

“Uyku: Sağlık ve vücudumuzu birbirine bağlayan altın bir zincir”
Thomas Dekker

Üst Solunum Yolu Hastalıkları: 
Bademcik büyümesi, geniz eti, 
burun eğriliği, alerjik burun hastalıkları, 
burunda (polip) et oluşumu, büyük dil varlığı, 
alt çenenin küçük olması, alt çenenin geriye 
doğru yerleşimi
Akciğer Hastalıkları: Kronik Bronşit, Astım

Endokrin Hastalıkları: Diyabet, 
tiroid bezinin az çalışması, obe-

zite, aşırı büyüme hormonu salgılanması
Kalp – Damar Hastalıkları: Koroner kalp has-
talığı,  yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, kalp 
ritim bozuklukları
Mide- Barsak Hastalıkları: Reflü
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Obstrüktif uyku apne sendromunda en sık 
rastlanan semptomlar ise: Horlama, tanıklı 
uykuda nefes durmaları, gündüz aşırı 
uyku hali, uykuda boğulma hissi, 
göğüs ağrısı, gece ortaya çıkan 
kalp ritminde düzensizlikler, 
sabah uyanınca baş ağrısı, 
yetersiz ve bölünmüş 
uyku, uykusuzluk, karar 
verme yeteneğinde 
azalma, hafıza zayıf-
laması – unutkanlık, 
karakter ve kişilik de-
ğişiklikleri, depresyon, 
uykuda kol ve bacaklar-
da anormal hareketlen-
me, ağız kuruluğu, gece 
boyun çevresinde terle-
me, gece sık idrara çıkma, 
işitme kaybı, cinsel isteksizlik 
ve reflü sıralanabilir.

Kan basıncı: Yüksek tansiyonunuz var mı 
veya yüksek tansiyon nedeniyle tedavi 
görüyor musunuz?

Horlama: Yüksek sesle horluyor musunuz? 
(konuşma sesinden daha yüksek veya kapalı 
kapının ardından duyulacak şiddette)

EVET HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

Yorgunluk: Kendinizi sıklıkla yorgun, 
bitkin veya gündüz saatlerinde uykulu 
hissediyor musunuz?

Tanıklık: Uykunuz esnasında herhangi biri 
nefesinizin durduğuna tanıklık etti mi?
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Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu’nda Tanı
Uyku esnasında solunum düzeninde ortaya çıkan 
anormallikle kendini gösteren obstrüktif uyku 
apne sendromunun tanısında kullanılan kesin 
tanı yöntemi Uyku Tetkiki (polisomnografi)dir. 
Polisomnografi: tüm gece boyunca, kesintisiz 
– eşzamanlı birçok fizyolojik (solunum düzeni, 
kalp ritmi), pozisyonel (vücut pozisyonu), oksijen 
düzeyi, uyku – uyanıklık gibi (uyku mimarisi) hak-
kında temel bilgiler sağlayan bir kayıt yöntemidir. 
Test gece ve uyku esnasında yapılmaktadır. Gece 
boyunca beyin aktiviteniz, göz hareketleriniz, kas 
tonsunuz, bacak hareketleriniz, kalp ritminiz, ok-
sijen seviyeniz ve solunum gayretinizle birlikte so-
lunum paterniniz kayıt altına alınmaktadır. Vücut 
bütünlüğünüzü bozan herhangi bir uygulama (kan 
alma, iğne batırma vb.) işlem esnasında kesinlikle 
yapılmamaktadır. İşlem kalp grafisi (EKG) çektir-

mek kadar kolay ve risksizdir. Vücudumuza hiçbir 
zarar vermemektedir. 

Uyku laboratuarı hakkında bilmeniz gerekenler 
Uyku laboratuarında geçireceğiniz bir gece sizin 
için yeni bir deneyim olacaktır. Uyku testi (po-
lisomnografi) farklı uyku evrelerini tanımamıza 
yarayan ve değişik uyku sorunlarını tanımı ve 
sınıflandırması için gerekli bilgilerin toplandığı bir 
kayıt sürecidir.

Uyku kompleks süreçler dizisidir. Beynimizin 
farklı bölümleri uykuyu kontrol eder ve değişik 
uyku evrelerinin oluşmasını sağlar. Uyku evreleri 
denildiğinde uykuya dalış, hafif uyku, derin uyku 
ve rüya uykusu (REM uykusu) anlaşılır. Bu şekilde 
beyin ve vücudun değişik aktivitelerini ölçerek 
kişilerin hangi uyku evresinde uyuduğunu tespit 
etmek mümkündür.

Vücut kitle indeksiniz 
35 ve üzerinde mi?

Yaşınız 50 ve
üzerinde mi?

Boyun çevreniz 40 
cm ve üzerinde mi?

Cinsiyetiniz erkek mi?

EVET

EVET

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Üç ya da daha fazla so-
runun cevabı evet ise 
uyku apne sendromu 
riskiniz YÜKSEK; üçten 
daha az sorunun ceva-
bı hayır ise uyku apne 
sendromu riskiniz DÜ-
ŞÜK tür. 

Üç ya da daha fazla so-
ruya EVET yanıtı ver-
mişseniz lütfen UYKU 
MERKEZİ olan bir has-
tanemize başvurunuz.
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Uyku testi süresince, vücudunuzda uykuda devam 
eden aktiviteler (beyin dalgaları, kas hareketle-
ri, göz hareketleri, ağız ve burundan solunum, 
horlama, kalp hızı ve bacak hareketleri) elektrot 
denilen, cilde yapıştırılan küçük metal diskler 
aracılığı ile toplanan sinyaller kaydedilir. Göğüs 
duvarınızın ve karnınızın etrafına takılan kemerler 

solunum çabanız hakkında bize bilgi verirler. Kan-
daki oksijen düzeyi parmağınıza takılacak bir alıcı 
ile sürekli ölçülecektir. Bir video kamera aracılığı 
ile uyku süresince ortaya çıkabilecek davranış ve 
hareket bozuklukları kaydedilir. Bu uygulamaların 
hiç biri ağrı verici değildir ve tümü olabildiğince 
konforlu olabilmeniz için tasarlanmıştır. 

Uyku sorunları 
konusunda uzman 
doktor tarafından tıbbi 
özgeçmişiniz kaydedilir.

Bir gece boyunca alınan
kayıtlarınız uyku bozuklukları

sertifikasına sahip uzman 
hekiminizce

değerlendirilir. 

Uyku laboratuarla-
rımız sizin rahatlıkla 

uykuya dalabileceğiniz 
şekilde, sessiz, yeterli 

sıcaklıkta ve temizlikte 
düzenlenmiştir.

Uykunuz sırasında gelişen fizyo-
lojik değişkenler –beyinin elektrik-
sel aktivitesi, göz hareketleri, kalp 

ritmi, ayak hareketleri ve oksijen de-
ğerleri- özel bir cihaz “polisomnografi” 

ile tüm gece boyunca kayıt altına alınır. 
Kayıtlarınız bilgisayar ortamında tutulmakta 

ve saklanmaktadır.

Lütfen uyku 
laboratuarına 

randevu aldığınız 
gecenin akşamında 

erkekler sakal tıraşlı; ka-
dınlar ise ojesiz ve makyajsız 

olarak gelmelidir. Uykuda rahat 
edebileceğiniz -eşofman gibi-

kıyafetler giymeniz uygun olacaktır.

Uyku kayıtlarınızın alınacağı günün sabahın-
dan itibaren çay, kahve, kola, alkol alma-
yın. Gerginliği artırabilecek aşırı zihinsel 

ve bedensel aktivitelerden sakının.  Uykuda gelişebilecek hareket 
hastalıklarının –huzursuz bacak 
sendromu, periyodik bacak 
hareketleri- tanısı ve uykuda 
gelişebilecek olası uzun 
süren soluk durmalarına 
müdahale edebilmemiz 
için uykunuz video 
kamera ile kayıt 
altına alınacaktır. 

Uyku ile ilgili yakınmalarınız 
(horlama, uykuda solunum 
durması, gündüz aşırı uyku hali 
vb.) standart (anket vb) formlar ile 
değerlendirmeye alınır. 

Solunum yollarınızın objektif olarak de-
ğerlendirilmesi için film(ler) (akciğer vb) 
ve solunum fonksiyon testleri istenir.

Uykuda solunum bozukluğu
düşünüldüğü zaman bir gece 

hastanemizde uyku
araştırılması yapılmak
üzere uyku merkezine 

davet edilirsiniz.

Uyku Merkezindeki
Süreçler
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Obstrüktif uyku apne sendromunun tedavisi, has-
talığın şiddetine, hastanın taşıdığı risk faktörlerine 
(kalp – damar hastalıkları gibi) ve bilişsel etkilenme 
düzeyine göre değişkenlik gösterir. Uyku laboratu-
arında elde edilen kaydın raporlanması ile birlikte 
yapılan ek konsültasyonlar sonrası hastanın kolay 
uyum sağlayabileceği ve gelecekte ortaya çıkabilecek 
sağlık sorunlarını önleyici tedavi tercihleri sırası ile 
ele alınır.

Genel Önlemler: Obezite hastalığın ortaya çıkma-
sında en önemli risk faktörüdür. Bu nedenle obezite-
nin düzeltilmesi alınacak önlemlerin başında yer alır. 
Düşük kalorili diyeti ve düzenli egzersizi tüm has-
talarımızın uygulaması gerekir. Sigara, üst solunum 
yollarında neden olduğu ödem sebebiyle uykuda 
nefes durması sayısı, süresi ve sıklığını artırmaktadır. 
Bu nedenle bırakılmalıdır. Alkol kullanımı da yine 
uykuda nefes durma süresinde uzama ve sıklığında 
artışa neden olmaktadır. Obstrüktif uyku apneli has-
talar alkol kullanımından mutlaka kaçınmalıdır.

Üst Solunum Yolları Cerrahisi: Üst solunum 
yollarında uyku esnasında hava akımına engel olan 
yapısal veya edinsel anormalliklerin giderilmesi 
tedavide önemlidir. Özellikle çocukluk çağı bademcik 
ve geniz eti büyümeleri cerrahi olarak giderilerek 
obstrüktif uyku apnesi bu yaş grubunda kolaylıkla 
tedavi edilebilir.

Ağız İçi Araçlar: Uyku esnasında dilin arkaya doğru 
hareketi, yumuşak damakta ortaya çıkan sarkma-

lar ve çene kemiğinin yapısal olarak geriye doğru 
yerleşimi ağız içerisine yerleştirilen araçlar ile 
hafif obstrüktif uyku apneli olgularda tamamen 
düzeltilebilir.

Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi: Havayolla-
rında uyku esnasında ortaya çıkan dönemsel nefeste 
durma veya duraksamalar havayollarına uygula-
nan pozitif basınçlı hava ile birlikte engellenebilir. 
Düzenek yüze yerleştirilen bir maske, ara bağlantı 
hortumu ve havayoluna basınçla hava üfleyen bir 
motor mekanizmasından oluşur. Bu tedavi yönte-
mi ağır hastalarda, hafif - orta düzeyde uyku apne 
sendromu olup ciddi kalp damar hastalığı olanlarda 
veya belirgin düzeyde hastalığa bağlı bilişsel fonksi-
yonları etkilenen kişilerde birinci sırada tercih edilen 
yöntemdir. Bu tedavi yöntemi obstrüktif uyku apne 
tedavisinde en etkin yöntemdir.            

Başkent Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmet 
vermekte olan Uyku Bozuklukları Merkezlerimiz 
sahip olduğu olanaklar açısından “eğitim verebilen” 
ulusal derneklerce onaylanmış sayılı merkezlerdendir. 

Sizleri sağlıklı bir yaşama bağlayan kaliteli uykular 

Obstrüktif Uyku
Apnesi’nde Tedavi 
Seçenekleri

BÜ Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
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ORGANLARIMI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRİM?
Sağlık Müdürlüklerine, hastanelere, organ nakliyle 
ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak, iki tanıkla 
birlikte, kendisi öldükten sonra organlarını bağışla-
dığını belirten bir belgeyi doldurarak imzalaması ve 
bu belgeyi yetkili kurumlara teslim etmesiyle organ 
bağışı yapılabilir.

ORGAN NAKLİ
KİMLERDEN YAPILIR?
•Kadavradan Donör(Verici): Genellikle trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması 
vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dö-
nüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde yapılabilir. 
Yaşayan Donör: Bir insan böbreklerinden birini ve/veya karaciğerinin bir kısmını 
nakil ihtiyacı olan bir hastaya hayattayken bağışlayabilir.

ORGAN BAĞIŞ KARTI 
•Organ bağış kartı iki tanık huzurunda imzalanıp doldurulur.
•Bağışlayan kişinin yanı sıra iki tanığın da imzası alınır.
•Bağış yapılacak organlar işaretlenir.

ORGAN
NAKLİ NEDİR?

Günümüzde başka hiçbir tıbbi 
çözüm olmadığı için, bir insanın
organ ya da dokularının ihtiyacı

olan başka bir insana  tedavi
amacıyla nakledilmesi 

işlemidir.  

Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın 1979 

da çıkmasına öncülük ettiği 
2238 sayılı organ nakli yasası ile 
Türkiye, İtalya’dan sonra organ 

nakli yasası olan ikinci ülke 
olmuştur.

KİMLER ORGAN BAĞIŞLAYABİLİR?
“18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını 
veya bir kısmını bağışlayabilir.” 2238 Sayılı Kanun
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ORGAN BAĞIŞI   
Organ bağışı; kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben 
yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka 
hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 

Alıcının tedavisini yürüten hekim ile 
organ naklini gerçekleştirecek olan hekimle-

rin, ölüm halini saptayacak olan hekimler
kurulunda yer almaları yasaktır. 

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?                             
Beyin fonksiyonlarının geriye dönü-
şümsüz olarak kaybolmasına beyin 

ölümü denir. 

BAĞIŞLANAN ORGANLARIN
DAĞITIMI NASIL YAPILIR?
Kadavra donörlerden elde edilen 

organların dağıtımı, Ulusal Koordinasyon 
tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlı-
ğının onayı ile yürürlüğe giren, Organ ve 
Doku Dağıtımı Yönergesi’ne göre yapılır. 

Ulusal doku ve organ nakli koordinasyon 
merkezinde alıcı bilgileri ile donör (verici) 
bilgileri eşleştirilir, organ en uygun kişiye 

gider ve organ nakli gerçekleşir. 

ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI

Bir kardiyoloji uzmanı

Bir nöroloji uzmanı

Bir beyin cerrahisi uzmanı

Bir anesteziyoloji  uzmanı

Bu 4 kişiden oluşan Beyin Ölümü 

Tespit Kurulundaki 2 uzmanın 

onayı ile gerçekleştirilir.

BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT 
(KOMA HALİ) ARASINDAKİ FARK 

•Bitkisel hayatta hastanın solunumu kendiliğin-
den devam eder ve bu hastalar aylarca, yıllarca 

yaşayabilirler.

• Beyin ölümünde komadan farklı olarak beyin fonk-
siyonları geri dönüşümsüz olarak kaybolmuştur, hasta 

kendiliğinden soluk alıp veremez. Ancak makineyle 
soluyabilir ve yapılacak tüm tıbbi tedaviye rağmen kısa 

süre içinde tüm organlar işlevini yitirecektir.

DİYANET İŞLERİ

BAŞKANLIĞI

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 

yılında yaptığı başvurusu üzerine 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri 

Yüksek Kurulu, 06.03.1980 tarih ve 

396 sayılı kararı ile organ naklinin 

caiz olduğunu bildirmiştir. 

CAİZ KILINAN HALLER
1) Zaruret hali
2) Doku ve organı alınacak kişinin bu 
işlem sırasında ölmüş olması
3) Hastanın bu şekilde tedavi
edileceğinin doktor
tarafından onaylanması
4) Ücret alınmayacak olması
5) Alıcının nakle razı olması
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Acil sağlık müdahalesi gerektiğinde üzerimde Organ Bağışı

Kartı çıkarsa tıbbi tedavim yarım bırakılır diye korkuyorum?

İnsanları organ bağışından korkutan konulardan biri de kişinin hayati tehlike geçireceği bir 

anda gerekli tedaviyi hekimlerin uygulamayıp onun organlarını başkası için kullanacağı kay-

gısıdır. Bu çok yersiz bir endişedir.  Çünkü bir hekimin görevi hastasını kurtarmaktır. Bunun 

aksi düşünülemez. Ayrıca bir hastanede çıkan kadavranın hangi organının hangi hastaya 

nakledileceğine müdahaleyi yapacak doktor değil Ulusal Koordinasyon Merkezi(UKM)

karar vermektedir.

Organ bağışında
bulunmuştum fakat şimdi 
vazgeçtim, Ne yapacağım?
Yanınızda taşıdığınız organ bağış 
kartını yırtarak, ailenize organlarınızı 
bağışlamak fikrinden vazgeçtiğinizi 
bildirmeniz yeterli.  

Öldükten sonra yakınlarımdan izin alınacaksa
ben neden organ bağış kartı doldurayım?
Organ bağış kartı olmasına rağmen aileden izin alınıyor olması ‘neden organ bağış 

kartı dolduralım?’ sorusunu akıllara getirmektedir. Bu kartın önceden doldurulması-

nın en önemli sebebi, hiç beklenmedik bir anda yakınını kaybettiğini öğrenen bir ki-

şinin yakınının organ arayanlar için bağışa karar vermesini kolaylaştırmaktır. Hayatta 

iken organlarını bağışladığını belirten kişilerin yakınları daha hızlı karar verebilmek-

tedir. Aslında, organ bağış kartlarının, organ bağış kampanyaları gibi çalışmaların 

asıl amacı toplumu organ nakli hakkında bilinçlendirip, bir yakınımızı kaybettiğimiz 

anda onun organları ile kurtulabilecek hayatların var olduğunu daha önceden öğren-

memizi ve gerektiğinde de bu kararın daha hızlı alınabilmesini sağlamaktır.

22



Organlarımın kullanılabilmesi için
mutlaka hastanede mi ölmeliyim?
Kalbi durmuş kadavraların organları, kalp durduktan çok kısa 

bir süre sonra (yarım saat, bir saat) çıkartılmış ya da özel tıbbi 

önlemler alınmış olmaz ise kullanılamaz hale gelir. Bu durum 

hastanede yatan hastalar için bile güçlük yaratmaktadır. Hasta-

ne dışındaki benzer durumlar pratik olarak alınmasını imkânsız 

hale getirmektedir. Bu nedenle kalbi durmuş kadavralar için  

başka şans yoktur. Beyin ölümü halindeki hasta da solunum 

cihazına bağlı olacağından hastanede bulunacaktır.

Bağışladığım organlar para

ile başkasına satılır mı?

Hayır, satılamaz. Organ bağışçısı yaşamını yitirdikten son-

ra, Organ Nakli Koordinasyon Sistemi devreye girer. Bu 

sistem gereğince bağışlanan organlar Sağlık Bakanlığı’nın 

Bölge Koordinasyon Merkezi’ne (BKM), oradan da Ulusal 

Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) bildirilirler. Organların 

merkezlere dağıtımı da BKM/UKM aracılığıyla hiçbir ücret 

alınmaksızın gerçekleştirilir.

Organ Bağışında bulunan kişinin organları 
alındıktan sonra cenazenin görünüşünde bir değişiklik olur mu?Hayır. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiden organ alınması 

işlemi diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi son derece özenli 
davranılarak yapılır. Kadavranın vücut bütünlüğü korunarak, 
ameliyat izi haricinde vücudunda herhangi bir bozukluk oluş-
maması için özen gösterilmektedir. 
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Sağlık çalışanları hem çalışma ortamları hem de hizmet 
sunumu yaptığı kişiler açısından tehlikeli kimyasal ve 
fiziksel ajanlara, strese ve travmaya maruz kalabilirler. 
Yani yaşamlarının hemen her aşamasında risk(ler) ile 
karşılaşabilmektedirler. Bu mesleki etkilenimlerin her-
hangi birisi bazen hemen, bazen de yıllarca sürebilen bir 
dönemden sonra hastalığa neden olabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG), “Tüm meslek-
lerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durum-
larını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, 
çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının 
bozulmasını önlemek, çalışma sırasında sağlığa aykırı 
etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik 

ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara 
yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin 
insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” 
olarak tanımlamıştır. 

Ülkemizde son dönemde iş sağlığı ve güvenliği ve 
sağlık hizmetlerinde kalite açısından mevzuatta yapılan 
değişimler ve yaptırımlar, çalışan güvenliği uygulamaları 
alanında önemli değişiklikler olmasını sağlamıştır. En 
ağır ve tehlikeli iş kollarından kabul edilen hastaneler 
2013 yılından itibaren mevzuat doğrultusunda gerekli 
değişimleri yapmakta gerek Sağlık Bakanlığı gerekse 
Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı müfettişleri tara-
fından düzenli olarak denetlenmektedirler. İş Sağlığı ve 
güvenlik uygulamaları sağlık kurumunda çalışan tüm 

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Halk Sağlığı AD

Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan  insan 
hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve yo-
ğun üretim süreçlerinin ön plana  çıkmasıyla ve bu süreçlerde yüzlerce  kimyasal madde-
nin kullanılmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları daha da önem kazanmaktadır.
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personelin çalışma ortamı ve yaptıkları işlerden kay-
naklanabilen, sağlık ve güvenliklerine zarar verebilecek 
riskleri tanımlayarak, koruyucu önlemleri alma esasına 
dayanır ve bilimsel ve sistemli çalışmayı gerektirir. Temel 
adımları;
•Riskler açısından değerlendirilmesi
•Tehlikelerin tanımlanması
•Alınacak önlemlerin belirlenmesi
•Önlemlerin uygulamaya geçirilmesi
•Kontrol edilerek denetlenmesi
•Ölçülerek izlenip, takip edilmesi olarak sıralayabiliriz.
Bu çalışmalar içerisinde sağlık çalışanlarının risk analizle-
ri kapsamlı yapılmalı böylece olası iş kazaları önlenmeye 
çalışılmalıdır.

İŞ KAZASI
İş kazası işin yapımı ve yürütümü sırasında meydana 
gelen tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların zaman ve 
mekân şartlarında bir araya gelmesinden kaynaklanan, 
ölüm, hastalık, yaralanma, zarar veya hasara sebebiyet 
veren istenmeyen olaylardır. OSHA (Avrupa İSG Ajansı) 
Yayınlarına göre Avrupa Birliğine üye ülkelerde iş kazala-
rı ve meslek hastalıkları sonucu  yılda; 167.000 kişinin  
hayatını  kaybettiği,159.000 kişinin meslek hastalığına 
yakalandığı rapor edilmektedir. Avrupa’da her 5 daki-
kada bir çalışan iş kazası geçirmekte, her iki saatte bir 
çalışan iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 
Genel olarak ülkemizde iş kazaları hem sayıca çoktur 
hem de sonuçları ağırdır. Ölümler (yüksek fatalite), 
sakatlanmalar, geçici ya da sürekli iş göremezlik çok faz-
ladır. Kayıtlara giren 1 iş kazasının ortalama 10 işgünü 
yitiğine neden olacağı varsayılırsa, en az 1 milyon iş-gü-
nü yitiği hesaplanmaktadır. Bunların üretim yitiği parasal 
karşılıkları ekonomiye çok büyük yükler bindirmektedir. 
Makro ölçekte uğranan zarar olağanüstü büyüktür. Kayıt 
dışı olanlar da dikkate alınırsa, zarar katlanmaktadır. 

İŞ KAZALARININ GELİŞİMİ
Türkiye’deki iş kazalarının sıklık ve ağırlık derecelerine 
göre son üç yıllık gelişimi Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu 
mutlak sayılarda ilginç olan 2013 yılındaki kaza sayıları-
nın geçmiş yıllara göre yaklaşık 2,5 kat artmış olmasıdır. 
SGK raporunda bu artış şöyle açıklanmaktadır: “İş kazası 
vaka sayıları: 2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren 
sigortalı sayılarına ait istatistikler verilirken ödemesi 
yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları esas alınmaktay-
dı. 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim formunun 
elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası 
geçiren tüm sigortalı sayılarına ait veriler Avrupa Birliği 
standartları da (ESAW) dikkate alınarak verilmeye başla-
nılmıştır. ESAW metodolojisine göre iş kazası sonrası işe 
başlama kazadan sonraki 5. günde meydana gelmiş ise 
bu iş kazası istatistiklere yansıtılmaktadır.” Bu açıklama-

dan önceki yıllardaki SGK verilerinde sadece ödemesi 
yapılarak dosyası kapatılmış iş kaza bildirimlerinin yer 
aldığı,bildirim yapılmış ama işlem bekleyen iş kazalarının 
ise “havada göründüğü” anlaşılmaktadır. 1.1.2013’den 
itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ise 2013 yılındaki iş 
kazalarında etkisi olmamış görünüyor.

SAĞLIK PERSONELİNİN
MARUZKALDIĞI İŞ KAZALARI 
Sağlık çalışanları özelinde iş kazaları sayılarına ulaş-
mak ise çok zordur. İğne batmaları, kesiler, vb sağlık 
çalışanları arasında en sık saptanan iş kazaları olarak 
görünmektedir. Şencan I ve ark tarafından yapılan 
bir çalışmada hemşirelerin %57’sinde kesi bildirilmiş 
ve ameliyathane kazaların en sık olduğu yer (%56) 
olarak saptanmıştır. Aynı çalışmada sağlık çalışanları-
nın %51’inde ellerinde sıyrık bulunmuştur. Azap A ve 
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise grubun 
%64’ünün iş yaşamlarında en az bir kez kan ve vücut 
sıvılarına maruz kaldığı, kesici alet yaralanmalarının en 
sık nedeninin %45 ile enjektör kapağının kapatılması ol-
duğu ve yaralanan personelin %28’inin kişisel koruyucu 
kullanmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak sağlık çalışan-
larında görülen yaygın iş kazaları kesici-delici aletle 
meydana gelen yaralanmalar, kan-vücut sıvılarıyla bulaş, 
hastaları ve objeleri kaldırma, ağır kaldırmaya bağlı 
sırt yaralanmaları, düşme, çarpma, takılma, kayma vb. 
nedenlere bağlı kas-iskelet sistemi yaralanmaları, şiddet, 
alerjik reaksiyon ve yanıklardır. Ayrıca çalışma ortamında 
meydana gelen zehirlenme, trafik kazası vb. kazaları da 
içermektedir.

Kesici-Delici Alet Yaralanması 
Sağlık kuruluşlarında hasta tedavi hizmetlerinde kullanılan 
enjektörler, sutür iğneleri, bistüri uçları, damar içi kateter-
leri, kesici enstrümanlar, jiletler vb. malzemelerle yaralan-
malar “kesici-delici alet yaralanmalarıdır”. Kesici-delici alet 
yaralanmaları hastane ortamında işle ilgili yaralanmaların 
yaklaşık üçte birinden sorumludur. Kesici delici cisimlerle 
oluşan yaralanmalar parenteral yolla enfeksiyon bulaşma 
riskini arttırmaları nedeniyle, sağlık çalışanları için önemli 
bir bulaşma yoludur. Günümüzde özellikle kan yoluyla 
bulaşan bazı hastalıklar sağlık çalışanlarının meslek hasta-
lığı haline gelmiştir. Sağlık çalışanları kesici-delici aletlerle 
yaralanmalar sonucu kan veya kontamine vücut sıvıları 
ile Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D ve HIV başta olmak 
üzere 20 kadar patojen bulaşması açısından sürekli risk 
altındadırlar. Kesici delici alet yaralanmalarında en kolay 
bulaşabilen enfeksiyon B hepatitidir.

Sağlık personelinin kesici-delici aletlerle yaralanma 
riskini hasta yatağı başında kan alma, enjeksiyon, resü-
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sitasyon vb. yaptığı girişimler esnasında ameliyathane-
lerde, polikliniklerde, laboratuvarda kısacası çalıştığı her 
alanda yaptığı işlemler ve girişimler sırasında yaşadıkları 
belirtilmektedir. Perkütan yaralanmaların %32’si tek kul-
lanımlık enjektörlerle, %19’u sütur iğneleriyle ve %12’si 
çelik iğneler (branül, kelebek vb.) yoluyla olmaktadır. 
Ayrıca veriler kesici–delici alet yaralanmalarının yetersiz 
rapor edildiğini göstermektedir. Yapılan bir araştırmaya 
göre bu kazaların %60 kadarı rapor edilmemektedir. Her 
perkütan yaralanmada %1,9-40 oranında HBV enfek-
siyonu bulaşma riski vardır. Kanda HCV, HBV oranına 
kıyasla çok daha düşük titrelerde bulunmaktadır. Bu 
nedenle HCV, genellikle enfekte kan ve kan ürünlerinin 
transfüzyonu gibi, fazla miktarda kanla temas sonucu 
bulaşan bir etkendir. Anti-HCV pozitif bir hastadan, iğne 
batması veya kesici cisim yaralanması ile HCV bulaş riski 
yaklaşık %1,8 (%0-7)’dir. 

Tüm bu belirtilenlere rağmen, özellikle hekim dışı sağlık 
personelinin kendilerini önemli risk altında görmemesi 
ve temasın çoğunlukla bildirilmemesi belki de önemsen-
memesi, kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının 
sağlık personelinde görülme oranının net olarak ortaya 
konulamaması sonucunu doğurmuştur. Hepatit C ve 
HIV’den korunmak için aşı var olmadığı gibi, etkin bir 
tedavisinin olmaması ve prognozlarının ciddi seyretmesi 
konunun önemini artırmaktadır. Hepatit B’ ye karşı çalı-
şanın maruziyetten ancak hemen sonra Hepatit B aşısı 
ve immun-globulin yaptırması söz konusudur.

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları en fazla iğne ucunun 
kapağını kapatmaya çalışırken, ameliyat esnasında, Has-
taya yapılan her türlü invaziv girişim sırasında, hastaya 
yapılacak parenteral tedavinin hazırlanması yada uygu-
lanması aşamasında, tıbbi atıkların toplanması taşınması 
esnasında gelişir.
      
Kesici-Delici Yaralanmadan Korunma
Hasta ile temas öncesinde ve sonrasında mutlaka el 
hijyeni sağlanmak zorundadır. Ayrıca;
•İğneler enjektörden elle çıkartılmamalı, eğilip bükülmemeli,
•Ellerde açık yara varsa kapatılmalı,
•Temas öncesi mutlaka koruyucu donanım kullanılmalı,
•Eldiven yırtılırsa eldiven derhal değiştirilmeli,
•Kesici ve Delici Alet Atıkları; batma, delme, sıyrık ve 
yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğne 
uçları, intraket iğneleri, ampuller, iğne içeren diğer 
kesiciler, bisturi,  lanset, lam, lamel, cam pastör pipeti, 
kırılmış diğer camlar delici ve kesici atıklardandır. Diğer 
atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve 
patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması 
ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslar 
arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİ-

Cİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özellik-
lere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya kontey-
nırlar içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ 
oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve bantlanarak 
kırmızı plastik çöp torbalarına konur. 
•Delici ve kesici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle 
sıkıştırılmamalı, ağızları açılmamalı, boşaltılmamalı ve 
geri kazanılmamalıdır.
•Atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalı
•Uçsuz enjektörler tıbbi atık torbasına atılmalıdır.

Kan-Vücut Sıvıları ile Maruziyet 
Kan ve kan ürünlerinin alımını yapan, hazırlayan, taşı-
yan, kullanan sağlık personeli ile bu ürünler üzerinde 
çalışan ya da hastaya cerrahi işlem uygulayan tüm sağlık 
personeli risk altındadır. 
Sağlık çalışanları açısından tehdit oluşturan enfeksiyon 
etkenleri kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla, sıyrık, 
kesik, yara nedeniyle sağlamlığı ve bütünlüğü bozulmuş 
deriden (açık yaradan, mukozalardan, ciltten) bulaşan 
etkenler, damlacık ve damlacık çekirdeği olarak hastalar 
tarafından salınan solunum salgılarıyla ve mukozaya 
sıçraması, temas sonucu bulaşan etkenlerdir. Hastaların 
kan ve vücut sıvıları ile temas halinde en önemlileri; 
HIV, hepatit A (HAV), HBV, HCV, HDV, sitomegalovirus 
(CMV) gibi otuz civarında mikroorganizma bu yolla 
bulaşmaktadır. Bu viral enfeksiyonlar dışında sağlık per-
sonelinden hastaya, hastadan sağlık personeline birçok 
viral ve bakteriyel enfeksiyonların bulaşabileceğini göz 
önünde bulundurmak gerekir. 

Kan ve Kan Ürünleri ile Bulaşmada Tedbirler kısaca 
aşağıda özetlenmiştir. 
Kan ve her türlü vücut sıvısı ile temasta eldiven kullanıl-
malıdır.. Eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka su ve 
sabun ile yıkanmalıdır. Ayrıca;
•Özel giysi ve koruyucular,
•Uygun atık toplama, taşıma ve imha,
•Yeterli el yıkama koşulları,
•Aşılama,
•Sürekli eğitim ve bilgilendirme,
•Bulaşma sonrası takip tedavi,
•Denetleme ve kontrol 
•İzlenen sonuçların paylaşımı diğer bazı koruyucu ön-
lemlerdendir.

Şiddet Maruziyeti 
Günümüz koşullarında insanın kendisi ve çevresi ara-
sındaki ilişkilerinde ortaya çıkan şiddet, giderek artış 
göstermesi ile toplumsal hayatta mücadele edilmesi 
gereken küresel bir halk sağlığı sorunudur. İşyerinde 
şiddet iş kazaları içinde değerlendirilmekte olup son 
yıllarda artış gösterdiği yapılan çalışmalarda ortaya kon-
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maktadır. İşyerinde şiddet ve şiddet tehdidi, hem işyeri 
personelinin memnuniyetsizliğini, hem de organizasyon-
ların yapısını etkileyen önemli bir etkiye sahiptir. Sağlık 
kurumlarında şiddet giderek büyüyen ve yeni olmayan 
psikososyal bir sorundur. Sağlık kurumlarında şiddet 
“hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden 
gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, 
sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan 
durum” olarak tanımlanmıştır. Sağlık personeli şiddetin 
giderilmesi ile direkt ilgilenen bir meslek grubu olmakla 
beraber işyerinde şiddet açısından da kurban olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda, şiddetin diğer 
işyerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı, 
sağlık alanındaki işyeri şiddetinin, diğer sektörlerdeki 
şiddetten doğası gereği farklılıklar gösterdiği ifade edil-
mektedir. Sağlık çalışanlarında şiddete uğrama riski diğer 
hizmet sektörü meslek gruplarına göre 16 kat fazladır. 
NIOSH’a göre sağlık işletmelerinin her yerinde şiddete 
maruz kalınma ihtimali olmakla beraber psikiyatri servisi, 
acil servis, bekleme odaları ve yaşlı bakım servislerinde 
bu eylem sıklıkla tekrarlanmakta ve işyerinde şiddet 
basit veya ciddi fiziksel yaralanmalar, geçici veya sürekli 
iş görmezlik, psikolojik travma ve ölüm gibi sonuçlara 
neden olduğu ortaya konmaktadır. Sağlık sektöründe 
doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık 
çalışanları şiddete uğrama açısından risk altındadır. 
Sağlık sektöründe meydana gelen şiddet vakaları, genel 
olarak işyerlerinde meydana gelen tüm şiddet olayları-
nın yaklaşık %25’ini oluşturduğu görülmektedir.Yapılan 
çalışmalara göre sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları 
şiddet uzun vadede düşük moral, sakatlık, personel devir 
hızının yükselmesi, işe devamsızlık, iş değiştirme ve 
güven kaybı gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. 
Tüm bunlara rağmen sağlık sektöründe bildirimi yapılan 
şiddet maruziyeti oldukça yetersiz olduğu yapılan araş-
tırmalarda ortaya konmaktadır.

Kimyasal Madde ve İlaçla Maruziyet 
Sağlık kurumlarında insan sağlığına zararlı toz, buhar, 
gaz, sıvı şeklinde 299 değişik kimyasal bileşenin kullanıl-
dığı yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Sağlık çalışan-
larının sıklıkla karşılaştığı kimyasal tehlike ve riskler, 
deterjan, dezenfektanlar, anestetik gazlar, sterilizanlar, 
kimyasal sterilize ajanlar ve ilaçlar olarak belirtilmek-
tedir. Sağlık çalışanlarının kimyasal tehlikelere maruz 
kalması akut ve kronik sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 
Gerekli önlemler alınmadığında sağlık açısından olum-
suz etkilere neden olan bu kimyasal maddeler özellikle 
ameliyathane ve laboratuarlarda daha fazla risk oluştu-
rur. Kimyasal tehlikelerin etkisi, maddenin yoğunluğuna, 
maruz kalma süresine, maruziyet yoluna ve kimyasalların 
özelliklerine bağlıdır. Antibiyotiklerin ve diğer kimyasal 
ajanların astım, dermatit yapıcı etkilerinin dışında sito-

toksik maddelerin, mutajenik etkileri vardır. İnsanlarda 
veya hayvanlarda karsinojenite, teratojenite, genotok-
sisite, üreme sisteminde toksisite ve düşük dozlarda 
organ toksisitelerine yol açabilme özelliklerinden bir 
veya daha fazlasını gösterebilme özelliğine sahip ilaçlar 
tehlikeli ilaçlar olarak adlandırılmaktadır. Antineoplastik 
ajanlar da bu tehlikeli ilaçlar içerisinde sınıflandırılmakta 
ve tehlikeli ilaçlar içinde en yaygın olarak kullanılan ilaç 
gruplarından birisini oluşturmaktadır. Onkoloji hemşire-
leri antineoplastik ajanların hazırlanması, uygulanması, 
taşınması depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında 
bu ilaçlara maruz kalabilmektedir.  Sağlık çalışanlarında 
anti-neoplastik ilaçlara maruziyet, ilaçların hazırlan-
masında, hastaya verilmesinde, ilaç ve anti-neoplastik 
ilaç uygulanmış hastaların atığı ile bulaşmış her türlü 
malzeme önemli kontaminasyon kaynaklarıdır. Ayrı-
ca sterilizasyonda kullanılan örneğin etilen oksit gibi 
maddelerde sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden 
maddelerdendir. Etilen oksit; yanıcı ve konsantrayonu 
%3’e ulaştığında patlayıcı bir gazdır. Akut etkileri ; 
solunumla ilgili sıkıntılar ve nörolojik bulgular, yüksek 
oranda maruziyet de ise; katarakt, mutajenik ve karsino-
jenik olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bir diğeri 
ise gluteraldehit’dir. Gluteraldehit; boğaz ve akciğer 
irritasyonu, astım, astım benzeri semptomlar, nefes 
darlığı, burun kanaması, konjunktivit, dermatit, başağrısı 
ve bulantı kusmaya yol açar. Bir diğer sağlık çalışanının 
sağlığını tehdit eden ajan olan formaldehit ise özellikle 
patoloji laboratuarlarında kimyasal sterilizasyon ve doku 
fiksasyonu amacıyla kullanılır. Kimyasallardan formal-
dehite bağlı alerjik reaksiyonlar sık görülür ve deri ile 
temas ve soluma, ürtiker, alerjik kontak dermatit, atopik 
reaksiyonlar veya göze sıçraması durumunda kalıcı hasar 
yapabilir. Maruziyetin dozu arttıkça öksürük, nefes 
darlığı, aritmi,akciğer ödemi, uzun süreli maruziyet ise 
kanserojen etkidir.

Alerjik Reaksiyon 
Alerjik reaksiyon, vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla 
yabancı maddelere karşı gösterdiği tepkidir. Alerjik reak-
siyonlar sonucunda kişide burunda tıkanıklık, dolgunluk, 
astım, nadir olarak da şok ve ölüm izlenebilir. Alerjik 
reaksiyonlar akut, subakut veya kronik olabilir. Alerjik 
reaksiyonlar polen, toz, lateks proteini, hayvan tüyü, 
besin, ilaç, kimyasal madde gibi çeşitli maddelere karşı 
gelişebilir. Son 10-15 yıldır önemi gittikçe artan lateks 
alerjisi sağlık çalışanlarında bir sağlık sorunu ve hatta 
meslek hastalığı haline gelmiştir. Sağlık çalışanları pudra-
lı eldivenler yoluyla alerjene maruz kalmaktadır. Özellik-
le cerrahi klinik çalışanlarında en sık karşılaşılan alerjik 
problem olarak lateks alerjisinin sorgulaması büyük 
önem arz ettiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. 
Bulguları ise subklinik seyirden ağır sistemik reaksiyona 
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kadar çok değişik klinik tablolar içermektedir. Eldiven 
kullanımı ile latekse karşı en sık görülen immünolojik 
yanıt ise alerjik kontakt dermatittir. Kaşıntı, gözlerde 
sulanma, dudak ve dilin terlemesi, kısa nefes alma, 
hırıltılı solunum, baygınlık, abdominal ağrı, bulantı, 
taşikardi, hipotansiyon ve şok/ölüm görülebilir. Lâteks 
alerjenlerine karşı tip I alerjik reaksiyon daha ciddi olup 
anafilaktik reaksiyona kadar ilerleyebilmektedir. Ayrıca 
ameliyathanelerde kullanılan kimyasallardan klorheksidin 
glukonatın alerjik kontakt dermatitten, dispne ve anafi-
laktik şoka kadar ilerleyebilen ciddi alerjik reaksiyonlara 
da neden olabildiği bildirilmiştir.

Kas-İskelet Sistemi Yaralanmaları 
Çalışma hayatında insan vücudu, postürü zorlayan 
hareketler, tekrarlayıcı hareketlerin oluşturduğu trav-
malar, ağır fiziksel iş, vücut bölümlerinin orantısız veya 
uygunsuz kullanımı gibi birçok zorlayıcı faktör ile karşı 
karşıyadır. Sağlık çalışanları, diğer endüstri çalışanları 
gibi fiziksel travma riski altındadır. Diğer iş kolları ile 
yapılan karşılaştırmalarda sağlık iş kolunda tarım ve 
inşaat sektöründen daha fazla kaza ve yaralanma olduğu 
bildirilmektedir. Kas iskelet sistemi yaralanmalarının 
en sık ve ciddi yaralanmalar içinde olduğu belirtilmiştir 
.Kas-iskelet sistemi yaralanmaları açısından sağlık çalı-
şanlarında en fazla risk taşıyan gruplar doktor, hemşire, 
fizyoterapist, laboratuvar çalışanları ve hastabakıcılardır. 
Sağlık çalışanlarının kas-iskelet sistemi sorunlarının en 
önemli nedeni hasta ile yakın temas gerektiren aktivite-
lerdir. Sağlık çalışanları günlük rutin çalışmaları sırasında 
sürdürdükleri aktiviteler nedeni ile sürekli olarak kas-is-
kelet sistemini ilgilendiren yaralanmalara ve hastalık-
lara maruz kalmaktadır. Uzun süre ayakta durma, ağır 
fiziksel iş yükü, uygun vücut mekanikleri ve taşıma 
teknikleri kullanmama, bireyin gücünü aşan şekilde 
ağırlık kaldırması, uygun taşıma gereçlerinin olmaması, 
personel eksikliğine bağlı olarak fiziksel yükün artması, 
vücut mekaniklerinin doğru kullanılmaması, çalışma 
ortamının ergonomik olmayan tasarımı, kayma, düşme, 
çarpma, zorlayıcı ve tekrarlayıcı hareketlere bağlı olarak 
kas iskelet sistemi yaralanmaları görülmektedir.

Fiziksel Nedenli Olası İş Kazaları
Radyasyon, elektrik, gürültü, kötü havalandırma gibi iyi 
bilinen riskler yanında üzerinde hiç durulmayan aydınlat-
ma düzeyi gibi etkenler de sağlıkçıları tehdit etmektedir

Aydınlatma
Hastane aydınlatma sistemi sağlık çalışanının sağlığını et-
kiler, iş kazasına neden olur. Aydınlatmanın iyi olmaması 
özellikle ameliyathanelerde görüş alanını olumsuz etkiler, 
keskin olması ise yorgunluk nedeni olabilmektedir. Işığın 
ve elektromanyetik alanların pineal bez fonksiyonunu et-

kilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Uzun dönemde 
meme kanseri, üreme fonksiyon sorunları ve depresyon 
nedeni olabileceği, özellikle gece nöbet tutan kişiler ve 
yoğun bakım ünitelerinde çalışanlar için önemlidir. 

Gürültü
Sağlık kurumlarında hoparlörlerden anonslar yapılıyor, 
tıbbi cihazlar“bip”liyor, ısıtma  ve soğutma sistemleri 
çalışıyor, çalışanlar ve hastalar yüksek sesle konuşu-
yor. Çalışmalar hastanelerde son elli yılda gürültünün 
hastaları ve çalışanları rahatsız edecek düzeyde arttığını 
ve iş kazalarına neden olduğunu ortaya koymaktadır.  
İletişime engel olarak, sinirlilik ve yorgunluğu artırarak iş 
kazası riskinde artış, artmış kan basıncı, azalmış çalışma 
performansı, uyku bozuklukları, stres, tinnitus,kalıcı 
işitme kaybına neden olan iç kulak hasarı oluşturmakta-
dır. İşitme hasarı günlük 85 dB(A)/ daha fazla gürültü 
düzeylerine maruz kalma nedeniyle oluşmaktadır. 85 
dBA’ın üzerinde ses şiddeti olan alanlarda koruyucu 
donanım kullanılmalıdır.(kulak tıkacı / kulaklık vb.)         
                   
Radyasyon 
Her yıl yaklaşık 2 500 milyon radyoloji tetkiki, 32 milyon  
nükleer tıp tetkiki ve 5,5 milyon seans radyoterapi 
uygulanmaktadır. Tüm dünyada radyasyona maruz kalan 
yaklaşık 2,3 milyon sağlık çalışanı mevcuttur. En büyük 
risk altında bulunan sağlık personeli radyoloji, radyasyon 
onkolojisi ve nükleer tıp ana bilim dallarında çalışanlar, 
ayrıca diş klinikleri,kardiyoloji ve ameliyathane çalışanla-
rıdır. Buralarda en sık gördüğümüz iş kazaları 

•Radyasyonun hücre ile etkileşmesi kromozom hasarına 
neden olur, bu da bir takım biyolojik etkilerin oluşması-
na yol açar.
•Akut radyasyon sendromları; doz arttıkça, ışınlamadan 
sonraki ilk birkaç saat içinde mide bulantısı, kusma, ishal, 
baş ağrısı, ateş, bilinç kaybı ve kan hücresi sayısında azalma
•İki/üç hafta sonra saç dökülmesi, iştahsızlık, genel 
halsizlik, yüksek ateş, katarakt 
•Hamilelikte radyasyon etkisi fetüsün gelişim evresine 
bağlı olarak; bebeğin doğum öncesi ölümü, gelişme geri-
liği, bebekte nörolojik etkilerin oluşmasına neden olabilir
•Gecikmiş etkiler (kronik ışınlanma etkileri); kişilerin 
uzun bir süre içinde aralıklı olarak düşük dozlara maruz 
kalması sonucu meydana gelebilecek etkiler, katarakt ve 
kanser vakaları , doğal ömür süresinde kısalmadır.
Alınabilecek Önlemler;
•Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları, 
•Dozimetre takipleri (2/3 ay), 
•Hemogram takibi (1 yıl), 
•Periferik yayma (şüpheli sonuçlarda), 
•Gereksiz çekimlerin, hatalı çekim tekrarlarının tespiti ve 
önlenmesi,
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•Kaynak yanında gereğinden fazla bir süre kalmamak, 
mümkün olabildiğince kaynağa uzak bir mesafede çalış-
mak ve kaynak ile aralarına engelleyici bir zırh malzeme-
si koymaktır.

Diğer Kazalar 
İş kazası tanımında meydana gelen her tür kazanın iş 
kazası olarak nitelenebileceği görülmektedir. Yanık, cisim 
çarpması, takılma düşme, patlama, elektrik kazaları, gaz 
kaçakları, yangın, radyasyon maruziyeti vb. iş yerine 
ulaşım sırasında yaşanan trafik kazaları gibi kazalar diğer 
kazalar kapsamında değerlendirilmektedir.

İŞ KAZALARININ
SONUÇLARI VE ÖNEMİ 
Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin gidişatını ve poli-
tikalarını belirlemesi gereken en önemli veriler SGK’nın 
her yıl açıkladığı istatistiklerdir. Bu verilerin doğru 
oluşturulmasında Devlet, işveren, çalışanlar ve İSG pro-
fesyonellerinin ayrı ayrı sorumlulukları bulunmaktadır. 
Ayrıca bu veriler üniversitelerimiz, meslek odalarımız, 
sivil toplum kuruluşlarımız tarafından da analiz edilmeli, 
saha araştırmaları, tezler ve projelerle desteklenmelidir. 
Doğru veriler olmadan önümüzü görmemiz, öncelikleri 
belirlememiz ve bunlara göre strateji geliştirmemiz olası 
değildir. İşyeri teftişlerinde iş kazası verileri ve kaza ne-

denleri mutlaka sahada araştırılmalıdır. Veriler mümkün 
olduğu kadar mutlak rakamlardan ziyade çalışan sayısına 
oranlama, farklı işkolları veya başka ülkelerle kıyaslama 
vb. gibi yöntemler kullanılarak ve karşılaştırmalı olarak 
düzenlenmelidir. İş güvenliği ile ilgili hukuksal veriler 
açıklanmalıdır.(Kesilen cezalar, açılan ve sonuçlanan 
davalar, yargılanan kişi sayıları vb.)

Temel olarak iş kazalarıyla ilgili bilgi kaynakları; kurum-
lardaki iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin kayıtları, sigor-
ta tazminat başvuru kayıtları, ulusal istatistik birimleri 
ve araştırmalar olarak değerlendirilmektedir. İş kazası 
istatistikleriyle ilgili çalışmaların bütün çabalara rağmen 
ülkeden ülkeye farklılıklar taşıdığı görülmektedir. Sosyal 
güvenlik kurumları kapsamında çalışan, kaza ve hastalık 
tanımları, rapor edilmeleri, hesap planları ve istatistik 
yöntemlerindeki farklılıklar nedeniyle güçlük göster-
mektedir. Ülkeler arası farklılar genel olarak iş kazasının 
izlendiği nüfus, işle ikamet edilen yer arasında meydana 
gelen kaza ve şiddet olaylarının iş kazası olarak kabulü, 
işletme ve ulusal düzeyde hangi iş kazalarının kayde-
dileceği, hangi kazaların bildiriminin zorunlu olduğu, 
bildirimin kime ve nasıl yapılacağı gibi konularda olduğu 
görülmektedir. İş kazası istatistik bilgileri iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki iyileşmelerin ve bozulmaların izlen-
mesine olanak sağlamaktadır.
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2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı yeni yapılanmamızda, “Okul Öncesi” yaş 
düzeyini 3 yaşa çekerek, ailemize küçük bireyleri de dahil etmek istedik. Bu 
güzel amaçla yapılan yeni Okul Öncesi binamızın temeli, 15 Temmuz 2015 
tarihinde Kurucumuz ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet HABERAL, 
Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ali HABERAL ve Üniversitemiz yönetim kurulu 
üyeleri tarafından, okul yöneticilerimiz eşliğinde atıldı.

1946 yılında Anaokulu olarak hizmete başlayan okulumuz, yarım asrı aşan süreçte “Okul 
Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi”nden oluşan bugünkü yapısıyla, tüm 
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla, çağdaş uygarlık düzeyini aşacak bireyler 
yetiştirme sorumluluğunu önemle yerine getirmektedir.

Bizler, bundan sonraki süreçte de aynı kalite anlayışı ve getirdiği sorumlulukla; ilke ve değer-
lerimizden ödün vermeden, geleceğin liderlerini yetiştirirken eğitim alanındaki onurlu yerimizi 
korumaya hep devam edeceğiz.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA 
OKULLARI OLARAK EĞİTİM SEKTÖRÜNDE 
70. YILIMIZA GİRERKEN YENİ “OKUL ÖNCESİ 
BİNAMIZ”IN TEMELİ ATILDI.



Öğrencimiz Ceren Karataş 
Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası 

Trio Kategorisi Türkiye Şampiyonu

Öğrencimiz Orkunt Tek 
Oryantiring (Yön Bulma) 

Türkiye Şampiyonu

Yıldız Kız Tenis Takımımız 
Türkiye Şampiyonu

Öğrencilerimiz Duru Karataş ve 
Berk Can Aydoğan Latin ve Standart 

Dans Kategorileri Türkiye İkincisi

Öğrencimiz Ayşe Pelin Lokumcu 
Artistik Buz Pateni Bölge Şampiyonu

Yıldızlar Step Takımımız 
Türkiye Üçüncüsü

TEOG
Okulumuz Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş Sınavı 
(TEOG) Yerleştirmeye Esas 

Puan (YEP) ortalaması 
440,693 puandır. 

1 öğrencimiz tüm soruları 
doğru yanıtlayarak
 tam puan almıştır.

Adres: Çiğdem Mahallesi 1550. Cadde No: 5 Çankaya Ankara   Tel: 0 312 285 58 00 Faks: 0 312 285 57 67   www.ayseabla.k12.tr   

TÜRKİYE
DERECELERİMİZ

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL AYŞEABLA 
OKULLARI

Lise Kız Voleybol Takımımız 
Türkiye Üçüncüsü

http://www.ayseabla.k12.tr/


Yrd. Doç.Dr. Elif DURUKANProf. Dr. Ayşe AKIN
Halk Sağlığı ADHalk Sağlığı AD

Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve 
insan sağlığı açısından büyük öneme sahip antibiyotik ilaçlar 
bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve/veya bakterileri öldürerek  
sağlığımızı geri kazanmamızı sağlamaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YEŞİLKAYA
Enfeksiyon Hastalıkları AD

20. yüzyılda bilim dünyasında çığır açan ge-
lişmeler yaşanmıştır. Bu dönemdeki en büyük 
gelişmelerden biri binlerce hatta milyonlarca 
insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle 
ölmesini önleyen penisilinin, daha sonraki 
yıllarda da diğer antibiyotiklerin bulunmasıdır. 
Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalık-
larının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı 

açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Bu 
kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını 
önlemekte ve/veya bakterileri öldürmektedir. 
Penisilinin 1928 yılında bulunmasından sonraki 
yıllarda sıtma, tüberküloz ve diğer bulaşıcı has-
talıklarla mücadelede çok güçlü silahlar olan 
ilaçlar / antibiyotikler geliştirilmiştir. Antibiyo-
tik, bakterinin üremesini durduran veya bakteri-
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yi öldüren ilaçtır. Antibiyotikler topraktaki mikroorganizmalar-
dan doğal olarak üretilebileceği gibi laboratuvarlarda kimyasal 

yollarla yapay olarak da üretilmektedir.

Ancak günümüzde, konu ile ilgili mevcut “tablo” endişe verici olmaya 
başlamıştır. Şöyle ki,  Dünya, beklenen yaşam süresindeki artış ve sağlı-

ğın geliştirilmesinde anahtar rol oynamış olan enfeksiyon hastalıkları-
nı tedavi etmedeki gücünü koruyamaz ise, 21.yüzyılda bu güne dek 

olan gelişmeler gerileyecek, hatta tersine dönebilecektir. Çünkü 
Dünya genelinde ve Türkiye dahil pek çok ülkenin bir gerçeği 

olan “antibiyotiklerin gereksiz ya da bilinçsiz kullanımı”,  bilimin 
insanlığa kazandırmış olduğu bu gücün kaybedilmesine yol 

açacaktır. Ne yazık ki dünyamızda bu güç kaybı süreci baş-
lamıştır. Gereksiz, yanlış, uygunsuz antibiyotik kullanımı, 

halk sağlığının önemli bir sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü 18 Kasım gününü “Antibiyotik 
Farkındalık Günü” olarak belirlemiş ve çeşitli etkinlik-

lerle akılcı antibiyotik kullanımının önemine dikkat 
çekmektedir. . Dünya sağlık Örgütünün verdiği bil-
gilere göre,  tüm Dünya’da kullanılan antibiyotikle-
rin yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçete 
edilmekte, satılmakta ya da kullanılmaktadır.  
  
Hastalığa yol açan mikroorganizmaları bakteri, 
virüs ve mantar olarak tanımlarız. Antibiyotikler 
sadece bakterilerin yol açtığı hastalıkların tedavi-
sinde kullanılır ise etkili olur. Virüslerin yol açtığı 
grip, soğuk algınlığı, bronşit, zatüre ve diğer üst 
solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde et-
kisiz olduklarından antibiyotik kullanılmamalıdır. 
Uygun tanılı hastalıkların tedavisi veya profilaksi 
dediğimiz koruyucu yaklaşımında antibiyotikleri 
kullanmalıyız. Aksi taktirde antibiyotik direncine 
yol açarız. 

Antibiyotik direnci, bakterilerin o grup antibiyoti-
ğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon 
yapabilmesi ve daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç 
duyulduğunda artık o antibiyotik o bakteriye karşı 
işe yaramaz hale gelmesidir. Bu durum, yalnızca 

antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan 
kişi açısından değil, sonradan yapısı değişerek 
dirençli hale gelen bakteriye yakalanma riski 
olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.
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Mevcut eski antibiyotiklere 
karşı direnç gelişmesi sebebiy-
le yeni nesil antibiyotiklerin etkililiği 
de düşük olabilmekte, güçlü yeni kuşak antibi-
yotiklerin geliştirilmesi ve kullanılması hastalık 
bakım maliyetlerini çok arttırabilmektedir. Yeni 
bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma 
sunulması yaklaşık 10 yıl süren bilimsel çalışma-
larla mümkün olmaktadır.  Ne var ki uygunsuz 
kullanımlar sonucunda uzun süreçler sonucu  
geliştirilen antibiyotikler  kullanılmaz hale gel-
mektedir.

Hem hastalar hem de dok-
torlarda antibiyotik bilincinin 

geliştirilmesi gereklidir. Antibiyotik 
reçetelemek tüm hekimlere verilen bir yetki 
olmasına karşın toplumda ve hastanede karşı-
laşılan antibiyotik dirençli hastalıkların tedavisi 
için Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktorları 
yetkindir. Acil servisler hayati durumlara (felç, 
trafik kazası, kalp krizi, vb.) müdahale etmek 
içindir. Kan, idrar, dışkı, akıntı kültürü gibi ileri 
mikrobiyolojik incelemeler acil servislere baş-
vurulduğunda yapılamamaktadır. Bu nedenle 

Eskiden iyileşip 
taburcu olabilece-
ğiniz bir enfeksi-

yondan ötürü uzun 
süre hastanede 
yatabilir hatta 
ölebilirsiniz.

Dirençli bakteri nedeni ile hasta-
nede izolasyon kurallarının uygu-

landığı özel bakım görürsünüz. 
Bu sosyal izolasyon hastanın 

psikolojisi etkileyebilir.

Hastanede yatış 
maliyeti artar.

Antibiyotik Direnci
Neden Önemli?
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bilinç kaybının olmadığı tüm enfeksiyonlar poliklinik 
şartlarında ilgili uzman hekimler tarafından değerlendi-

rilmeli, ileri tetkikler yapılarak gerekiyor ise antibiyotik 
reçetelenmelidir.

Antibiyotikler bakterilerle oluşan enfeksi-
yonlara karşı etkilidir; virüslerle oluşan 

enfeksiyonlarda etkisi yoktur. Enfek-
siyonları doğru bir şekilde tedavi 

edebilmek için virüsleri bak-
terilerden ayırmalıyız. 
Bu konuda topluma 
düşen, antibiyotik-
lerin hekim tanısı 

•Antibiyotik başlanmadan önce mutlaka has-
talığa yol açan bakteriyi ortaya koyabilmek için 
kültür alınmalıdır.

•Antibiyotiklerin etkisi en erken 72 saatte 
ortaya çıkabilir, hatta kemik enfeksiyonları gibi 
uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren hasta-
lıklarda bu süre aylar olarak ifade edilir.

•Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. 
Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen 
antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu 
enfeksiyonların tedavisinde etkisiz hale gelir.  

•Hekim reçete etmedikçe
antibiyotik kullanılmamalıdır. 

•Hekim reçete 
ettiği  antibiyotik-
ler, enfeksiyonu en 
etkili biçimde tedavi 
etmek ve direncin 
ortaya çıkma riskini 
azaltmak için doğru 
dozda, doğru şekilde 
ve reçetedeki uygun 
zaman aralıklarında 
alınarak uygun bi-
çimde kullanılmalıdır. •Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz.

•Antibiyotikler ateş düşürmez. •Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, 
öksürüğü hafifletmez.
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Sonuç olarak; gereksiz antibiyotik kullanımın 
önüne geçerek bakteriyel enfeksiyonlara / bulaşıcı 
hastalıklara karşı en önemli silahımız olan antibi-
yotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyo-
tikleri bilinçli-doğru kullanma konusunda toplum 
olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir. 
Doktorunuzdan gereksiz yere antibiyotik yazma-
sını lütfen talep etmeyiniz ve akılcı antibiyotik 
tüketiniz (etkin doz, doğru süre ve aralık). Unu-
tulmaması gereken “Sağlık en önemli varlığımız 
olduğu gibi bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır. 

•Grip ya da nezle gibi virüslere 
bağlı solunum yolu enfeksiyon-
larında antibiyotiklerin tedavide 
yeri olmadığını unutulmamalıdır. 

•Hastaların, daha önceki hastalı-
ğında kullandığı antibiyotiğin, 
tekrar benzer hastalığa yaka-
lansa bile hekime danış-
madan kullanmaması 
gerektiği konusun-
da bilinçli olma-
sı gerekmek-
tedir.

•Has-
ta kendisi-

ni iyi hissetse bile 
tedaviyi hekimin belirttiği 

süreden önce sonlandırmamalıdır. 
Antibiyotikler olması gerekenden daha 

kısa süreli kullanıldığında; bakteri antibiyotikle 
tanışır, kendi savunmasını geliştirir bakteri de yok 

edilmemiş olur.  Bir daha aynı bakteri ortaya çıktığın-
da, bu kez o antibiyotik o bakteriye etki etmeyebilir, 

çünkü önceden karşılaşmış ve direnç mekaniz-
malarını geliştirmiş olabilir. •Antibiyotik-

ler karaciğeri 
yorabilir ama ka-

lıcı etkisi yoktur; bazı 
antibiyotiklerin böbrekte 

kalıcı hasarlar bırakabildiği 
bilinmektedir;   bu nedenle dok-

tor önerisi olmaksızın kendi kendi-
ne, gereksiz antibiyotik kullanımından 

kaçınılmalıdır. 

•Güvenli olmayan antibiyotik-
ler gebelikte veya emzirme ile, 
bebekte hasar oluşturabilir; bu 
nedenle doktor önerisi olmaksızın 
kendi kendine, gereksiz uygunsuz 
antibiyotik kullanımından kaçınıl-
malıdır. 
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Uzm. Dr. Deniz ARICA
Hematoloji BD

Kan, yapılamayan tek ilaçtır.
Hayat bizim için akıp gider… Biz, sıcak ve huzurlu evimize doğru yol alırız… 

Bir hastanenin önünden geçer yolumuz… Aklımızda başka şeyler vardır o an; has-
tane yolun sağında büyük bir binadır yalnız, belki birazdan sağa döneceğimiz kav-
şağın habercisidir, belki de o kadar bile önemi yoktur o an… Trafik de vardır zaten, 
aklımız evimiz ile aramızda kalan mesafeye takılı kalır… Evimizde olmak isteriz, ve 
huzur dolu bir akşama başlamak...

Hayat, akmayıp durur bazıları için… Yolumuzun üzerindeki hastanenin penceresinde 
yeni doğan çocuğu için dua eden annenin ömründen; daha doyamadığı babası bay-
pas ameliyatına alınan 12 yaşındaki kız çocuğunun ömründen; trafik kazası geçiren 
ailenin kazadan şans eseri kurtulan 23 yaşındaki oğlunun ömründen; 57 yıllık hayat 
arkadaşının karnında aort damarı patlayan 80 yaşındaki gözü yaşlı dedenin ömrün-
den…ömür gider, canı yanar, hayat durur akmaz o an… Acil kana ihtiyaç vardır…
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Kana İhtiyaç Duyulan
Tıbbi Durumlar Nelerdir?      
Kana ihtiyaç duyulan durumların başında akla ilk 
gelen kazalardır. Özellikle de trafik kazalarında 
her ameliyatın öncesi veya sonrasında hastaya kan 
vermek gerekebilir, ancak omurga ve kalça ameli-
yatları, açık kalp ameliyatları, organ nakilleri daha 
çok kan gerektiren ameliyatlardır. 

Mide veya barsak kanamaları sık görülen durum-
lardır ve çoğunlukla ani bir kan kaybından kaynaklı 
olarak hastada çarpıntı, soğuk terleme, tansiyonda 
ciddi derecede düşme ile kendilerini belli ederler 
ve bu tablonun düzeltilmesi ancak hastaya kan 
verilmesi ile mümkün olur.

Yenidoğan kan uyuşmazlığında bebeğin kanını de-
ğiştirmek için 1-2 ünite kadar kana ihtiyaç vardır. 
Lösemi, aplastik anemi gibi bazı kan hastalıklarında 
kanın üretilememesine bağlı olarak hasta iyileşene 
ve kemik iliği tekrar çalışıp sağlıklı kan üretmeye 
başlayana kadar hastaya dışarıdan belli aralıklarla 
kan veya kan ürünü vermek gerekir. 

Akdeniz anemisi (talasemi) hastaları çoğunlukla 
ayda bir ya da iki kez kan almak zorundadırlar. 

Tanısı çocuklukta konan bu genetik hastalığa bağlı 
olarak bu hastalar doğumdan sonraki 1-2 yıl içinde 
yaşamak için kana bağımlı hale gelirler ve hayat-
larının sonuna kadar bu bağımlılıkları devam eder. 
Bunların dışında, çok tercih edilen bir durum olma-
makla birlikte bazen kansızlığı olan yaşlı hastalara 
kan vermek gerekebilir. 

“Kan ve Kan Ürünleri” Ne Demektir?
‘Kan’ denildiği zaman kastedilen aslında içerisinde 
yalnızca alyuvarları içeren ve kanda ‘hemoglobin’ 
dediğimiz kanın oksijen taşımasını sağlayan mole-
külü artırmak amacıyla hastaya verdiğimiz kan ürü-
nüdür. Tıbbi adı ‘eritrosit süspansiyonu’dur. Rengi 
kırmızıdır. Yukarıda saydığımız durumların çoğunda 
kullanılması gereken ürün budur.

‘Kan ürünleri’ denildiği zaman kastedilen ürün-
lerden biri olan ‘trombosit süspansiyonu’, kanda 
pıhtılaşmayı sağlayan hücreler olan trombositlerin 
sayıca azaldığı ya da fonksiyonlarının kaybolduğu 
durumlarda kullanılır. Sarı renklidir. Diğer bir kan 
ürünü olan ‘taze donmuş plazma’ ise içinde pıh-
tılaşmayı sağlayan faktörleri ve bazı özel protein-
leri içeren zengin içerikli bir üründür. Bu da sarı 
renklidir.
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Kan Vermeye Gittiğimiz Zaman Bizden 
Alınan Kandan Hangi Ürün Elde Edilir?
Verdiğimiz kan yukarıda sayılan her üç ürünü de 
içeren tam kandır. Bu kan, farklı ihtiyaçları olan üç 
değişik hastaya birden fayda sağlayabilecek şekilde 
her üç ürüne de ayrıştırılır. Böylece, verdiğimiz 
kandan her biri birer ünite olmak üzere eritrosit 
süspansiyonu, trombosit süspansiyonu ve taze 
donmuş plazma elde edilir. 

Verdiğimiz kandan elde edilen 1 ünite eritrosit 
süspansiyonu –hastanın kan ihtiyacının derecesine 
göre- bazen tek başına bir hastaya yetebilir. Taze 
donmuş plazma için de durum benzerdir. Ancak, 
yine verdiğimiz kandan elde edilen trombosit 
süspansiyonunun hastanın ihtiyacını karşılayabil-
mesi için başka hastalardan alınan başka trombosit 
süspansiyonları ile birleştirilerek ünite sayısının 
arttırılması gereklidir. 
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Alınan Kan Ne Kadardır?
Bizi Kansız Bırakır Mı?              
Alınan kan yaklaşık 450 ml dir. Bu miktar neredeyse 
bir küçük şişe suya eşdeğerdir. Vücudumuzda orta-
lama 5 litre kan olduğu düşünülürse bu kadar küçük 
bir miktarın bizi kansız bırakması mümkün değildir. 
Sağlıklı bir bireyin bu kanı yerine koyması için 
geçecek süre çok uzun değildir. Ama kansızlığı olan 
kişiler kan veremezler. Bu nedenle kural olarak siz 
kan vermeden önce mutlaka kansız olup olmadığı-
nız tespit edilir yani ‘hemoglobin’ değeriniz ölçülür. 

Ne Zaman Tekrar Kan Bağışlayabiliriz?
Sağlıklı bir erkek 3 ayda bir kan bağışlayabilirken 
kadınlarda 4 ay gibi bir süre tercih edilir. Ancak 
yılda bir kereyi geçmemek şartıyla zorunlu durum-
larda iki bağış arası 2 ay olabilir. Düzenli olarak 
kan bağışı yapan bir kişi iseniz 65 yaşından sonrası 
yılda bir kereyi geçmemek şartı ile 70 yaşına kadar 
kan bağışlamaya devam edebilirsiniz. 

Bu süreler tam kan bağışı için geçerlidir. Öte 
yandan ‘aferez’ denilen özel bir yöntemle sizden 
yalnızca ‘trombosit’ alındıysa 3 gün geçtikten 
sonra tekrar trombosit verebilmeniz mümkün olur 
ve bu durum defalarca tekrarlanabilir. Bu yöntem 
trombosit süspansiyonu ihtiyacı çok fazla olan bazı 
hematolojik hastalıklar ve kök hücre nakillerinde 
tercih edilen bir yöntemdir. 

Kan Bağışçısı Olmak İçin
Yaş Sınırı Var Mı?
Çocuk ve yaşlılar kan bağışı için uygun vericiler 
değildirler. Bu nedenle yalnızca 18-65 yaş aralığın-
daki sağlıklı bireyler kan verebilir. Hayatında ilk kez 
kan verecek bir bireyin ise 60 yaşını doldurmamış 
olması gerekir. Ayrıca vücut ağırlığı 50 kg altında 
olan kişilerden de kan bağışı kabul edilmez. 

Kan Bağışı İçin Kullanılan
‘Sağlıklı Birey’ Tanımlaması
Ne Anlama Gelir?
Herhangi bir kan hastalığı olan, kanser tedavisi 
almış ya da almakta olan, kalp hastalığı ya da 

astım-bronşit gibi kronik akciğer hastalıkları olan, 
kontrolsüz yüksek ya da düşük tansiyonu olan, 
kronik böbrek hastalığı olan, B ya da C  tipi sarılık 
veya AİDS geçirmiş olan, epilepsi (sara) hastalığı 
olan, doku veya organ nakli yapılmış olan, kronik 
karaciğer yetmezliği (siroz) hastası olan kişiler ve 
insulin kullanan şeker hastaları hiçbir zaman kan 
bağışçısı olamazlar.

Kalıcı Bir Hastalığımız Olmasa da
Geçici Olarak Kan Vermemize Engel
Teşkil Eden Durumlar Nelerdir?
Sağlıklı bir birey olsak da alkol aldıktan sonraki 12 
saat içinde, antibiyotik kullandıktan sonraki 48 saat 
içinde, aspirin kullandıktan sonraki 5 gün içinde, 
grip geçirdikten sonraki 2 hafta içinde kan vereme-
yiz. Bunların dışında; akupunktur tedavisi alıyorsak 
tedavi bittikten sonra 12 ay, dövme yaptırdıysak 
12 ay, canlı atenüe aşı denilen bazı aşılardan sonra 
4 hafta, endoskopi ya da kolonoskopi yaptırdıysak 
12 ay beklemek gerekir. Diş tedavisi, tedavinin 
özelliğine göre değişecek şekilde 1-7 gün bekleme-
yi gerektirir.

Kansızlık için tedavi almış olan hastaların eğer 
kansızlık nedeni demir ya da vitamin eksikliğine 
bağlanmış ise tedavi bittikten 6 ay sonra kan vere-
bilirler. 

Kan Bağışçısı Olma Talebimizle
Kullandığımız İlaçlar
Arasındaki İlişki Nedir?
Aslında kullandığımız ilaçlar ve o ilacı kullanmayı 
gerektiren durumun ciddiyeti kan bağışçısı olmak 
yönünden paralel bir sonuç doğurur. Örneğin; 
kanser ilaçları ya da organ nakli sonrası kullanılan 
bazı ilaçların kan hücreleri üzerine olumsuz etki-
leri olabilir. Ancak zaten bu hastalar kan bağışçısı 
olmak için uygun olmayan grupta yer alırlar. Bunun 
dışında bir de teratojenik kabul edilen, yani kulla-
nımlarının gebelerde anomalili çocuk doğurma riski 
yarattığı ilaçlar grubu vardır. Bu ilaçları kullanmış 
olan kişilerden de ilacın vücuttan temizlenme süre-
leri boyunca kan bağışı kabul edilmez. 
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Kan Bağışçısı Olma Durumu
Mesleklere Göre Değişebilir Mi?
Pilotlar ve hava kontrolörleri, ambulans, otobüs, 
tren ya da petrol tankeri sürücüleri, madenciler ya 
da inşaat işçileri, itfaiyeci ve dalgıçlar gibi yaptıkları 
işte meydana gelecek bir dalgınlık ya da baygınlığın 
hem kendi bedenleri hem de çevredeki halkın sağ-
lığına ciddi zarar verebilme potansiyeli olan işlerde 
çalışanlar kan verdikten sonra en az 12 saat din-
lenmelidirler. Aynı nedenden ötürü dağcılık, dalış, 
planör, paraşüt ya da motor sporları gibi uğraşıları 
olan kişilerin de aynı süre boyunca bu uğraşılarına 
ara vermeleri gerekir. 

Kan Bağışı Formu Detayları;
Neden Hepsine Cevap
Vermek Gerekli?
Şu ana kadar sözünü ettiğimiz tüm 
bu detaylar kan bağışçısı olmak 
açısından önem taşır. Yani; 
kullandığımız ilaçlardan, 
geçirmiş olduğumuz 
hastalık ya da ameliyatla-
ra, bulaşıcı bir hastalığa 
yakalanmış olabilme 
ihtimalimize kadar her 
ayrıntı kan bağışçısı ol-
mak açısından önemlidir. 
Çünkü verdiğimiz kandan 
elde edilen ürünün kimin 
için kullanılacağı; diğer bir 
deyişle kimin hayatına umut 
ışığı olacağı belli değildir. Bu 
kan ürünü bağışıklık sistemi 
henüz yerleşmemiş bir bebek 
ya da aldığı tedavilere bağlı 
kan hücreleri zayıflamış 
ya da bağışıklık sistemi 
çökmüş bir kişiye verile-
bilir. Özellikle bulaşıcı bir 
hastalık mikrobunun kan 
yoluyla aktarımı; hayatını 
aydınlatmak istediğimiz 
bir bireyin ömür boyu 
hayatını karartacak bir 

durum doğurabilir. Kimse bildiği bir bulaşıcı has-
talığı varken bu mikrobu başkasıyla paylaşmaya 
çalışmaz… Ancak zaten bu formlarda aranan ay-
rıntılar bildiğimiz değil bilmediğimiz tehlikelere 
yöneliktir. 1 yıl içinde yaptırdığımız dövme ya 
da kan almamızı gerektiren büyük bir ameliyat, 
uyuşturucu kullanımı, ya da bilmeden girilen bir 
cinsel ilişki bizim vücudumuzda henüz bağışıklık 
sistemi hücrelerini harekete geçirmemiş ve bu 
nedenle kan testleri ile tanınabilme potansiyeli-
ne erişmemiş olabilir. Unutmamak gerekir; has-
talığımızı başkalarına bulaştırmak bizim acımızı 
hafifletmez… Aynı şekilde, kan bağışçısı olma 
kararı sorumluluk gerektiren bir durumdur; 

vücudumuza bir 
hastalık 

bula-
şıp bulaş-

madığını test 
etmenin yolu 

olarak görülemez… 
Kendimizle ilgili en ufak bir şüphenin 

varlığında dahi kan bağışçısı olmamayı tercih 
etmek en doğru karardır. Form doldurmanızı 
isterken yapılan şey aslında özel hayatınıza mü-
dahale etmek ya da yaşam tercihlerinizi sorgula-
mak değil; sorulara cevap verirken taşıyor olabi-
leceğiniz olası riskleri sizin gözden geçirmenizi 
ve bu yolla aslında kendi kendinizin kontrolörü 
olmanızı sağlamaktır. 
Unutmamamız gerekir ki; kan ba-
ğışçısı olma kararı bir hayatı ye-
şertme ve umut olma fikrinden 
yola çıkar. Bağışçı formundaki so-
rulara verdiğimiz cevaplarla gerçek 
arasındaki uyumsuzluk bizi bağışçı 
olmanın huzurlu dünyasından çok 
uzaklara sürükler. 
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Yara Bakım ve Tedavi Polikliniğimizde; yara muayenesi ve kap-
samlı değerlendirmesi yapılmaktadır. Yaraya uygun gelişmiş 
pansuman uygulamalarının yanı sıra yara iyileştirmesini hızlan-
dırıcı enjeksiyonlar kullanılmaktadır.

Kliniğimizde Tedavisi Yapılan Yara Çeşitleri;

•Diyabete Bağlı Oluşan Ayak Yaraları
•Yatak yaraları
•Yanık yarası
•Dolaşım Bozukluğuna Bağlı Oluşan Yaralar
•Cerrahi Yaralar
•Venöz Bozukluğa Bağlı Oluşan Yaralar
•Enfeksiyona Bağlı Oluşan Yaralar
•Travmaya Bağlı Oluşan Yaralar
•Radyasyona Bağlı Oluşan Yaralar

Yara Bakım ve Tedavi için;
0 312 203 68 68 / 1138 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

Yara teşhis ve tedavisini
hem hastanemizde
hem de evinizde
gerçekleştiriyoruz. 



Uzm. Dyt. Gaye OLTULU
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Emzirme insan hayatının en az 4 milyon yıl kadar eski bir tecrübesidir. 
Emzirme bebeğe ilk ve en iyi besini sağlamanın yanısıra anne ile bebek 
arasında fiziksel ilişkiyi, ten temasını ve kucaklaşmayı da sağlar.

Emzirme sevginin, neşenin ve gücün bir 
hareketidir. Anne ile bebeğin bağlanma-
sının güzel bir resmidir. Bebek annesini 
emerken bir taraftan beslenerek açlığı-
nı gidermekte bir taraftan da anne ile 
anlamlı, güvenli ve dokunmayı gerektiren 
bir ilişki içerisinde olmaktadır. Doğumdan 
sonra, başarılı emzirme sürecinin başlayıp 
sürebilmesi için annenin her zaman destek-
lenmesi gereklidir. Destek olan kişilerin 
de emzirme konusunda bilgili ve istekli 
olmaları önemlidir. 
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Emzirme uygulamalarında çeşitli faktörler etkili olmakla birlikte, bu 
faktörlerde yapılacak iyileştirme ve düzenlemeler anne sütüne baş-
lama oranını ve verme süresini artırmada etkili olmaktadır. Kadına 
daha gebeliği döneminde anne sütü ve emzirme konularında eğitim 
verilmesi önemlidir. Hatta gebe ile birlikte baba adayı, anneanne 
ve/veya babaannenin de eğitime alınması emzirme uygulamalarını 
desteklemektedir. Emzirme süreci yoğun, yorgun ve kaygılı geçen 
hassas bir süreçtir. 

ANNE SÜTÜ MUCİZESİ
Anne sütü, insan yavrusunun ilk besini olmasının yanısıra bebeğin 
büyüme hızına, besin öğesi ihtiyaçlarına, metabolik ve sindirim 
kapasitesine uygun olan tam ve gerçek biyolojik bir oluşumdur.

Bir çocuğun sağlığı, anne karnındaki hayatı ve doğumdan sonra iki  
yaşına kadar olan 1000 günde belirlenmektedir. Bebeğin beyni, ilk 
iki  yaşta doğduğundaki ağırlığının yaklaşık 4 katına çıkmaktadır. 
Beyin fonksiyonlarının çoğu bu dönemde gelişmektedir. İlk iki yaş 
çocuğun yürümeye ve koşmaya, konuşmaya başladığı, üzülmek, 
sevmek ve korkmak gibi pekçok duyguyu öğrendiği önemli bir dö-
nemdir. Bu dönemdeki beslenmenin özellikle de anne sütü alma-
nın büyük rolü çok sayıda bilimsel çalışmayla desteklenmektedir.

Anne sütünün bileşimi, tadı ve  kokusu günden güne hatta  
aynı gün içinde bile farklılık  göstermektedir. Ağız sütü (kolost-
rum) doğumdan sonraki ilk 3-5 gün üretilen çok özel bir süttür 
ve bebeğin ilk aşısıdır. Bebeğin doğumdan sonra karşılaşacağı 
hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Kolostrum aynı zamanda 
bebeğin doğumdan sonra ilk kakasını yapmasına yardım ede-
rek sarılığa neden olan bilirubin denilen maddenin de barsak-
lar yoluyla bebeğin vücudundan atılmasını sağlar. Kolostrum-
dan sonra gelen süte  olgun süt denir. Olgun süt, önsüt ve son 
süt olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ön süt emmenin başında 
gelen, fazla miktarda üretilen ve  bebeğe su ve süt şekeri sağla-
yan kısımdır. Son süt içerdiği fazla yağ nedeniyle ön süte naza-

İlk 1000 günde iyi beslenmiş çocukların 
okul başarıları daha yüksek, çocukluk 

ve yetişkinlikteki obezite, şeker ve kalp da-
mar hastalığı gibi kronik hastalıklar ve ruh 
sağlığı sorunları daha az olmaktadır.
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ran daha beyaz  görünümdedir ve bebeğe daha 
fazla enerji sağlayan ve karnını doyuran kısımdır. 
Bu nedenle, bebeğin anne memesinden erken 
ayrılması ve diğer memeye geçilmesi bebeğin 
daha fazla sulu ve laktoz denilen süt şekerini 
almasına ve sütün yağlı kısmından  daha az fay-
dalanmasına neden olur. Bunun sonucunda da 
karnı doymayan, laktozlu sütü fazla içmesinden 
kaynaklanan gazı olan ve yağlı süte ulaşamadığı 
için de kilo alımı az olan bir bebek ve bunun için 
üzülen mutsuz bir aile karşımıza çıkar.

Sağlıklı ve başarılı emzirme için sağlıklı bir anne 
ön koşuldur. Anne iyi dinlenmeli, yeterli ve den-
geli beslenmeli, mutlu ve huzurlu olmalıdır. Yeni 
doğum yapmış kadın oldukça duygusaldır. Çok 
kolay motive olabilirken  çok da kolay morali bo-
zulabilir. Kendinden ne kadar emin olursa olsun 
yakın çevresinin, komşuların ve misafirlerin  söy-
ledikleri olumlu veya olumsuz sözlerden kolayca 
etkilenebilir. Bebeği emzirmenin dışında kalan 
zamanlarında dinlenmeli ve yemek yemelidir. 
Bebeğin emme dışındaki  tüm ihtiyaçları (gaz 
çıkarma, bez değiştirme, banyo gibi) özellikle ilk 
4-6 hafta anneye yardımcı olan kişiler tarafından 
yapılarak anneye uyku için zaman bırakılmalıdır.

Anne sütü kolay ve hızlı sindirildiği için ilk haf-
talarda bebekler sık sık acıkma belirtileri göste-
rerek emmek isteyebilirler. Anneler bu durumda 
sütlerinin yetmediğini düşünmek yerine bebekleri istedikçe onları emzirmeleri süt üretimlerini de 
artıracaktır. Memeler arz ve talep prensibiyle süt üretirler. Yani bebek ne kadar sık memeye gelir 
ve yeterli süre emerse annenin sütü de o oranda yapılacaktır. Bebek büyüdükçe bu sıklık azala-
caktır.

Yeni doğum yapmış bir annenin en büyük sorunlarından biri de bebeğin memeye yanlış tutturulması ile 
oluşan meme ucu yaralarıdır. Bu durumda emzirme zamanları, sık sık emmek isteyen bir bebekle anne 
için eziyet haline gelebilir. Anne  bebeğini memeye tuttururken ve emzirirken acı hisseder. Dolayısıyla, 
konforlu ve mutlu bir emzirme sağlanamaz. Bütün bunların yaşanmaması veya en azından kolay atlatılma-
sı için gebelik döneminde ve doğumdan hemen sonra doğru emzirme teknikleri kadına ve yakın çevresine 
anlatılmalıdır. Emzirme işine başlamadan önce anne rahat bir koltukta  dik oturmalı ve sırtını mutlaka bir 
yere dayamalıdır. Annenin bebeğini doğru tutması, bebeğin de meme ucunu ve etrafındaki kahverengi 
kısmı (areola ) doğru kavraması bu işi başarmada esastır.

ANNE BESLENMESİ
Başarılı emzirme sürecinde, annenin sağlıklı olması için en önemli faktörlerden olan yeterli ve 
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dengeli beslenmeyi de ihmal etmemek gerekir. 
Beslenme planı içerisinde sağlıklı besinler yer 
almalıdır. Sağlıksız atıştırmalıklar ve ’süt olsun’ 
diye abartılı tüketilen tatlıların süt kalitesini 
artırmada hiçbir katkısı olmazken annenin 
de doğum sonrası aşırı kilo almasına neden 
olacaktır. Daha önce de vurguladığımız gi-
bi,annenin mutlu olması önemli olduğu için 
anne tatlı yediğinde mutlu oluyorsa  sütlü ve 
meyveli tatlıları, şerbetli hamur tatlıları yerine 
tercih edebilir. Sıvı alımı  3lt civarında olmalı, 
özellikle su, bitki çayları, şeker yerine pekmezle 
tatlandırılmış kompostolar, ayran ve süt gibi 
içecekler tercih edilmelidir. Bitki çayları da gün-
de 1-2 fincan kadar ve daha çok süt üretiminde 
etkisi olabilecek ısırgan otu, rezene gibi çay-
lar olmalıdır. Kalsiyum yönünden zengin süt, 
yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler 
tüketilmelidir.Anne sütünün kali-
tesini protein alımı etkilediği 
için et, peynir, yumurta  gibi 
besinler her gün düzenli 
tüketilmelidir. Omega 3 
yağ asidi yüksek besinler 
öncelikle balık olmak 
üzere, ceviz, semizotu, 
roka tüketilmesi anne 
sütünün yağ asidi içeriği-
ni artıracaktır. Taze sebze 
ve meyveler posa, vitamin ve 
mineraller bakımından zengin 
içerikleri sebebiyle her öğüne 
eklenmelidir. Çay ve kahve tüketimi 
mümkün olduğunca azaltılmalıdır. İçildiğinde 
de öğünlerden 1.5-2 saat sonra çok açık ve 
limonlu tüketilmelidir.İyotlu tuz kullanılmalı ve 
yemeğe, ocaktan indirirken en son atılmalıdır.

Başarılı emzirmede devamlılık esastır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF’in 2003 yılın-
daki en son önerisi, ilk 6 ay sadece anne sütü 
ile beslenmenin ardından bebeğe tamamlayıcı 
besinlerin başlanması ile birlikte  anne sütüne 
2 yaşına kadar devam edilmesidir. Ancak , do-
ğumdan bir süre sonra işe başlamak zorunda 
olan kadınlar için emzirme sürecinde kesinti 

olmadan da emzirmeye 2 yaşına kadar devam 
etmek zor değildir.Bunun için de, emzirme, süt 
sağma, sağılan sütü saklama ve sağılan sütün 
bebeğe verilmesi gibi konuların iyi bir şekilde 
planlanması  yeterlidir. Kadın işe başlamadan 
10-15 gün önce hergün bir kaç kez süt sağarak 
ve derin dondurucuya koyarak bir süt rezervi 
oluşturması yararlı olacaktır. Sağılan sütler 
özel steril süt saklama poşetlerinde  üzerlerine 
sağım tarihi ve miktarı yazılarak derin don-
durucuda saklanabilmektedir. Bu süt rezervi 
hem işe başlayacak anneye güven verir ,hem 
de yoğun iş temposuyla karşılaşan annenin 
süt sağamama veya az miktarda süt sağma 
gibi durumlarında anneyi rahatlatır. Süt sağı-
mı öncesinde annenin ellerini su ve sabunla 
yıkadıktan sonra, su ile kaynatılarak steril 

edilmiş pompa aparatları yardımıyla 
rahat bir yerde oturarak ve müm-

künse bebeğinin fotoğrafına 
bakarak, birşeyler okuyarak 

veya müzik dinleyerek süt 
sağması önerilir. Sağımın 
her meme için 15-20 dk 
kadar yapılması gerekir. 
Sağılan anne sütü oda 
ısısında 3 saat, buzdo-

labında 3 gün ve derin 
dondurucuda 3 ay süreyle 

muhafaza edilebilir. An-
nenin iş yerinde sağdığı süt 

bebeğe kaşık, şırınga, suluk veya 
kaşık biberon gibi anne memesin-

den  uzaklaşmasına neden olmayacak  araç-
larla verilirse anne işten eve döndüğünde, 
bebeği onun  memesini reddetmeyecek 
ve süt üretiminin devamlılığı sağlanacaktır.                                                                       
Unutulmamalıdır ki; meme en iyisidir.

Anne sütü ve emzirme, çocukların hayatlarında 
büyüme ve gelişme yönünde merkez bir po-
zisyonda yer almaktadır. Başarılı emzirmeyi de-
vam ettirmek ve  bebeğin daha uzun süre anne 
sütü almasını sağlamak için eşler, aile üyeleri, 
tüm sağlık çalışanları, ilgili resmi kurumlar ve 
sivil toplum kuruluşları emzirme hareketinin  
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Tetik parmak, eldeki tarak kemikleri ile parmakların eklem yap-
tığı bölgedeki “pulley” adı verilen halkanın kalınlaşarak ten-
donu sıkıştırması ve serbest kayma hareketini önlemesi sonucu 
ve tendonların üzerinde oluşan nodüllerin veya aşırı hareketin 
yıprattığı tendon kılıfının bu duruma verdiği yangısal cevap ve 
şişlik nedeniyle de gelişebilen bir hastalıktır.

Tendonlar; kasların kemikler ile bağlantısını 
sağlayan, bir çeşit halat gibi görev yapan dokular-
dır. Kaslar kasıldığı zaman tendonlar aracılığı ile 
kemikleri hareket ettirirler. Böylece parmaklarımı-
zı ve diğer uzuvlarımızı hareket ettirmiş oluruz. 
Tendonların etrafında tendon kılıfı adı verilen ve 
onları çepeçevre saran bir doku da mevcuttur. 
Parmaklarımızın hareketini sağlayan kaslar ön kol 
bölgesinde bulunmaktadır. Bu kasların tendonları 
parmaklarımızı hareket ettirmek için el bileği-
ni geçip parmak uçlarında sonlanırlar. Bu uzun 
tendonların el bileği ve avuç içi boyunca rahatlıkla 
kayarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu hare-
ketin hatasız ve rahat olarak gerçekleşmesi için 
tendonlar, parmaklarımız boyunca aralıklı dizil-
miş olan, “pulley” adı verilen halkalar tarafından 
sarılırlar ve bu halkalar bir çeşit tünel oluştururlar. 
Oluşan bu tünel sayesinde hem tendonlar kemiğe 
yakın bir şekilde muhafaza edilmiş olur hem de 
kayma hareketi kolaylaşır. 

Tetik parmak, eldeki tarak kemikleri ile parmak-
ların eklem yaptığı bölgedeki (parmak kökleri) 
“pulley” adı verilen halkanın kalınlaşarak tendonu 
sıkıştırması ve serbest kayma hareketini önlemesi 
sonucu gelişebileceği gibi tendonların üzerinde 
oluşan nodüllerin veya aşırı hareketin yıprattığı 
tendon kılıfının bu duruma verdiği yangısal cevap 
ve şişlik nedeniyle de gelişebilir. Sonuç olarak 
tendon parmağı bükme esnasında, tünel içerisinde 
hareket ederken sıkışır ve parmağımızı doğrult-
maya çalıştığımızda takılır. Kilitlenen parmak, 
düzeltilmeye zorlandığında aniden sıkıştığı yerden 
kurtulur ve bir anda açılır. Bu esnada “klik” sesi ve 
tendonda bir atlama duygusu hissedilebilir. Açılma 
esnasındaki zorlanmaya bağlı oluşan yangı berabe-
rinde şişliğe de sebep olur ve her parmak hare-
ketinde bu durum tekrarlanarak kısır bir döngüye 
sebep olur. Bazen bu döngü sonucunda oluşan 
şişlik parmağın tamamen kilitlenmesi ve açılması-
nın zorlaşması ile sonuçlanır.
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Tetik Parmağın Nedenleri Nelerdir?
Tetik parmağa neyin sebep olduğu tam olarak 
bilinmemektedir.  Tetik parmak gelişiminde artışa 
sebep olabilecek bazı risk faktörleri şu şekilde  
sıralanabilir.

•Tetik parmak kadınlarda, erkeklere oranla 
daha fazla görülür.

•40 ila 60 yaş arasındaki kişilerde görülme 
sıklığı artmıştır.

•Diyabet (şeker hastalığı), Gut hastalığı ve 
Romatoid artrit (iltihaplı eklem romatiz-
ması) görülen hastalarda sağlıklı kişilere 
oranla daha fazla görülür.

•Avuç içini ve parmak köklerini zorlayarak 
çalışan kişilerde görülme sıklığı artmıştır.

•Avuç içine alınan darbelerle ile ilişkili olabi-
leceği düşünülmüştür.

Tetik Parmağın Belirtileri Nelerdir?
Başlangıçta genellikle travma ile ilişkili olmayan 
parmak köklerinde rahatsızlık hissi ve o bölgeye 
basmakla hissedilen gerginlik şeklinde belirti verir. 
Bazen elin aşırı kullanılması sonrasında da bu 
şikayetler oluşabilmektedir. Tendon kılıfı üzerinde 
nodülü olan hastalarda bu bölgeye dokunmak ile no-
dül hissedilebilir. Parmak takılmaya başladığında kişi, 
problemin parmağının orta boğumunda veya da baş 
parmağının en uçtaki boğumunda olduğunu düşüne-
bilir. Çünkü takılan tendon bu eklemlerin oynamasını 
sağlamaktadır. Parmağın açılması ile ağrı hissedilebi-
lir ve açılma esnasında atlama hissi ile birlikte “klik” 
sesi oluşabilir. Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, 
örneğin sabah uykudan uyanıldığında ağrı ve şişlik 
daha fazla hissedilebilirken, hasta parmağının çıktı-
ğını da düşünebilir. Tek parmak etkilenebildiği gibi 
birden fazla parmakta da görülebilir.  

Tetik Parmak Tedavisi İçin
Hangi Bölüme Başvurmalıyım?
Tetik parmak hastalığı, “Ortopedi ve Travmato-

loji Klinikleri”nde sık karşılaşılan ve kolaylıkla 
tanı alan bir durumdur. Doktorunuz sizinle 
şikayetleriniz hakkında konuşarak, elinizi mua-
yene ederek tanı koyar. Herhangi bir laboratuar 
testine ya da görüntülemeye genellikle ihtiyaç 
duyulmaz.

Tetik Parmak Hastalığında
Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Tetik parmak tedavisinde amaç, parmakların takıl-
ma ya da kilitlenmesinin önlenmesi ve parmak ha-
reketlerinin herhangi bir şikayete neden olmadan 
tam olarak yapılabilmesini sağlamaktır. Tendonların 
rahat şekilde kayma hareketi yapması ve ağrının 
giderilmesi hedeflenmektedir. Tedavi yöntemleri, 
cerrahi olmayan ve cerrahi yöntemler olarak iki 
ana başlıkta ele alınabilir

Cerrahi olmayan tedavilerin başında, ilk sıra-
da istirahat gelir. Eğer şikayetler fazla değilse 
parmağın istirahatı, problemin çözülmesini 
sağlayabilir. Doktorunuz size parmağınızı 
normal; istirahat pozisyonunda tutacak çeşitli 
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aparatlar önerebilir. Elini zorlayıcı uğraşları olan 
kişilerin yaşam tarzında değişiklikler yapması 
şikayetlerini gidermekte faydalı olacaktır. Ağrıyı 
ve yangısal durumu baskılamak için ağrı kesici 
ve yangı dindirici ilaçlar şikayetlerin gerileme-
sinde faydalı olabilir. Sıkışan halkanın (pulley) 
gevşemesine ve yangısal durumun baskılan-
masına faydalı, cerrahi dışı seçeneklerden biri 
de bu bölgeye steroid (kortizon) içeren ilaçların 
enjekte edilmesidir. Steroidler çok kuvvetli yan-
gı baskılayıcı etkileri olan ilaçlardır ve tendonu 
çepeçevre saran tendon kılıfına uygulanır. 
Uygulama etkisini tek seferde gösterebilirken, 
etkisi geçici olabilir ve enjeksiyonu tekrarlamak 
gerekebilir. Eğer iki kez enjeksiyon sonrasında 
şikayetlerde gerileme olmaz ise cerrahi düşü-
nülmelidir. Uzun süredir şikayetleri olan veya 
şeker hastalığı gibi eşlik eden hastalık nede-
niyle tetik parmak gelişen hastalarda steroid 
uygulaması geçici rahatlama sağlar.

Tetik parmağın cerrahi tedavisi tehlikeli bir durum 
değildir. Cerrahi tedavi kararı hastanın şikayetleri-

nin ciddiyetine, cerrahi olmayan tedavilerden fayda 
görülmemesine ve her şeyden önce hastanın isteği 
ile alınır. Cerrahinin amacı takılmaya ve kilitlenme-
ye neden olan tünel ve halkanın kesilerek gevşe-
tilmesi, tendon hareketlerinin kolay bir şekilde 
gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Cerrahi müdahale 
genellikle hastanede yatış gerektirmez (ayaktan 
cerrahi) ve basit bir lokal (bölgesel) anestezi 
uygulaması ile gerçekleştirilir. Avuç içinden parmak 
köküne yapılan küçük bir kesi yardımıyla, bazen de 
bir iğne ucu ile kapalı bir şekilde işlem uygulanır. 
Ameliyat bitiminde parmak hareketleri kontrol 
edilerek müdahale sonlandırılır. Kesilen doku iyileş-
tiğinde daha gevşek olacak ve tendon hareketleri 
için daha fazla alan kalacaktır. 

Meydana Gelebilecek
Sorunlar Nelerdir?
Ameliyat sonrasında oluşabilecek aksilikler şöyle 
sıralanabilir;

• Gevşetilen tendon kılıfının ötesinde uzun 
süredir devam eden gerginliğe bağlı olarak 
parmağın tam olarak doğrultulmasında 
kısıtlılık meydana gelebilir.

• Yetersiz cerrahi gevşetmeye bağlı olarak 
takılma ve kilitlenme şikayetleri tekrar 
edebilir.

• Kılıfın aşırı gevşetilmesine bağlı olarak 
tendonun sarkması

• Yara yerinde enfeksiyon

Ameliyat Sonrası Dönemde
Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?
Çoğu hasta cerrahi sonrası dönemde, parmak 
hareketlerine hemen başlayabilir. Yara alanında 
ağrı hissedilmesi beklenen bir şikayettir. Elin kalp 
seviyesi üzerinde tutulması ağrı ve şişliği azalta-
caktır. Ağrı ve şişliğin gerilemesi ve tamamen kay-
bolması genellikle birkaç haftada gerçekleşir fakat 
bazı hastalarda bu süre altı aya kadar uzayabilir. 
Cerrahi öncesinde parmağında ciddi katılık olan 
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Temel insan haklarının bir alt başlığı 
olan hasta hakları, insan haklarının 
sağlık hizmetine uyarlanması olarak 
değerlendirilebilir. Hasta hakları, 
kaynağını uluslararası insan hakları 
belgeleri ve sözleşmelerinden alır.

Arzu CİNİVİZ
BÜ Hastanesi Hasta İletişim Birimi
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Temel İnsan Hakları’nın bir alt başlığı olarak “hasta insanın” 
tıbbi müdahale ve tedavi gibi hayati bir alanda haklarını ta-
nımlamakla birlikte aslında geleneksel hasta-hekim ilişkisini 
değiştirmek gibi bir amaç da taşımaktadır.

Sağlık sisteminin karmaşıklığı, hastanın başvurduğu kişi ya 
da kurum karşısın-
da daha zayıf bir 
konumda olma-
sı, tıp biliminin 
dolayısıyla hekimin 
insanlar üzerin-
deki girişimlerde 
gözlenen artış ve 
niteliksel değişim, 
sağlık hizmetlerine 
ulaşma sürecinde 
ortaya çıkan sorun-
lar nedeniyle hasta 
hakları güncel ve 
gerçek bir ihtiyaç 
olarak devreye 
girmiştir. 

Hasta Hakları tanım olarak “ Sağlık hizmetlerinden fayda-
lanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebe-
biyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası 
antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına 
alınmış bulunan haklarını “ ifade eder. 

Hekim ve hasta ilişkilerinde son 50 yıldaki değişmeler bu 
ilişkiyi çerçeveleyen tıbbi ve toplumsal parametrelerde bir 
dizi büyük çaplı dönüşüme neden olmuş ve dünyada 70’li 
yıllarda gündeme gelen hasta hakları, 80’li yıllarda ulusla-
rarası alana taşınmış, 90’lı yıllarda yasal düzenlemelerde 
yaygın biçimde yer almaya başlamıştır. Günümüzde uygu-
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lamaya ilişkin ayrıntılı protokoller geliştirilmeye 
başlanmıştır. Bu gelişim çizgisi rasyonel dina-
mikleriyle değerlendirildiğinde, hasta haklarının 
gündeme gelişinin, ekonomik yapısal değişiklik-
lerle ve modern teknolojinin sağlık hizmetlerine 
yansımasıyla örtüştüğü görülür. Sağlık hizmet-
lerindeki yapısal değişikliklerin oluşturduğu 
zemin, dünyada ve ülkemizde hasta haklarıyla 
ilgili düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır.

Hasta haklarını uluslararası çapta, kapsamlı ola-
rak düzenleyen ilk belge 1981 yılında Lizbon’da 
imzalanan Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları 
Bildirgesi’dir. Bu bildirge, 1995’te Bali’de yeniden 
ele alınarak yenilenmiş, en son olarak ta 2005 
Santiago Bildirgesi’yle geliştirilmiştir.

Ülkemizde 1998 yılında yayımlanan ve uluslararası 
belgelere bağlı kalınarak düzenlenmiş olan Hasta 
Hakları Yönetmeliği ile hasta haklarının uygulan-
ması için sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına 
çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. Ancak Yönetme-
lik hakların hizmetin içinde yaşama geçirilmesi için 
yeterli olamamış, konunun tarafları olan hastalarda 
ve sağlık çalışanlarında hasta hakları konusunda 
yanılgılar ve bilgi eksiklikleri devam etmiştir. Hasta 
haklarını uygulamaya geçirmek amacıyla Sağlık Ba-
kanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan hasta hakları yönergeleri yayınlanmış ve Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında yeni 
kurul ve birimler oluşturulmuştur. Bu bağlamda 
uluslararası düzlemde Hasta Haklarını ele alan ve 
ülkemizin de taraf olarak katıldığı bildirgelerin 
içeriği yol gösterici olarak önem kazanmaktadır.
Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk 
da vardır. Bu noktada Hasta Sorumluluğu kavramı 
devreye girmektedir. Hasta Sorumlulukları kısa 
bir tanımla; Hastanın bir sağlık kuruluşuna baş-
vurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine 
getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
Hasta Hakları Birimi olarak amacımız; herkesin 
insan onuruna yakışır şekilde ’’Hasta Haklar”ından 
yararlanması, hak ihlallerinden korunması ve ge-
rektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi 
için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata 

geçirerek, sağlık  hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin 
olarak sunulmasına katkı sağlamaktır.
İlkemiz kurum ve ya çalışan odaklı sağlık hizmeti 
sunumu yaklaşımından “hasta odaklı-katılımcı” 
sağlık hizmeti sunumuna geçiş yapmaktır.

Hasta memnuniyeti genel anlamda, verilen hiz-
metin hastanın beklentilerini karşılaması ya da 
hastanın verilen hizmeti iyi veya kötü olarak algı-
lamalarına dayanmaktadır. Hasta memnuniyeti ile 
ilgili yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin odak nok-
tasının  “iletişim ve hastayı“ bilgilendirme olduğu 
belirlenmiştir. Hastaların kişiler arası ilişkiler, birey 
olarak kabul görme ve karar vermeye katılma gibi 
içsel gereksinimleri karşılandığında memnuniyetle-
rinin arttığını, çevresel faktörler ya da rahatlıkları 
dikkate alınmadığında memnuniyetsizlik oluştu-
ğunu ileri sürmüşlerdir.  Sağlıkla ilgili konularda 
bilgili olan yada beklentileri abartılı olan hastaların 
daha az memnun oldukları belirlenmiştir. Yeterince 
bilgilendirilen, değer verilen ve kendini evindeymiş 
gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi 
ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine 
daha çok güven duymaktadır.   

Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonu-
cu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi 
olarak kabul edilmiştir ve
•Memnuniyet değerlendirme 
anketleri,
•Dilek, öneri ve teşekkür kutularına yapılan başvurular 
•E- posta bölümüne yapılan başvurular
•Hasta Hakları Birimine yapılan başvurular
•Bağlı bulunulan Yönetim Kurumları aracılığıyla 
yapılan başvurular aracılığıyla ölçülerek değerlendi-
rilebilmektedir.

Kurum tarafından memnuniyetin değerlendirilmesi;
•Sunulan sağlık hizmetinin, olumlu ve olumsuz 
yönlerinin fark edilmesini
•Kurumda gerekli düzenlemelerin yapılmasını
•Hizmet kalitesinin artmasını sağlamaktadır.

Hastalarımıza hak ve sorumlulukları çerçevesinde 
gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yoluyla, ver-
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diğimiz sağlık hizmetinden en üst düzeyde fayda 
sağlamaları, kurumumuzdan memnun ayrılmaları 
kalite anlayışımızın öncelikli hedefidir.
HASTA HAKLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden sağlık hizmeti almak için 

başvuran herkesin;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkani-

yet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yö-

nelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma Hakkı: Irk, dil, din, mezhep, cinsi-

yet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik durumları dikkate 

alınmadan hizmet almaya,

Bilgilenme Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde verilen 

her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu seçme 

ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Hizmet verecek 

ve vermekte olan tabiplerin ve  personelin kimliklerini, görev ve 

ünvanlarını öğrenme, seçme ve söz konusu personeli değiştirmeye,

Bilgi İsteme Hakkı: Sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü 

veya yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık 

hizmeti almaya

Rıza ve İzin Hakkı: Tıbbi müdahalelerde rızanın olmasına ve 

rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Planlanan Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı: Tedaviyi 

reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin im-

kanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini 

vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görme Hakkı: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, 

güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü 

ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık 

hizmeti almaya,

Ziyaret Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından belir-

lenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve 

kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi 

durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mev-

zuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını 

kullanmaya,

Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden 

yararlanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

1) Genel Sorumluluklar 

•Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yap-

malı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

•Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

•Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2) Sosyal Güvenlik Durumu 

•Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişik-

likleri zamanında bildirmek durumundadır.

•Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zama-

nında yaptırmak zorundadır.

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 

•Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak 

herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen 

kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz 

vermelidir.

4) Hastane Kurallarına Uyma 

•Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamaları-

na uymalıdır.

•Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca 

belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

•Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık 

çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

•Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanı-

yorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili 

yere bildirmesi gerekir.

•Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin 

haklarına saygı göstermelidir.

•Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak 

zorundadır.

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

•Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve 

anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama duru-

mu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

•Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını bek-

lendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

•Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uyma-
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Hakkında Bilmeniz
Gerekenler

Kansere yönelik ilaç 
tedavisine verilen ad 

olan kemoterapide 
amaç hastalığı tümüy-

le yok etmek, bunun 
mümkün olmadığı 

bazı durumlarda ise 
hastalığı yavaşlatmak 

ve hastalığa bağlı şikâ-
yetleri kontrol altına 

almaktır.

Yrd. Doç. Dr. Dilşen ÇOLAK
Tıbbi Onkoloji BD
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Kansere yönelik ilaç tedavisine kemoterapi den-
mektedir. Kanser hücreleri kanserin tipiyle de ilişkili 
olmakla birlikte genel olarak hızlı ve kontrolsüz ço-
ğalan hücrelerdir. Kemoterapi ilaçlarının hedefi bu 
hızlı çoğalan hücreleridir.  Vücudumuzdaki sağlıklı 
hücrelerin bir kısmı da hızlı çoğalır. Bu hücrelere 
başlıca örnekler saç, deri, ağız ve sindirim siste-
mimizi döşeyen hücrelerdir. Kemoterapiler kanser 
hücreleri ile birlikte vücudumuzda hızlı çoğalan 
hücreleri de hedef alırlar. Kemoterapi sonrası saçla-
rın dökülmesi, ağız yaraları, ishal gibi yan etkiler bu 
nedenle görülmektedir. 

Kemoterapide amaç hastalığı tümüyle yok etmek, 
bunun mümkün olmadığı bazı durumlarda ise 
hastalığı yavaşlatmak ve hastalığa bağlı şikâyetleri 
kontrol altına almaktır. Hastalığın tipi, yaygınlığı, 
hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıkları da verilecek 

kemoterapinin seçiminde belirgin öneme sahiptir. 
Kemoterapi bazı durumlarda tek başına, bazı diğer 
durumlarda ise cerrahi ve / veya radyoterapi ile 
birlikte kullanılabilir. Kemoterapiyi veriliş amacına 
göre başlıca 3 başlık altında toplamak mümkündür:

1- Neoadjuvan Tedavi: Kanserin asıl tedavisi 
(cerrahi veya radyoterapi) öncesi uygulanan kemo-
terapi.
                                                              
2- Adjuvan Tedavi: Cerrahi veya radyoterapi 
sonrası hastalığın tekrarlamasını önlemek / azalt-
mak için kullanılan kemoterapi.

3- Palyatif Kemoterapi: hastalığın tümüyle 
tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda hastalığı 
yavaşlatmak ve/ veya hastalığa bağlı şikayetleri 
azaltmak için kullanılan kemoterapi.
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Kemoterapi başlıca ağız yoluyla veya damardan uy-
gulama ile verilir. Ancak kas içine enjeksiyon olarak, 
intraperitoneal (mide, barsak, karaciğer, yumurta-
lıklar vb. organları içeren boşluğa) ve topikal (cilde 
yüzeyel uygulanan) olarak uygulanma protokolleri 
de mevcuttur.

Her bir kemoterapinin miktarı, ne kadar arayla kaç 
gün verileceği, verilme süresi klinik çalışmalarla 
belirlenir. Kemoterapi ilaçları tek tek verilebileceği 
gibi birden fazla ilacın bir arada verildiği şemalar 
da mevcuttur.  Hangi ilaçların bir arada verileceği, 
öncelik sırası, miktarı ve verilme şekli yine klinik 
çalışmalarla belirlenir. Hemen her kanser türü için 
birden fazla tedavi seçeneği mevcuttur. Hangi 
kemoterapi veya kemoterapilerin seçileceğine 

hastalığın tipine, yaygınlığına, kemoterapinin veriliş 
amacına, hastanın genel durumuna, eşlik eden 
hastalıklarına ve hasta tercihine göre karar verilir.  
Genel amaç en yüksek etkiyi en düşük yan etki ile 
sağlamaktır.  

Kemoterapi genellikle kürler halinde verilir. Kür, 
kemoterapinin uygulanma sıklık ve şemasını ifade 
eder. Genellikle bir kemoterapi dönemi ve takiben 
dinlenme dönemi şeklindedir. 

Her bir kemoterapi protokolünün uygulama sıklık 
ve şeması klinik çalışmalar sonrasında belirlenmiş 
olup çok çeşitlidir.  Haftada bir, iki, üç ya da dört 
haftada bir uygulamalar olabildiği gibi bazı ilaçlar, 
özellikle de ağız yoluyla alınan kemoterapilerde 
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daha sürekli kullanımlar söz konusudur. 
Ağız yoluyla evde alınan kemoterapilerde 
hasta ve yakınlarının kemoterapi şemasını 
tam olarak anlaması büyük önem taşır. 
Hangi ilaçtan, hangi saatte, kaç tane alı-
nacağı ayrıntılı olarak sorulmalı, gerekirse 
not alınmalıdır.  Yanlış kullanımlar tedavinin 
etkisini azaltabileceği gibi istenmeyen yan 
etkilere de yol açabilir.

Kemoterapilerin ne süreyle verileceği 
hastalıktan hastalığa ve hastadan hastaya 
değişiklik gösterir. Hastalığın tipi, yaygın-
lığı, kemoterapinin veriliş amacı, hastanın 
genel durumu, hastanın tercihi, tedaviye 
alınan yanıt ve oluşan yan etkiler tedavi 
süresinin belirlenmesinde rol alan faktörler-
dir.  Tedavi sırasında belirli aralarla yapılabi-
len değerlendirmeler tedavinin kesilmesi /
devamı ve süresi konusunda belirleyicidir.
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Hastalık, tedavisi ve olası
sonuçlar konusunda
ne kadar bilgi edinmeliyim?
Bu konu kişiden kişiye farklılık gösterir. Her 
kişi kendi bilmek istediği ölçüde bilgi edinme 
hakkına sahiptir. Bazı kişiler fazlaca bir şey öğ-
renmek istemezken, bazıları konuyu ayrıntıla-
rıyla öğrenmek ister. Tüm hastalara kemoterapi 
planı öncesinde kemoterapi etki ve yan etkisi 
konusunda bilgi verilir ve tedaviyi istediğine, 
olası yan etkileri kabul ettiğine dair bir form 
(onam formu) imzalatılır. Ancak onam formu 
kişiye özel olmaktan çok olası tüm yan etkileri 
içeren genel bir formdur. stres durumunda algı 
düştüğü için ilk kez duyulan şeylerin anlaşılması 
ve akılda tutulması zor olabileceği için hasta-
nın kendisine yardımcı olabilecek güvendiği 
bir yakınının da konuşmada bulunması katkı 
sağlayabilir. Ayrıca görüşme sırasında notlar da 
alınabilir.

Kemoterapi konusunda hastanemizin hazırladı-
ğı yazılı broşürlerden ve güvenilir web sitelerin-
den bilgi edinilebilir  Ancak özellikle internette 
ve görsel ve yazılı medyada olan bilgi kirliliğine 
de dikkat etmek gerekir.  Yanlış bilgiler fayda-
dan çok zarar verebilir. 

En doğrusu, hastanın kemoterapi öncesi etki ve 
yan etkiler konusunda uygun şekilde bilgilen-
mesi ve sonrasında da yakınmalarını takip eden 
doktor ve hemşireyle paylaşımıdır.

Kemoterapi sırasında
başka ilaç almam gerekirse? 
Birlikte kullanılan ilaçlar birbirlerinin 
etkinliğini azaltabilir ya da yan etkisini 
artırabilir. Bu durum kemoterapi ilaçları 
için, özellikle de evde ağız yoluyla alınan 
ilaçların kullanımında daha da önemlidir. 
Kemoterapi alırken başka bir ilaç kullanıl-
ması gerektiğinde ilacı reçete eden hekimin 
durumdan haberdar edilmesi uygun olur. 
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Kemoterapi sırasında destek
amaçlı ek ürünler alabilir miyim? 
Kanser tanısı alan hastaya, özellikle de kemote-
rapi alıyorsa,  hastalığa iyi geldiği söylenen çe-
şitli yiyecek, vitamin ve ilaçlar almasını öneren 
çok olur. Yazık ki görsel ve yazılı medyada da 
bu ürünlerin etkinliği abartılarak dillendirilmek-
tedir. Oysa bu ürünlerin katkısına dair bilimsel 
veriler yeterli değildir. Zaten bir maddenin 
etkinliği bilimsel verilerle ortaya konduğunda 
o madde ilaç olarak hastaların kullanımına 
sunulmaktadır. Ayrıca bu ürünler kemoterapi 
ilaçları ile etkileşebilir; etkinliği azaltıp, yan 
etkiyi artırabilir. 

Kemoterapi yan etkileri
ne kadar süreyle devam eder? 
Yan etkiler erken ve geç dönem yan etki-
ler olarak ikiye ayrılabilir. Erken dönem yan 
etkiler kemoterapi alındığı dönemde oluşur 
ve sıklıkla tedavi tamamlandıktan sonra 
tamamen kaybolur, bazılarının düzelmesi 
ise daha uzun zaman alabilir. Bazen de geri 
dönüşümlü olmayan hasarlar gelişebilir. Ancak 
unutmamalıdır ki yan etkiler gerekli önlemler 
alındığı takdirde de büyük ölçüde önlenebilir-
ler. Kemoterapi yan etkilerinin süresi, verilen 
kemoterapi cinsi, dozu ve kişisel faktörlere 
göre değişiklik gösterir. 

Kemoterapinin yan etkileri nelerdir? 
Kemoterapinin yan etkileri verilecek tedaviye göre değişmekle birlikte kişiden kişiye de belirgin farklılık 
gösterir. Bazı kişilerde hiç yan etki gözlenmezken, bazı kişilerde pek çok yan etki bir arada gözlenebi-
lir. Kemoterapi öncesi olası yan etkiler ve hangi durumların aciliyet arz ettiği konusunda hastaya bilgi 
verilmektedir. Yan etkilerle başa çıkmada pek çok yöntem mevcuttur. Herhangi bir yan etki durumunda 
doktor veya hemşirenin bilgilendirilmesi, çözüm üretilmesinde faydalı olacaktır. 

Her bir kemoterapinin yan etkileri birbirinden farklı olmakla birlikte, genel yan etkiler bitkinlik, bu-
lantı-kusma, kan değerlerinde düşme, saç dökülmesi olarak sıralanabilir. İştahsızlık, kansızlık, kanama, 
enfeksiyon, ishal, kabızlık, böbrek işlevlerinde bozulma, karaciğer işlevlerinde bozulma, alerji, cilt dö-
küntüleri ve daha pek çok yan etki de gözlenebilir. Bu yan etkilerin hiç biri görülmeyebileceği gibi biri, 
bir kaçı veya pek çoğu da görülebilir. 

Yan etkilerle başa çıkmada en önemli yöntem gerekli önlemlerin alınarak yan etki oluşumunun önlen-
mesidir. Bununla birlikte tüm yan etkiler tam olarak önlenemeyebilir. Bu durumda yan etkilerin doğal 
olduğunun kabulü ve alınacak küçük önlemler yan etkilerin yaşam üzerindeki etkisi azaltılabilir. 

Bazen kansere bağlı yakınmalar, kemoterapi yan etkisi gibi algılanmakta ve bu durum kemoterapi ko-
nusunda yanlış algıya yol açabilmektedir. Daha önce kanser deneyimi yaşamış, özellikle de hasta yakın-
larının ya da çevresinin kemoterapi konusunda olumsuz tavır ve söylemleri hastamızda kemoterapiye 
karşı olumsuz bir önyargıya yol açabilmektedir. Bazı hastalarımızda bu yargıyı yıkmak zor olup, kimisi 
bu nedenle tedaviyi reddedebilmektedir. Ayrıca bu önyargı kemoterapi konusunda olumsuz kabule ve 
yan etkilerin daha şiddetli algılanmasına neden olabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki kemoterapi-
nin yan etkileri sıklıkla yönetilebilir yan etkilerdir ve elbette ki etkisi yan etkilerinden çok daha fazladır. 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Anadolu OSB Polikliniği

Ankara - Eskişehir Karayolu 40. Km Malıköy / ANKARA  

POLİKLİNİĞİMİZDE VERİLEN HİZMETLER

•Polikliniğimizde verilen aile hekimliği hizmetle-
ri basit laboratuar tetkikleri ile desteklenmiştir.

•SGK anlaşmamız bulunmaktadır.

•Doktorumuzun reçete ettiği ilaçlar, eczaneden 
polikliniğimize getirilmektedir.

•Polikliniğimiz; Anadolu OSB, ASO2 OSB, 
BAŞKENT OSB ve DÖKÜMCÜLER OSB’de bu-
lunan işletmelerdeki çalışanlara, aileleri-
ne ve Malıköy halkına hizmet vermektedir. 

• Polikliniğimiz; hafta içi 09:00-17:00  Cumartesi 
09:00-13.00 saatleri arasında hizmetinizdeyiz.

Tel: 0 312 502 08 75

Planlı, çağdaş bir yatırım ve yaşam merkezi kurmak amacıyla yola çıkan 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversitemiz arasında imzalanan 
protokol sonucunda, Başkent Üniversitesi Hastanesi olarak bölgede polik-
linik hizmeti verilmeye başlanmıştır. 



SİGORTA ŞİRKETLERİ

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

BANKALAR

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

RESMİ KURUMLAR

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

PİLOTAJ

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




