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Melek ALKAN ÇAKMAK

Merhaba sevgili okurlarımız,

Yeni bir yılın arefesi umutlar, planlar ve başlangıçlar için harika bir 
zamandır.  Her ne kadar 1 Ocak hayatımızda sihirli bir değnek etkisi 
yaratmasa da, yeni dileklerin kapısını aralayacak ümidi kondurur 
yüreğimize. Yaşanan kötü anları, olayları unutarak değil kabul ederek 
yolumuza devam edersek, elimizdeki mutlulukların kıymetini daha iyi 
anlarız sanırım. Sadece sağlıklı olmak bile aslında hergün şükredile-
cek bir zenginlik değil mi?

22.sayımızın konularına kısaca göz atacak olursak, içinde bulunduğu-
muz mevsimden çıkışla, cilt bakımı ve güzelliğinde kışı fırsata çeviren 
dermatolojik uygulamalarla birlikte soğuğun cildimize etkilerini ele 
aldık. Soğuk, kapalı günlerde hayalini kurduğumuz yaz mevsimi için 
hazırlık yapmanın tam zamanı.

Alışveriş merkezlerinde anne-babalar sırf daha rahat gezsin diye el-
lerine tablet tutuşturulmuş  çocukları görmüşsünüzdür heralde. Yada 
evde oradan oraya koşturan bir çocuktansa sessiz sessiz bir köşede 
oturması yeğlenmiş bir çocuk görmek adına cep telefonlarına yenik 
düşmüş ebeveynler. Madalyonun diğer tarafında ise; ellerinden tele-
fonu düşürmedikleri, bilgisayar başından kalkmadıkları zamanlarda  
bağımlılıklarından şikayet ettiğimiz çocuklarımız… Dergideki konu 
başlığımız her ne kadar “Çocuklarda İnternet ve Bilgisayar Bağımlı-
lığı” da olsa, aslında bu konunun muhatabı bizleriz, yani yetişkinler. 
O yüzden okurken önce kendi davranışlarımızı sorgulayalım, sonra 
çocuklarımızı eleştirelim lütfen. 

Ağırlıklı olarak kadınlarda görülen idrar kaçırma problemlerinden 
meme sağlığına, çocuklarımızın aşılanmalarının öneminden Parkin-
son hastalığının seyri ve tedavisine kadar geniş bir yelpazede, hayatın 
içinden aldığımız çeşitli konularımızı keyifle okumanızı dileriz.

İçinde bulunduğumuz zamana inat güzel günlerin yaşanacağına olan 
inancımızı kaybetmemek dileğiyle mutlu seneler…

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.
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Uzm. Dr. Arzu  TOĞRAL
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

onbaharın kışa dönmeye başladığı şu günlerde kış koşullarına 
uyum sağlaması için cildimizle yakından ilgilenmemiz gerekiyor. 

Kış, cildimiz için hem sorunlar hem fırsatlar yaratan bir mevsimdir. 
Hava kirliliğinin artması, kaloriferler nedeniyle kapalı ortamlarda 
nemin azalması gibi cildimize zarar veren koşullara neden olan bu 
mevsim, diğer taraftan ise cilt bakımı uygulamaları için idealdir.
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Derimizin soğuk hava ile temas eden yüz ve eller 
gibi açık bölgeleri kışın kurur, kızarır ve hassaslaşır. 
Özellikle kontakt egzama gibi deri hastalıkları olan 
bireylerde bu hassaslık hayat kalitesini oldukça 
bozabilir. Bu dönemde derimize uygun nemlendirici 
kremlerin sık kullanılması ve eldivensiz dışarı çık-
mama ile bu hassasiyet ve kuruluk önlenebilir. Yine 
kış aylarında nemlendirici özelliği olan sabunların 
kullanılması, eller yıkanırken çok sıcak ve çok soğuk 
sulardan kaçınılması da önemlidir.
 

Yaz ayları ile kıyaslandığında toplum genelinde 
banyo sıklığı azalır ve yaza kıyasla daha kapalı ve 
kalın giysiler giyilmeye başlanır. Bu durum vücut-
ta mantar ve kıvrım yerlerinde enfeksiyonlara  yol 
açabilir. Bu hastalıklar gövdede açık/ koyu renk 
lekeler ve vücudun katlantı yerlerinde pişik benze-
ri kızarıklıklarla belirti verirler. Benzer bir durumla 
karşılaşıldığında banyo sıklığının artırılması ve dok-
tor önerilerine uyulması önemlidir.

Soğuk hava ile 
Temas

Cilt Temizliği

Dikkat 
etmemiz 
gereken 

durumlar ; 
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Kış makyajı yaz aylarına kıyasla genellikle daha 
yoğun ve daha kapatıcı ürünler kullanılarak ya-
pılır. Derimize uygun makyaj malzemeleri seç-
memişsek ve/veya yaptığımız makyaj temizliği 
yeterli değilse cilt problemleri yaşamamız ka-
çınılmazdır. Sivilcelerde artış, kirpik diplerinde 
kepeklenme ve gözlerde yanma batma uygun 
olmayan makyaj malzemesi ve/veya yetersiz 
makyaj temizliğine işaret ediyor olabilir. Bu ne-
denle kullandığımız makyaj malzemelerini deri 
tipimize göre seçmeli, makyaj temizleyicimi-
zi kullandığımız malzemelere göre seçmeliyiz. 
Mesela eğer suya dayanıklı makyaj malzemesi 
kullanıyorsanız kullandığınız makyaj temizleme 
ürününü buna göre seçmelisiniz veya yağlı bir 
cildiniz varsa yıkama jelleri ile yüz yıkamayı ter-
cih etmelisiniz.

Güneşin ısıtıcı etkisinin azalmasının sizi aldat-
masına izin vermeyin. Cilt yaşlanmasına, le-
kelenmelere ve deri kanserlerine yol açan UV 
ışınlar dünyamıza ulaşmaya devam ediyor, hele 
karlı günlerde kardan yansıyan ışınlar nede-
niyle çok daha fazla UV ışına maruz kalıyoruz. 
Tıpkı yazın olduğu gibi kışın da UVA-B filtreli 
güneş koruyucuları düzenli kullanmalı böylece 
cildimizin hem bugününe hem yarınına yatırım 
yapmalıyız. Yine cildimizin yapısına göre kulla-
nacağımız güneş koruyucu krem, losyon ya da 
sprey formda olabilir. Günümüzde birçok mak-
yaj malzemesi de UV filtreler içermektedir, an-
cak kullandığımız miktarları göz önünde bulun-
durursak henüz yeterli korumayı sağlamaktan 
uzaklar, bu nedenle güneş koruyucu kullanımı 
mutlaka günlük rutinimizde yerini almalıdır.

Yaz aylarında açık ayakkabılar, deniz ve kuma 
maruz kalmış ayaklar şimdi de sürekli çorap, bot 
veya çizme içinde kapalı kalma dönemine gir-
diler. Bu dönemde ayaklara salisilik asit ve üre 
içeren krem ve pomadlar düzenli uygulanarak 
ayak tabanındaki kuruluk ve topuklardaki çat-
laklar önlenebilir. 

Hava kirliliği ve saç şekillendirme ürünleri nede-
niyle saçlar parlaklığını kaybedip çabuk yağlan-
maya başlayabilirler. Saçın uygun şampuanlarla 
uygun aralıkla yıkanmasıyla bu durumun önüne 
geçilebilir. Saçlarımızı ılık suyla yıkamak ve fön
 makinesi ve saç düzleştirici gibi saç şekillendi-
rici aletleri kullanmayı azaltmak bu dönem için 
uygun olacaktır. Özellikle mevsim geçişlerinde 
saç dökülmesi sık görülen bir durumdur ancak 
saç dökülmeniz normalden yoğunsa ya da uzun 
sürdüyse mutlaka dermatoloğunuza başvurun.

Dudaklarımız da soğuk havanın etkisi ile kurup 
çatlayabilir. O nedenle dudakların gün içerisinde 
sık sık vazelin veya dudak koruyucuları uygula-
nabilir. Bu dönem de ruj seçerken nemlendirici 
etkisi yüksek olanların seçilmesi de doğru ola-
caktır.

Ayak BakımıMakyaj

Saç Bakımı

Güneş Koruması

Dudak Bakımı
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Bu dönemde artan cilt kuruluğu gli-
serin, lanolin ve buna benzeyen yağ 
içerikli banyo yağları/nemlendiriciler 
içeren duş jelleri gibi ürünlerin duş 
sırasında kullanılması, banyo sonrası 
ise (özellikle cilt nemliyken) nemlen-
dirici ürünlerin kullanılmasıyla önle-

nebilir. Nemlendirici ürünler seçilirken 
yazın kullandığımız üründen daha 
yoğun bir ürünün seçilmesi uygun 

olacaktır.
Kış aylarında sık gidilen hamam ve 

saunanın da cilt kuruluğunu arttırdı-
ğı akılda tutulmalı, özellikle şikayeti 

olan kişiler uzak durmalıdırlar. Bilinen 
kontakt ya da atopik egzaması olan 
kişiler cilt kuruluğunun kaşıntı gibi 
şikayetlerini arttıracağını bilmeli ve 

önlemlerini almalıdırlar.
Ortamı nemlendirmek de cilt kurulu-
ğunu azaltmaya katkıda bulunur. Ka-
lorifer peteklerine konulan su kapları 
ya da ıslak havlular, buhar aletleri gibi 

önlemler kolayca uygulanabilir.
Kışın su tüketimini azaltmamaya 

dikkat etmek de genel sağlığımız ve 
cildimiz için çok önemlidir. Yine sofra-
mızda esansiyel yağ asitleri açısından 

zengin balık ve kuruyemişlerin de 
bulunması cilt kuruluğunun önüne 

geçmekte önemli rol oynar.
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Kış mevsimi yoğun güneşin olmaması nedeniyle cildinize 

bakım/ tedavi uygulamaları gibi işlemlerin yapılması için 

ideal mevsimdir. Akne (sivilce, kapalı ve açık noktalar), 

sivilce izleri (akne skarları), lekeler (yaş, güneş ve/veya 

gebeliğe bağlı), çiller ve yara izlerinin tedavisinde kul-

lanılan birçok yöntem için kış ideal bir mevsimdir.

Uzunlukları 0.5-
2.5 mm arasında değişen 

steril, ince ve çok keskin iğnel-
erin özel cihazlar ile deriye uygulan-

ması işlemidir. Bu uygulama ile iğneler 
derinin orta tabakalarına kadar uzanan, 
gözle görülemeyecek kadar ince olan kanal-
lar şeklinde deri hasarı oluşturur. Bu hasar, 
derinin iyileşme mekanizmalarını hare-
kete geçirir ve deriye gerginlik veren kol-
lajen gibi destekleyici yapıları uyarır.

Deriye derinin 
yüzeysel tabakaların 

ayrılmasına ve soyulması-
na neden olan kimyasal bir asit 

uygulanır. Bu uygulamaların sonu-
cu derinin altında yalancı bir yanık 
alarmının oluşturulması ve böylece 
deride yeniden bir yapılanma ve 

onarım sürecinin başlamasıdır.
U y g u l a -

nan lazer türüne 
göre epilasyon, damar-

sal lezyonlar veya iz tedavi-
si gibi birçok konuda tedavi 
seçenekleri arasında yer alır.

Dermatoloğunuz varolan sorununuza ve kendi muayenesinde tespit ettiği yara izine yat-
kınlık, deri kalınlığı, deride geçmiş güneş hasarı, deri yapısı ve rengi gibi faktörleri de 
göz önünde bulundurarak göre cilt bakımı ve/veya tedavinizde bu yöntemlerin bir ya 
da birden fazlasını önerebilir. Mezoterapi, PRP gibi uygulamalar da tedavinizi destek-
leyici olabilir. Bu uygulamaların yanı sıra veya bu uygulamalar olmaksızın doktorunuz-
dan yaşınıza uygun bakım kremleri önermesini de isteyebilirsiniz; kış yaşlanma önleyi-
ci/cilt canlılığını arttırıcı/kırışıklık tedavi edici kremler kullanmak için ideal mevsimdir.

Sonuç olarak derinizi sevin, onu bilen ellere teslim edip kışın ve karın tadını çıkarın. Unut-
mayın kış aslında derimizin dostu…
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Uzm. Dr. Ali BACANLI
Ruh Sağlığı Hastalıkları AD

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

İZMİR
HASTANESİ
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         Günlük yaşamda kullanımı giderek artan teknolojik ürünler ve internet; kültürel 
yapıyı, aile ilişkilerini, eğitim sistemini etkileyerek, özellikle de çocuklarda bazı duy-

gusal ve davranışsal sorunlara neden olabilmekte. Bunlardan en önemlisi de bilgisayar 
ve internet bağımlılığı. Bağımlılık denilince akla her ne kadar sigara, alkol gibi madde 

bağımlılıkları gelse de, özellikle teknolojinin kolay erişilebilir olması sonrası her yaş 
grubunda bilgisayar ve internet bağımlılığı riski giderek artmaktadır. Ancak erişkinlere 

kıyasla çocuk ve ergenler dürtü kontrolünde daha fazla zorluklar yaşayabildiğinden 
bağımlılık riskinin daha da artıyor. Fakat çocukların teknoloji ile kuruldukları her 

ilişkinin bağımlılığa yol açacağını düşünmek de mantıklı değildir. Çünkü bağımlılığa 
yol açan asıl neden; bu ürünlerin çocuklar tarafından kullanımı değil, yaşına uygun 

olmayan düzeyde ve sınırsız kullanımlarıdır.
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İnternet ile ilgili aşırı zihinsel 
uğraş (sürekli olarak interneti 
düşünme, internette yapılan 

aktivitelerin hayalini kurma vb.) 

İstenilen keyfi almak 
için giderek daha fazla 
oranda internet kullan-

ma ihtiyacı duyma 

İnterneti kullanımını 
kontrol etme, azaltma ya 
da tamamen bırakmaya 

yönelik başarısız  girişim-
lerin olması 

İnterneti kullanımını kontrol 
etme, azaltma ya da tamamen 
bırakmaya yönelik başarısız  
girişimlerin olması 

Başlangıçta planlanandan 
daha uzun süre internette 

kalma 

 Aşırı internet kullanımı 
nedeniyle aile, okul ve 

arkadaş çevresiyle sorun-
lar yaşama, eğitim ile ilgili 

bir fırsatları tehlikeye 
atma ya da kaybetme 

Başkalarına internette 
kalma süresi ile ilgili 
yalan söyleme 

İnterneti problemlerden kaçmak 
veya olumsuz duygulardan (çaresiz-

lik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) 
uzaklaşmak için kullanma

Çocuğum 
internet bağımlısı mı?
Mevcut olumsuz davranışı ya da eylemi kontrol edememe” ve 
“hayatında yol açtığı olumsuz sonuçlarına rağmen sürdürme” 
tüm bağımlılıkların ortak belirtileridir. İnternet bağımlılığı 
konusunda da dünyada en fazla araştırma yapanların 
başında gelen Kimberly Young, internet bağımlılığını 
dürtü kontrol bozuklukları içinde yer alan patolojik 
kumar oynama davranışıyla benzer değerlendirip 8 
maddeden oluşan tanı kriterleri belirlemiştir. Bir 
yılık süre içinde yan şekilde anlattığımız belirtiler, 
çocuğun hayatında sürekli, yineleyici sorunlara 
ve kayıplara yol açması durumunda internet ba-
ğımlılığı tanısı düşünülmektedir.

Bu belirtiler ışığında çocuğunuz sürekli bilgi-
sayar başındaysa, uyku sorunları gelişmişse, 
yemek yemiyor yada yemek yemeyi unutuyor-
sa, çevresiyle sözel iletişimi azalmışsa, aile ve 
arkadaşları ile daha az vakit geçiriyorsa, okula 
gitmek istemiyorsa, ders başarısında eskisine 
göre ciddi düşüşler varsa, internet kafede aşırı 
vakit geçiriyorsa, internet konusunda yalan-
lar söylemeye başladıysa, bilgisayar dışındaki 
vakitlerinde mutsuz, hırçın ve gergin ise, aşırı 
bilgisayar başında oturmaya bağlı bedensel yakın-
maları (baş ağrısı, obezite, bel ve sırt ağrıları, gör-
me problemleri vb.) mevcut ise internet bağımlılığı 
gelişmiş yada gelişiyor olabilir.

İnternet bağımlılığına zemin hazırlayan 
faktörler 

Çocukların ve ergenlerin “internet kullanım amacı” en önemli 
belirleyicilerden biridir. Çünkü internet bağımlısı olan kullanıcıların 
film-müzik siteleri, oyun siteleri, sosyal medya, pornografik vb. sitelerde 
daha fazla vakit geçirdikleri gözlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 
yılında yaptığı araştırmada 6-15 yaş arasındaki çocukların %79,5’inin interneti oyun 
amaçlı kullandığı tespit edilmiştir. Önceki yıllardaki araştırmalarda oyun oynama amaçlı 
internet kullanım oranlarının oldukça düşük olmasından yola çıkarak, bu durumun 
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İnternet ile ilgili aşırı zihinsel 
uğraş (sürekli olarak interneti 
düşünme, internette yapılan 

aktivitelerin hayalini kurma vb.) 

İstenilen keyfi almak 
için giderek daha fazla 
oranda internet kullan-

ma ihtiyacı duyma 

İnterneti kullanımını 
kontrol etme, azaltma ya 
da tamamen bırakmaya 

yönelik başarısız  girişim-
lerin olması 

İnterneti kullanımını kontrol 
etme, azaltma ya da tamamen 
bırakmaya yönelik başarısız  
girişimlerin olması 

Başlangıçta planlanandan 
daha uzun süre internette 

kalma 

 Aşırı internet kullanımı 
nedeniyle aile, okul ve 

arkadaş çevresiyle sorun-
lar yaşama, eğitim ile ilgili 

bir fırsatları tehlikeye 
atma ya da kaybetme 

Başkalarına internette 
kalma süresi ile ilgili 
yalan söyleme 

İnterneti problemlerden kaçmak 
veya olumsuz duygulardan (çaresiz-

lik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) 
uzaklaşmak için kullanma

yarattığı bağımlılık riskinin her geçen gün arttığı unutulmamalıdır.

“İnternet başında harcanan vakit ve bu vaktin çocuğun hayatına etkisi” diğer 
bir önemli etmendir. İnternet başında uzun zaman geçirmek, internet 

bağımlılığının hem nedeni, hem belirtisi, hem de bir sonucu olarak 
düşünülebilir. Ancak sadece süreye endeksli yaklaşım da yanıl-

tıcı olabilir. Geçirilen sürenin, çocuğun yaşamına etkisi daha 
önemlidir. Çünkü bazen internette geçirilen vakit kısa da 

olsa, çocuğun gelişimine ve davranışlarına etkisi çok bü-
yük olabilir.

Bireyin mizacı ve yaş dönemi diğer etmenler arasın-
dadır. Örneğin içe dönük, özgüveni düşük, sosyal 
ilişkiler kurmakta ve kendini ifade etmekte zor-
lanan çocuklarda daha kolay bağımlılık gelişti-
ği gözlenmiştir. Çünkü bu mizaçtaki çocuklar 
günümüzün şehir hayatında kolay kolay kura-
madıkları sosyal ilişkileri internet üzerinden 
kolayca kurabilmekte; kimliklerini belirtme-
den, kendilerini sınırlamadan düşüncelerini 
ve duygularını ifade edebilmektedirler. Ancak 
bu yolla sağlanan sosyalleşme, gerçek hayata 
yansımadığından bir süre sonra kendini sa-
dece internette mutlu ve sosyal hissetmekte 
ve giderek internet bağımlılığı kronikleşmek-
tedir.

Dönemsel özellikler açısından ergenlik döne-
mindeki çocuklar, bulundukları yaşın doğası gere-

ği yoğun bir biçimde kimlik arayışı içindedir. İnter-
net, ergenlere istedikleri bir kimlikte görünme yada 

kimliklerini gizleme olanağı sağlamaktadır. Bunun 
sonucunda sanal ortam, gerçek ortamın yerini almakta 

ve gerçekçi bir kimlik gelişimi sekteye uğramaktadır. 

Psikiyatrik hastalıkların varlığının bu soruna zemin hazırlaya-
bildiği unutulmalıdır. Çocuğun neden bu kadar bilgisayarın ba-

şında olduğunu araştırırken, ek psikiyatrik hastalığının olup olma-
dığının mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Çünkü internet bağımlılarının 

%50’sinde başka psikiyatrik bozuklukların olduğu bilinmektedir. Dikkat eksik-
liği hiperaktivite bozukluğu, depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, kaygı 

bozuklukları gibi sorunlar var ise, bunların tedavisi olmadan tek başına davranışçı yöntem-
ler yeterince etkili olmayacaktır. 
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İnternet bağımlılığında çözüm önerileri nelerdir? 

Öncelikle teknolojinin içine doğan çocukların ailelerinin bu durumu nasıl yorumladıkları çok 
önemli. Belki de çok geç yaşta tanıştıkları teknolojik ürünlerle, çok küçük yaştaki çocukları-
nın ilişki kurduğuna şahit olan aile, önce şaşırıp sonra gurur duymaya başlayabiliyor. Aileler 
2-3 yaşlarındaki çocuklarının iyi bir google veya youtube kullanıcısı olmasını, yüksek zekasının 
göstergesi gibi algılayıp, yanlış bir inanışa kapılabiliyor. Ayrıca aile, evde hareketli ve eşyalarını 
dağıtan bir çocuk yerine sürekli oturan, etrafı dağıtmayan, ekrana kilitlenmiş bir çocuğu yeğle-
yebiliyor. Her yaş döneminde, o döneme özgü kazanılması gereken başka gelişimsel becerilerin 
de olduğu unutuluyor. Teknolojik ürünlerle fazla vakit geçirmenin; çocukların dil, sosyal ve motor 
becerilerinin gelişiminde gecikmelere sebep olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu sebepten 
ötürü de ABD’deki Silikon Vadisindeki teknoloji devleri çocuklarını teknolojiden arınmış bir okula 
göndermeyi tercih etmektedir. Dünyanın en önde gelen teknoloji devlerinden birinin yöneticisi 
bunun nedenini “Teknolojiyi, zekası en düşük insanın bile rahatlıkla kullanabileceği kadar basit 
hale getiriyoruz. Çocuklarımızın büyüdüklerinde teknoloji kullanmayı becerememe gibi bir şey söz 
konusu olamaz.” şeklinde ifade ediyor. Evet bilgisayar yada internetten kaçmak bu dönemde 
çok mümkün gözükmese de, çocuklarımızın erken ve yoğun teknoloji ile olan ilişkisi, mevcut 
yaş dönemlerinde elde etmeleri gereken diğer bilişsel ve gelişimsel becerileri kazanamamalarına 
sebep olmaktadır. Bu kazanımları elde edemediklerinden de sanal hayattaki başarı, gerçek hayata 
yansımamaktadır. 

Çocuklarımızda internet 

ve teknoloji bağımlılığını 

baştan önlemek için temel-

felsefemiz şu olmalı 

 0-3 yaş arası 

sıfır teknoloji 
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Bunun yanında ailelerin yetişkin olarak tek-
nolojiyi yararlı kullanma konusunda çocukla-
rına nasıl örnek olduğu önemlidir. Akşamları 
işten gelen anne-baba evdeki tüm vaktini cep 
telefonu ve bilgisayar karşısında geçiriyorsa, 
çocuklarıyla oynamak yerine ellerini tuşlardan, 
gözlerini ekrandan ayıramıyorsa, çocuklarla 
kaliteli zamandan söz etmek mümkün değildir. 
Böyle bir aile ortamında ebeveynlerin koyacağı 
bilgisayar sınırının hiçbir anlamı olmayacaktır. 
Anne-babaların kendilerinin internet ile olan 
ilişkilerini gözden geçirmeleri rol model olma 
açısından yararlıdır.

Artık teknolojiyi hayatımızdan çıkartamayacağı-
mızdan, tamamen yasaklamak yerine çocukla-
rımıza teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda 
eğitebiliriz. Diğer konularda olduğu gibi bu 
konuda da sınırların olması çocuğun dürtü 
kontrolünün gelişiminde olumlu etki yaratacak-
tır. Sınır koymayan, çocuklarının her istediğine 
izin veren ebeveynlerin çocukları onları çok se-
vebilir ancak bir süre sonra saygı duymayabilir. 
Örneğin tableti veya cep telefonunu daha ön-
cesinde sürekli almasına izin veren bir ebevey-
nin, sınır koymaya çalışması esnasında çocuğun 
ebeveynine vurarak cevap vermesi gibi. Trafikte 
kurallar ve lambalar olmasa, trafiğin felç ola-
cağı ve kazaların yaşanması kaçınılmazdır. Bu 
örnekten yola çıkarak da hayatımızdaki sınır-
ların, ilişkilerimizde sevgi kadar gerekli olan 
“birbirimize saygıyı” da beraberinde getirdiği 
unutulmamalıdır.

Çocuğunuz kendini yatıştırma aracı olarak 
sadece bilgisayarı görüyorsa, alınması gereken 
bir diğer önemli tedbir ise bilgisayar dışı et-
kinliklere yönlendirmektir. Sosyal faaliyetlerin, 
çocuğun sorunlarla baş etme gücünü arttırdığı 
bilinmektedir. O nedenle çocuğunuzun hangi 
alanda yeteneği varsa, bu doğrultuda beceriler 
kazandıracak ortamlar evde hazırlanabilinir (ör-
neğin ilgi alanı resim ise boya ve malzemeler 
alınıp resim yapmaya teşvik etmek) yada ilgili 

kurslara (örneğin spor kursuna) yönlendirilebi-
linir. 

Bunun yanında ders sorunlarının artması 
sonrası okulda kendini başarısız ve değersiz 
hisseden çocuğun, bilgisayar oyunlarında başa-
rılı olması yada sosyal medyada popüler olması 
internete yönelimini arttırabilir. İnternet böy-
lece akademik sorunların yarattığı sorunlardan 
uzaklaşma ve kendini yatıştırma aracı olmak-
tadır. Bu durumda sadece akademik sorunların 
sonucu olan internet bağımlılığına yönelmek 
yetmez, akademik sorunların kaynağını da 
araştırmak gerekir. Eğer öğrenme güçlüğü 
varsa birebir dersler veya kurslar alınması veya 
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna bağlı 
dikkat sorunları varsa bunun tedavisinin sağ-
lanması gerekir. Bu sorunların çözümü adına 
atılan adımlar internet bağımlılığın azalmasına 
da katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak çocuklarda gözlenen 
tüm ruhsal sorunlarda olduğu gibi 
internet bağımlılığında da bütüncül 
yaklaşım çok önemlidir. Bütüncül 
yaklaşımdan kastedilen aile, okul, 
çocuk ve ergen psikiyatristinin 
uyumlu birlikteliği ile çocuğa destek 
oldukları yaklaşımdır. Yoksa bahse-
dilen işbirliği olmadan, çocuğun tek 
başına bu durumu düzeltmesi müm-
kün değildir. Çocuğun internete yö-
nelimini arttıran nedenler ve inter-
net bağımlılığının çocuğun hayatının 
hangi alanlarını ne kadar etkilediği 
ve ne tür kayıplara yol açtığı iyice 
araştırılıp, bunlara yönelik adımlar 
atılmalıdır. 
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Sigarayı kendi kendinize bırakmakta
zorlanıyorsanız, sizleri etkinliği kanıtlanmış
tıbbi tedavi yöntemlerinden faydalanmak için
SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ’mize bekleriz...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Sigara Bırakma Kliniği



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

Tel: 0 (312) 212 29 12 / 5145



idrar
KAÇIRMA
problemleri

Normal bir mesanenin (idrar tor-
bası), iki ana işlevi vardır. Bunlar 
idrarı depolamak ve istenildiği za-
manda depolanmış idrarı boşalt-
maktır. İdrarın istemsiz bir şekilde 
dışarı çıkması “İnkontinans” ya da 
İdrar kaçırma olarak adlandırılır.

Prof. Dr. Levent PEŞKİRCİOĞLU 
Üroloji AD
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İdrar Kaçırma İçin Bilinen 
Risk Faktörleri

YAŞ
CİNSİYET

O
BEZİTE

Bebeklerde ve küçük çocuklarda beyin ve sinir sisteminin idrar 
torbası üzerindeki kontrolü henüz gelişmediğinden idrar kaçırma 
sık görülebilir, Yaşlılarda da yine bu sinir sitemi kontrolünün bo-
zulması veya mesane kaslarındaki güçsüzleşme, mesane çıkışını 
kontrol eden kaslardaki gevşeme ya da prostat gibi yaşa bağlı 
gelişen faktörler idrar kaçırmayı arttırır.

Kadınlarda idrar kaçırma, mesane çıkışını kontrol eden kaslardaki 
yetersizlik nedeniyle erkeklerden daha sık görülür.

Özellikle karın bölgesinde toplanan aşırı yağlanma, idrar torbası 
üzerine bası yapacağı için idrar kaçırma için kolaylaştırıcı bir 
faktördür.
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İdrar kaçırma toplumsal bir birey olan insan için 
hem yaşam kalitesini bozucu sosyal bir sorun 

hem de yol nedenleri veya sonuçları itibariyle 
tıbbi problemler yaratabilecek bir sorundur.
 Hastalar çoğunlukla sürekli ıslak kalmanın 
verdiği sosyal kısıtlamalardan şikayet eder-
ek başvuruyor olsalar da Ürologlar için idrar 
kaçırmanın nedenlerini bulmak sadece bu so-
syal problemi çözmek için değil, altta yatan ve 
hayati olabilecek tıbbi nedenleri saptamak için 
de çok önemlidir. İdrar kaçırma özellikle ped 
kullanımını gerektirdiğinde sürekli veya tekrar-
layan idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği 
için de ayrı bir önem taşımaktadır.
Bazı idrar kaçırma tiplerinde ise idrar kaçırmaya 
neden olan bozukluk uzun vadede böbrek yet-
mezliğine bile yol açabileceği için idrar kaçırma 
nedenleri iyi araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.
Belli başlı idrar kaçırma tipleri şunlardır:

Strese Bağlı İdrar Kaçırma: 

Daha çok ıkınma, öksürme, ayağa kalkma gibi 
karın içi basıncının yükseldiği anlarda gözlenen 
idrar kaçırma tipidir. Sık gebelik gibi mesane 
tabanındaki kasların zayıflamasına yol açan fak-
törler nedeniyle kadınlarda daha sık görülür. 
Bazı ilaç uygulamaları olsa da mesane çıkımın-
daki direnci arttırmaya yönelik cerrahi tedaviler 
bu sorun için daha öncelikli tedavilerdir.

 
Ani Idrar Hissiyle Kaçırma:  

Çoğunlukla aşırı aktif, ya da aşırı duyarlı me-
sanelerde, kişinin aniden idrar sıkışıklığı his-
setmesi ve tuvalete yetişene kadar idrar kaçır-
ması durumudur. İdrar yolu enfeksiyonu, sistit 
gibi durumlarda geçici olarak izlenen bir sorun 
olabileceği gibi, idrar torbasının idrara taham-
mülünün az olduğu aşırı aktif mesane sahibi 
bireylerde izlenen ve kronik olan bir tablo şek-
linde de kendisini gösterebilir. Çoğunlukla idrar 
torbasının duyarlılığını ve kasılmalarını azaltma-

ya yönelik ilaç tedavilerinde fayda görür.

Taşma İdrar Kaçırması: 

Burada idrar kaçırmanın nedeni aslın-
da idrar yapamamaktır. Çelişkili bir 
durum gibi gözükse de idrarını pros-
tat veya darlık gibi nedenlerle yapa-
mayan kişilerde gözlenir. Bu durumda idrar 
boşaltılamadığı için mesane içinde aşırı birikir 
ve mesane kapasitesinin üstünde bir hacim 
biriktiğinde artık idrar taşarak dışarıya 
kaçar.
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Total (tüm) İdrar Kaçırma: Doğuştan bazı idrar yolu bağ-
lantı bozukluklarında veya fistül gibi daha sonradan gelişen 
bazı idrar yolu değişikliklerinde idrar doğal olarak akması 

gereken yol dışında kendisine başka bir yol bularak bura-
dan kaçar. Tipik olarak burada hasta fark etmeden ve 

sıkışmadan sürekli bir idrar kaçağı vardır. Bu tip idrar 
kaçırma çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirir.

Tıbbi Tetkik Ve İnceleme

Çoğunlukla iyi bir öykü ile hastada hangi tip 
idrar kaçırma olduğu ürolog tarafından anla-
şılır. Bazı hallerde idrar tetkiki, böbrek fonk-

siyonu için kan tetkikleri, ultrasonografi 
ile idrar siteminin görüntülenmesi gibi 
ek tetkikler yapılabilir. Nadiren “Ürodi-
nami” olarak adlandırılan bir laboratuar 
çalışması gerekebilir. Bu tetkikte bilgi-
sayarlı bir program desteği ile hastanın 
idrarı nasıl depoladığı ve nasıl yaptığı iz-
lenerek bazı ipuçlarına ulaşılabilir.

       drar Kaçırma prob-                     
lemi olan bir bireyin bunu 
sadece sosyal bir sorun ola-
rak görmemesi ve çekin-
meden bir ürologa başvur-

ması gerekmektedir. İdrar 
kaçırmanın sosyal sorun teş-

kil eden yönüne çare aranırken 
bir yandan daha da önemli olan tıbbi 

yönü araştırılmalı ve ileride hayati so-
runlara yol açabilecek idrar kaçırma 
nedenleri varsa bunların saptanarak 
erken tedavi edilmesi gerekmektedir.
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Sanat Engel Tanımaz

Başkent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

Otizm Vakfı öğrencileri ile buluştu.
projesi kapsamında 



1974 yılında doğan sanatçı 1998 yılında Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar 
Bölümü seramik öğretmenliğinden mezun oldu.2003 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk 
sergisi “Sessiz Çığlıklar”ı 2004 yılında yayınladı. 2003-2004 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 
Fakültesinde yapmış olduğu iç ve dış mekan pano çalışmalarını gerçekleştirdi.2005 Yılında T.C. Kültür 
Bakanlığı 75.yıl sergi salonunda seramik sergisini açtı. 2006 Yılında Yüksel Seramik Fabrikasında Sanat 
Atölyesinin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Böylece Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek Seramik 
sektöründe sanatsal seramiklerin yer edinmesini sağlamıştır. Sanatçı Seramik sanatında yapmış olduğu 
özgün tasarımları, iç ve dış mekânlara yapmış olduğu seramik panoları ile seramik sanatında farklı bir 
yer edinmiştir.
2011 yılından itibaren Başkent üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde sanatsal 
çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçı aynı zamanda Ankara Otizm vakfı Güzel Sanatlar Bilim Kurulu 
üyesi olarak Otizm ve farkındalık projelerini Başkent Üniversitesi’nde yürütmektedir.

Uzm.Sibel AKTAŞ 

kimdir...?



Uzm. Dr. Tevfik AVCI

Sağlığı
Meme

Genel Cerrahi AD
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Meme, latince “mamma” kelimesinden türemiştir, meme ucu ve çevresindeki dokuyu belirtir. 

Meme tarihte doğurganlığın sembolü olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde yapılmış olan kadın figürleri ve 
heykellerde memeler vurgulanmıştır. “Kibele” veya “Kybele” (Tanrıların anası), Anadolu kökenli bir ana tan-
rıçadır. Ana tanrıça inancı, birçok kültürde farklı isimlerle yer alır. Yunan anakarasında “Rhea”, Roma dönemi 
Mısır kültüründe “İsis” doğurganlık ve bereketle ilişkilendirilen belli başlı ana tanrıça figürleridir. 
Memeler çocukların beslenmesinde çok önemli role sahip olmakta ve aynı zamanda da ikincil cinsel karak-
terleri temsil etmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu da düşünürsek, 
meme; cinsiyet-cinsellik, yaşamın başlangıcı-devamı ve ölüm ile ilişkilendirilebilir.

Hemen her kadının, tüm yaşamı boyunca memesi ile ilgili bir yakınması olur. Bu yakınmalar en çok ağrı 
hissedilmesi ya da memede sertlik fark edilmesi şeklinde olur. Memede fark edilen sertliklerin, kitlelerin ve 
değişikliklerin büyük bir çoğunluğu kanser değildir. Meme sağlığı denilince ilk akla meme kanseri gelmekle 
birlikte memenin kanser olmayan birçok hastalığı da vardır, fakat yine de tüm şikayetlerin uzman bir hekim 
tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Meme sağlığı, genel cerrahinin uzmanlık alanı içine giren bir sağlık dalı olmasına rağmen tıbbın farklı 
dallarında uzmanlaşmış hekimlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Yapılan çalışmalar, meme cerrahisinde 
uzmanlaşmış genel cerrahların tedavi ettiği hastaların tedavi sonuçlarının, diğer cerrahlar tarafından tedavi 
edilen hastaların tedavi sonuçlarından çok daha iyi olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde günlük çalışması 
içinde sadece mamografi ve meme ultrasonu değerlendiren bir radyoloji uzmanı, mutlaka konusunda diğer 
radyoloji uzmanlarından daha yetkin olacaktır. Özellikle teşhis aşamasında muayeneyi yapan meme cerrahı 
ile mamografi, meme ultrasonu gibi tetkikleri uygulayan radyoloji uzmanı arasında çok yakın bir iletişimin 
bulunması gerekir. Bu iletişim, teşhiste hata payını azaltır.
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Menopozun yaklaşması ile bir-
likte östrojen ve progesteron 
hormonlarının kan seviyesinde 
azalış gözlenir. Östrojen hor-
monunun etkisinde olan tüm 
dokularda gerileme başlar. Süt 
bezlerinde gerileme olur, bağ 
ve destek dokusunda su mi-
tarı azalır, elastisite kaybolur. 
Bunun sonucunda meme sarkar.

Menopoz Dönemi

Meme gelişiminin ilk fazı anne karnındayken 

6. haftadan itibaren başlar. Gebeliğin sonunda meme 

başı ve buna bağlı süt kanalları oluşmuştur. Doğumdan 

sonra ergenlik dönemine kadar meme gelişimi 1. evrede 

kalır. Ergenlik dönemi ile birlikte memede 2. değişim 

evresi başlar. Yumurtalıklardan östrojen hormonunun 

salgılanmaya başlaması ile birlikte yağ ve destek dokusu 

meme bölgesinde artar ve meme büyümeye başlar. Bu 

sırada süt kanalları da bu büyümeye katılır. Genellikle 

memede görülen bu değişiklikler, kasık ve koltuk altı 

bölgelerindeki kıl gelişimi ile birlikte olur. Kızlarda meme 

gelişimi 8 -13 yaşları arasında başlar. Meme gelişiminin 

başlamasıyla, erişkin tipi memenin oluşması arasında 

geçen süre ortalama 4-5 yıldır.

               MEME GELİŞİMİ

Östrojen hormonu salgısının 
artması ile memedeki süt kanal-
larının büyümesi artar, artmış 
olan hormonunun etkisi ile 
adet döneminin ortalarında yu-
murtlama meydana gelir. Bunu 
takiben progesteron hormonu 
artışı başlar, bu hormon süt 
bezlerinin gelişmesini sağlar. 
Bu sırada memede su tutulu-
mu artar, meme gerilir ve has-
saslaşır.Ortaya çıkan ağrı ve 
hassasiyetin sebebi, memedeki 
bu gelişmedir. Bu tip ağrıların 
meme kanseri ile ilgisi yoktur.

Adet Dönemi

Gebelikte meydana gelen hor-
monal değişiklikler buna se-
bep olur. Meme hassasiyeti 
4 haftalık gebe iken başlayıp 
ilk 4 ay devam edebilir. Geb-
eliğin 8’inci haftasında me-
mede büyüme başlar. Gebelik 
boyunca sütyen ölçüsü 1-2 be-
den artabilir. Cildin gerilmesi 
nedeniyle memedeki büyüme 
kaşıntı da yapabilir. Hamilelik 
boyunca meme cildi altındaki 
venler görünür hale gelebilir. 
Meme başı büyür ve rengi ko-
yulaşır. Tüm bu değişikliklerin 
amacı, yeni doğacak bebeğin 
beslenmesi için hazırlıktır.

Gebelik ve Emzirme 
Dönemi
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MEME MUAYENESİ
Kişinin kendi kendine meme 
muayenesi yapması, meme kanseri 
bilinci oluşmasına ve meme sağlığının 
korunmasına yardımcı olmaktadır. 
20 yaşından itibaren her kadın, her 
ay adetinin başlangıcından itibaren 
7. günde ya da menopozdaysa her 
ayın aynı günü kendi kendine meme 
muayenesi yapmalıdır. Muayene 
için aydınlık bir ortam seçilmelidir. 
Aynanın karşısında dik durarak, kollar 
her iki tarafta sarkarken memelerde 
herhangi bir değişiklik olup olmadığı 
kontrol edilerek muayeneye başlanır. 
Sonra kollar bel bölgesine bastırılarak 
meme derisinde herhangi bir çekinti, 
kitle, şişlik ya da çukurlaşma oluşup 
oluşmadığına bakılır. Daha sonra 
her iki kol, başın her iki tarafında 
yukarı doğru kaldırılır ve memeler 
gözlemlenir. Daha sonra hangi 
taraf meme muayene edilecekse o 
tarafta sırtın altına küçük bir yastık 
yerleştirilerek sırt üstü uzanılır ve o 
taraf  kol başın altına koyulur. Diğer 
el ile muayene yapılır. Önce hafif, 
sonra daha derine doğru bastırarak, 
yukarıdan aşağıya ve içten dışa doğru, 
dairesel hareketler yaparak muayene 
tamamlanır.

Mamografi
Çok az miktarda X-ışını verilerek 
özel cihazlarla çekilen meme filmidir. 
Mamografi sıklıkla hiçbir meme 
şikayeti bulunmayan hastalara, meme 
kanserinin erken yakalanması için 
tarama amacı ile yapılmaktadır. 
Tarama mamografisi, dünyada en 
yaygın kullanılan, meme kanseri 
erken tanısında genel kabul gören 
bir yöntemdir. Mamografi, memede 
muayene ile saptanamayacak kadar 
küçük anormalliklerin tespit edilmesi 
amacı ile çekilir. Mamografinin gerçek 
değeri budur, bu sayede, hastalık 
muayene ile tespit edilebilecek safhadan 
önce saptanmış olur.
Mamografinin bilinen net ve kesin 

bir zararı yoktur. Çünkü verilen ışınların 
dozları oldukça düşüktür. Bazı araştırmalarda 
ise mamografinin standartlara uygun olarak 
uygulanmasına rağmen ufak bir risk payı 
oluşturduğu belirtilir. Belirtilen bu risk, çekilen 
her bir milyon mamografide bir oranında kanser 
oluşumunu tetiklediği yönündedir. Doktor 
tarafından yapılan muayenelerde 1,5 veya 2 cm 
üzeri kitleler saptanırken mamografi meme 
içindeki değişiklikleri 0,5 cm altı olarak tespit 
edebilmektedir. Bu bilgiler ışığında zararı ne 
olursa olsun, meme kanseri saptanmasında 
mamografinin değer oldukça yüksektir. 

Tomosentez
Son yıllarda geliştirilen Dijital Tomosentez 
teknolojisi ile meme dokusu 3 boyutlu olarak 
taranabilmektedir.  Bu yöntemle değişik 
açılarla çok sayıda görüntü alınmakta ve 
bu görüntüler bilgisayar sistemiyle, aynı 
bilgisayarlı tomografilerde olduğu gibi meme 
dokusunun bir milimetrelik kesitler seklinde 
3 boyutlu olarak görüntüsü elde edilmektedir. 
Özellikle meme dokusu yoğun (dens meme), 
fibrokistik yapısı belirgin, menopoza girmemiş 
kadınlarda daha önem kazanmaktadır. Bu 
durumlardaki kadınlarda, meme dokusu içinde, 
meme kanserinin mamografi ile saptanması 
zordur. Tomosentezle bu problem aşılmaktadır. 
Tomosentez ile karar verilemeyen ortada kalan 
vaka sayısı azalmakta, böylelikle gereksiz biyopsi 
oranı azalmaktadır. 

MR
MR cihazlarında özel meme “coil”leri (meme 
sarmalları) kullanılarak memenin MR incelemesi 
yapılmasıdır. Bu inceleme esnasında kanserlerin 
bir daha iyi gözükmesi için hastaya damar yolu ile 
kontrast madde verilerek inceleme yapılmaktadır. 
Meme MR’ı, meme kanserini yakalamakta en 
hassas yöntemdir ancak normal risk gurubundaki 
kadınlarda meme kanseri tarama testi olarak 
mamografi yerine  kullanılmamaktadır. Sıklıkla 
mamografide veya ultrasonografide şüpheli 
bir bulgu tespit edildiğinde, bu bulguların 
detaylandırılması veya tespit edilen bir kanserin 
yaygınlığının saptanması için kullanılmaktadır. 
Ayrıca ailesinde veya kendisinde meme kanseri 
hikayesi olan hastalarda da tarama testi olarak 
kullanılabilir.
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Emzirme döneminde kadınlarda ras-
tlanan meme hastalıkları daha çok 
emzirmeyle ilgili olmakla birlikte, em-
zirmeyen kadınlarda karşılaştığımız 
bütün hastalıklar emzirme döne-
mindeki kadınlarda da görülebilir. 
Bu dönemde en sık enfeksiyonlar 
gözlenir, önlenmesi, tedavisinden 
çok daha kolaydır. Emzirme döne-
minde; el ve meme temizliğine, me-
menin iyi sağılmasına, bol sıvı tüke-
timine dikkat edilmelidir. Günde bir 
kere yapacağınız genel temizlik ve 
her emzirme sonrası meme ucuna 
süreceğiniz sütünüz, enfeksiyonları 
önleme açısından önemlidir. An-
cak bütün özene rağmen, kanalları 
tıkayan süt tıkaçları nedeniyle enfek-
siyon kaçınılmaz olabilir. Erken tedavi 
edilmezse abseye dönüşür ve tedavisi 
zorlaşır. Antibiyotiklere gereksinim 
olur. Tedavi sırasında emzirmenin de-
vam ettirilmesi, bu mümkün olmazsa 
memenin elle ya da pompayla düzen-
li olarak sağılması önemlidir. Abse 
oluştuysa boşaltılması şarttır.  Meme 
başı kanaması, özellikle ilk bebeğini 
doğuran genç annelerde, emzirmenin 
ilk günlerinde görülebilir. Bu durum 
genellikle memedeki damarlanmanın 
artmasına bağlıdır ve kısa sürede 
kendiliğinden geçer. Meme ucun-
da yarık, çatlak gibi sorunlar daha 
çok yanlış emzirmeden kaynaklanan 
sorunlardır. Bebeğin kucağa uygun 
şekilde yerleştirilip, emzirilmesi, me-
menin çevresindeki kahverengi böl-
geyi de alarak emmesinin sağlanması 
meme ucunun daha az hasar görme-
sini sağlar. 

Emzirme Döneminde 
Meme Sağlığı
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YÜKSEK RİSKLİ HASTA

GENETİK

PATOLOJİ

RADYOTERAPİ

GEÇMİŞ MEME KANSERİ ÖYKÜSÜ

Ailesinde meme kan-
seri bulunanlar. Gene-
tik (ırsi) bir takım özel 
hastalıkları taşıyanlar 
(Kalıtsal gen mutas-
yonu olan kadınlarda 
meme veya yumurtalık 
kanseri gelişme riski 
yüksektir.

Meme kanseri nedeni ile tedavi görenler 
(Bir kadının bir memesinde daha önce kan-
ser gelişmiş olması, ileride diğer memesinde 
kanser gelişme riskini yaklaşık 2 kat artırı-
yor.)

Yapılmış meme biyop-
silerinde özel patolojik 
durumlar tespit edilen-
ler (Meme biyopsile-
rinde saptanan orta 
dereceli hiperplaziler 
meme kanseri riskini 
1,5-2 kat (hafif dere-
cede), atipik duktal 
hiperplazi 3-5 kat (orta 
derecede) ve lobüler 
karsinoma insitu veya 
aile hikayesi ile beraber 
atipik duktal hiperpla-
zi ya da lobüler hiper-
plazi varlığı riski 8-10 
kat (yüksek derecede) 
artırıyor)

Göğüs bölgesine 
çeşitli hastalıklar ne-
deni ile radyoterapi 
(ışın tedavisi) almış 
bulunan kadınlar 
(Çocukluk çağında 
başka kanserler ne-
deniyle (lenf kanseri 
vb.) göğüs ışınlaması 
geçirenlerde, meme 
kanseri görülme sık-
lığı artıyor.)

Sonuç olarak ; ideal kilonuzu koruyarak, 
östrojen ve progesteron hormonu içeren ilaç-

lardan mümkün olduğunca uzak durarak, düzenli olarak 
spor yaparak, alkol tüketimini azaltarak, sigarayı bıraka-
rak siz de meme sağlığınızı koruyabilir, risk faktörlerini 
azaltabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, memede ele gelen 
kitle veya sertlik, meme derisinde kalınlaşma, renk de-
ğişikliği, meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara 
olması, memede veya meme başında içeri doğru çekinti 
olması, memenin şeklinde değişiklik, meme başlarının 
pozisyonlarında değişiklik, meme başından akıntı olması 
kanserin habercisi olabilir ve gecikmeden bir heki-
me başvurulmalıdır.
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Uzm. Dr. Seda  KİBAROĞLU
Nöroloji AD

Parkinson, sessiz  
başlayan yavaş iler-
leyen, beyinde özel bir 
grup sinir hücresinin 
kaybına bağlı olarak 
dopamin maddesinde-
ki eksilme sonucu or-
taya çıkan bir hareket 
hastalığıdır.
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     Parkinson sessiz  başlayan yavaş ilerleyen, beyinde özel bir grup sinir hücresinin kaybına 
bağlı olarak dopamin maddesindeki eksilme sonucu ortaya çıkan bir hareket hastalığıdır. Beyinde 
dopamin hücrelerinde hasara yol açan nedenler tam bilinmemektedir. Genel olarak hem genetik 
hem çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı kabul edilmektedir. Hücre hasarına yol açan me-
kanizmalar birden fazla olduğu için hastalığın kökenine yönelik tedavi bugün için mevcut değildir.

Parkinson Hastalığının  Görülme Sıklığı Nedir?
Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıkta görülen ilerleyici 
nörodejeneratif bir hastalıktır. Tipik olarak orta-ileri yaş hastalığı olup ortalama 60 yaş 
civarında başlar ve yaklaşık 15-20 yıllık bir süreçte yavaş bir şekilde ilerler. 55-60 yaşın üzerinde 
toplumda %1 sıklıkta görülür ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Ancak, Parkinson hastalığı 
sadece ileri yaşta görülür sonucu çıkartmamak gerekir. Hastaların yaklaşık %5-10 ‘u 40 yaşın 
altındadır ve bu grupta genellikle ailesel genetik faktörler rol oynar. Genç yaşta da parkinson 
hastalığı görülebilineceği akılda tutulmalıdır. Pek çok toplumda erkeklerde kadınlara oranla 
daha fazla görülür. 
 Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Parkinson hastalığında genetik faktörlerin oynadığı 

rol daha da açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Genetik 
faktörler özellikle erken başlangıçlı 

Parkinson hastalığında önemli bir 
risk faktörüdür. 

Çevresel faktörler arasında, 
kırsal kesimde yaşamak, 
kuyu suyu kullanmak 
ve pestisidler   ( Tarım 
ilaçları) sayılabilir. 
Ancak bu faktörlerin 
hastalık riskini nasıl ve 

ne kadar arttırdığı 
net değildir. 
Ayrıca kahve  

tüketimi ile 
Parkinson hastalığı 

arasında ters bir ilişki 
olduğu çalışmalarda 
g ö s t e r i l m i ş t i r . 
Parkinson hastalığı 

için koruyucu bir faktör olduğu ileri 
sürülmektedir. 
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Parkinson hastalı-
ğında belirtiler sinsi bir 
şekilde başlar ve yıllar içinde 
ağırlaşır. Başlangıçta, çok kolay 
anlaşılmayan spesifik olmayan 
yakınmaların olduğu bir klinik ön-
cesi dönem ( prodrom) mevcuttur. 
Bu dönemde halsizlik, çabuk yorul-
ma, vücutta ağrı, özellikle ekstremite 
ağrısı, yazmada zorluk ince hareket-
lerde zorluk, hafif dengesizlik gibi şi-
kayetler olabilir. Hastaların çoğunda 
belirtiler bir beden yarısındadır. Za-
man içinde Parkinson hastalığının 
tipik motor bulguları ortaya çıkar. 
Klasik motor belirtiler; İstirahatte 
görülen titreme ve hareketlerde 
yavaşlama, mimiklerde azal-
ma ve kaslarda sertliktir.

İstirahat titremesi, hastaların yaklaşık 2/3’ünde ilk motor bulgu olarak 
ortaya çıkar. En sık ellerde bazen de ayaklarda görülür. Dilde, çenede 
ve dudakta da nadiren ortaya çıkabilir. Tipik özelliği istirahatte olma-
sı, istemli hareketle kaybolması ya da azalmasıdır. Heyecan ve stresle, 
mental bir aktivite sırasında ve yürürken artar. Kural olarak tek taraflı 
başlar ve hastalık ilerledikçe diğer ekstremitelere de yayılabilir. 

Parkinson hastalığının ilerleyen dönemlerinde 
denge kaybı ve düşmeler önemli bir poblem ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Yine harekete başla-
yamama olduğu yerde kalma şeklinde “ donma” 
atakları da tedaviye dirençli ileri dönem bulgu-
larındandır. 

Parkinson Hastalığında motor bulgular dışında non-motor olarak ad-
landırılan bir dizi bulgu da hastalığın ilerleyen dönemlerinde  kendi-
sini belli eder ve  özellikle yaşam kalitesinin azalmasında belirgin rol 
oynarlar. Otonom semptomlardan en sık görülenler; kabızlık, sık idara 
çıkma ya da yetişememe şeklinde idrar kaçırma, terleme, ortostatik hi-
potansiyon ( ayağa kalkınca bir süre sonra tansiyonda düşme) ve em-
potanstır.  Bilişsel fonksiyonlarda da bozulma görülebilir ve hastaların 
yaklaşık ¼’ünde  parkinson demansı ileri evrede ortaya çıkar.  Yine 
depresyon anksiyete ve diğer duygu durum bozuklukları hastalığa eşlik 
edebilir. 

Kaslarda sertlik, kas tonusunun artmasına bağlı 
dır. El ve ayak bilekleri, dirsekler, omuz ve boyun 
kaslarında değişik oranla muayene de saptanır.  
Hastalar kaslarda sertlik nedeniyle sıklıkla ağrı 
şikayeti ile doktora başvururlar. Özellikle tek ta-
raflı omuz ağrısı Parkinson Hastalığında erken 
belirtilerden birisi olarak klinikte gözlenmekte-
dir. 

Hareketlerde yavaşlama, hareketlerin  genliğinin küçülmesi, 
harekete başlarken zorlanma ve gecikme, ardışık  hareketleri 
seri bir şekilde yapamama şeklinde tanımlanabilir. Hastanın    
oturup kalkarken zorlanması, yürümeye başlarken tutukluk, 
küçük adımlarla yürüme, yürürken eşlik eden otomatik kol 
hareketlerinin azalması,  öne doğru eğilmiş postür, yüz mi-
miklerinin azalmasına bağlı maske yüz görünümü,  monoton 
kısık sesle konuşma, yutma zorluğu, yazının küçülmesi   gibi 
bulgular  görülebilir.    
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Parkinson hastalığının 
tanısı nasıl konur ?

Parkinson hastalığının tanısında en önemli 
yöntem nörolojik muayenedir. Diğer tüm la-
boratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntem-
leri Parkinson Hastalığına benzer bulgulara 
neden olabilecek başka hastalıkları ayırt et-
mek için kullanılmaktadır. Bilgisayarlı beyin 
tomografisi ve manyetik rezonans görüntü-
leme gibi radyolojik tetkikler özellikle atipik 
bulgulara sahip hastalarda ayırıcı tanı için 
gerekli olmaktadır. Parkinson hastalığında 
görüntüleme bulguları genelde nonspesifik-
tir, tanı koydurucu olmaz. 

Özel radyofarmasötik ajanların kullanıldı-
ğı Pozitrom Emisyon Tomografi (PET) ve 
DAT-SPECT gibi sofistike yöntemler tanıda 
yardımcı olabilir ancak bu tetkikler şu an 
çalışmalarda kullanılmakta rutin klinik uy-
gulamada kullanılmamaktadır. Yine, yüksek 
olasılıkla ailesel olduğu düşünülen erken 
başlangıçlı olgular dışında DNA testleri ru-
tin olarak önerilmemektedir. 

Parkinson hastalığının 
tedavisi

            
            astalığı tamamen durduran ya da en      
           gelleyen bir tedavi maalesef bulun-
mamaktadır.   Şu an tedavide kullanılan 
tüm ilaçlar ve diğer yöntemler belirtilerin 
şiddetini azaltmaya ve yaşam kalitesini 
artırmaya yöneliktir. Parkinson hastalığı 
engellenemese de, semptomların erken far-
kedilmesi ve tedaviye bir an önce başlanıl-
ması oldukça önemlidir. Çünkü dopamin 
eksikliği erken farkedilip yerine konulmaz-
sa, beyin kompanzasyon mekanizmaları 
geliştirerek bu eksikliği düzeltmeye çalışır 
ve bu mekanizmalar maalesef başka işlev 
bozukluklarına neden olabilir. Bu yüzden  
erken tanı ve tedavi hastalığın daha iyi sey-
retmesini sağlamaktadır. 

          Parkinson hastalığının teda     
          visinde  amaç eksik olan dopa-
minin yerine konulmasıdır. Bu nedenle 
dopaminin salınımını artıran ilaçlar ve 
dopaminin kendisi kullanılmaktadır. Bu 
ilaçların seçimi uzman bir nörolog tara-
fından yapılmalıdır. İlaç seçimi ve doz-
larının ayarlanmasında hastanın yaşı, 
hastalığın süreci, diğer eşlik eden hasta-
lıklar rol oynamaktadır. Hastaların çok 
büyük bir kısmı ilk 5 yılda ilaç tedavisine 
iyi yanıt verir ve belirtiler de oldukça 
belirgin düzelme görülür.
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Hastalığın ilerleyen yıllarında ilaçlara başlangıçta verilen iyi yanıt azal -   
tabilir ve ilaçlara bağlı istemsiz hareketlerin ortaya çıktığı bazen de ila-
cın etkisinin erken bitmesine bağlı kapanma dönemlerinin olduğu motor 
komplikasyonlar başlayabilir. İşte bu motor komplikasyonların olduğu dö-
nemde, ilaçların yan etkileri nedeniyle etkinliğinin yetmediği zaman, cer-
rahi tedavi gündeme gelebilir. Halk arasında beyin pili olarak bilinen Derin 
Beyin Stimülasyonu, demansı olmayan, ilaç yanıtı olan ancak motor komp-
likasyonlar nedeniyle yeterli tedavi verilemeyen hastalarda dikkatli bir ön 
değerlendirme ile bir tedavi alternatifi olabilir. 

 

Parkinson hastalığı 

kesin tedavisi olmamak-

la birlikte, semptomlarını 

önemli ölçüde kontrol ede-

bildiğimiz ve yaşam kalitesini 

artırabildiğimiz bir hastalıktır. 

Bu nedenle hastalığın erken ta-

nısı ve başlangıcından itibaren 

tedavi sürecinin uzmanlarca be-

lirlenmesi oldukça önemlidir.  Par-

kinson hastalığı ülkemizde halen 

çok iyi bilinmiyor ve tanısı atla-

nabiliyor. Bir çok hasta doktora 

başvurmuyor bu nedenle tanı ala-

mıyor. Bu yüzden hastalık hakkın-

da farkındalığı arttırmak oldukça 

önem taşıyor.
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Başkent Üniversitesi hemşireleri olarak Başkent Üniver-
sitesine bağlı sağlık kuruluşlarında sağlıklı/hasta birey ve 
yakınlarının yaşam kalitesini artırmak ve hemşirelik mesle-
ğinin gelişimine katkı sağlamak üzere; bütüncül ve kanıta 
dayalı hemşirelik anlayışı ile koruyucu, geliştirici ve iyileşti-
rici sağlık hizmetlerini sunmak ve meslekte akademik çalış-
malara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, bilgi ve 
uygulamaları desteklemek amacıyla 7 gün 24 saat çalışa-
rak, hastalarımızın yaşamlarında olumlu bir iz bırakmak ve 
memnuniyetlerini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 
Amacımız, hem mesleki gelişmeleri, hem de artan top-
lumsal beklentileri yanıtlamak için vazgeçilmez ölçüt olan 
bilimselliği temel almak ve bu temeli oluşturan kuramsal 
bilgiyi hizmet alanında uygulama ile bütünleştirmektir. Bu 
amaç doğrultusunda hemşire arkadaşlarımızın farklı plat-
formlarda sundukları bilimsel çalışmaları hastanemizde ça-
lışan hemşire ve hemşire adayı arkadaşlarımızla paylaşmak 
ve uygulamaya yansıtmak için bilgi paylaşım toplantımızda 
bir araya geldik. Belirli aralıklarla paylaşımlarımızı sürdüre-
ceğiz. 

Yard. Doç. Dr. Ziyafet UĞURLU
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü



Banu ÇEVİK 
Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirele-
rin Deliryum Yöntemi Konusundaki 
Görüşleri ve Hemşirelik Girişimleri-
nin Belirlenmesi

Ayşe Gül  ATAY 
İkinci Kez Kalp Transplantasyonu 
Olan Bir Hastada GORDON’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
Hemşirelik Bakımı: Olgu SUNUMU

Aylin GÜNAY 
Flep Sağ Kalımının Artırılmasında 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Hemşiresinin Rolü

Ceyda SARPER
Spinal  Anesteziyle  Yapılan Do-
ğumlarda Erken Ten Temasının 
Emzirmeye Etkisi

Gülden ERTOY  
Amputasyon  Yapılan Bir Hastada 
Fonksiyonel Sağlık Modeli ile Ba-
kım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Kübra CEYLAN 
Çoklu Kırığa Bağlı Hareket Kısıt-
lılığı Olan Hastalarda Hemşirelik 
Bakımı

Sunum yapan hemşirelerimiz :

BİLİMSEL TOPLANTI



Yrd. Doç. Dr. Emir KARAÇAĞLAR
Kardiyoloji AD
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Nezle, grip çok ciddi hastalıklar olarak görülme-
seler de ağrı, ateş, öksürük ve yorgunluğa neden 
olarak çok ciddi iş gücü kaybına neden olan du-
rumlardır. Ülkemizde ve dünyada her yıl milyon-
larca insanı etkileyen bu hastalıkların neden kış 
aylarında daha sık görüldüğüne dair farklı hipotez-
ler mevcuttur. Bazı araştırmacılar bu durumu, kış 
aylarında yeterli havalandırmanın sağlanamadığı 
ortak kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilme-
sine bağlarken, bazı araştırmacılar bu durumun 
soğuk havaların neden olabileceği bağışıklık siste-
minin dengesindeki dalgalanmalara bağlı olabilece-
ğini öne sürmektedir. Hava kirliliği de belli ölçüde 
bu hastalıklara yatkınlığa neden olabilmektedir. 
Sebebi ne olursa olsun bu hastalıklara bir kez 
yakalanıldığında verilen tıbbi tedaviler sadece şi-
kayetlerin hafiflemesine yardımcı olmakta, hastalık 
tam olarak ancak dinlenerek yaklaşık 7-10 günlük 
bir zamanda geçmektedir. Genellikle virüslerin ne-
den olduğu bu hastalıklar kalp yetmezliğine neden 
olabilirler. Bilinen kalp yetmezliği olan hastalarda 
da alevlenmelere neden olarak hastane yatışlarına 
hatta beklenmedik ölümlere neden olabilirler. Bu 
nedenle kış gelmeden yapılabilecek en iyi hazırlık 
gribe hiç yakalanmama hazırlığıdır. Günümüz tıbbi 
imkanları ile bu da ancak grip aşıları ile mümkün 
olabilmektedir. Gerek Avrupa gerek Amerika te-
davi kılavuzları kalp hastalığı olan bireylerde grip 
aşısı yapılmasını kuvvetle önermektedir. Grip aşısı 
yaptırmak için en uygun zaman Eylül ayı ortasın-
dan Ekim ayı ortasına kadar olan bir aylık zaman 
dilimidir. Yapılan araştırmalarda bu tarihlerde aşı-
lanan bireylerde kalp krizi riskinin aşılanmayanlara 
göre yaklaşık %20 daha düşük olduğu saptanmış-
tır. Daha geç yapılan aşılamalarda da risk azalması 
devam etmekle birlikte bu oran %12’ de kalmıştır. 
Sonbahar mevsiminde gribin yanı sıra alt solunum 
yolu enfeksiyonları da (zatürre) görülebilmek-
tedir. Gripten sonra vücut direncinin düşmesiyle 
zatürre gelişebilmekte, ciddi klinik tablolara ve 
hatta ölümlere neden olabilmektedir. Bu nedenle 
özellikle 65 yaş ve üstü kişilerde, akciğer hastalığı, 
kalp yetmezliği, diyabet, böbrek yetmezliği gibi 
risk grubundaki kişilerde zatürre daha ciddi 
seyretmesi nedeniyle grip aşısından bir süre sonra 
zatürre (pnömokok) aşısının da yapılması öner-
ilmektedir

Kalp 
hastalıklarından 

korunmak için kışa 
ne gibi hazırlıklar 

yapabilirim?
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Düşük sıcaklık seviyeleri kanın 
  akışkanlığının azalmasına 

neden olarak          
 pıhtılaşma eğiliminde artışa neden   
  olur. İngiliz bilim adamları sıcaklık

    taki her 1 oC düşüşün takip 
eden 2-4 haftalık sürede 

200’ den fazla kalp krizine 
neden olabileceğini 

öne sürer.
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Soğuk Hava 
Kalp Damar 
Sistemimizi 

Nasıl Etkiler?

 “Sıkı giyinin”. Burada sıkı giyinmekten kastımız tek parça çok 
kalın bir kaban giyinmek değil, tam aksine vücudunuzun 
nefes almasına izin verecek emici özelliği olan kıyafetleri bir-
kaç kat olacak şekilde giyinmektir. Bu şekilde giyinmek hem 
vücudunuzun nefes almasına hem de sıcak havanın izolasyo-
nuna izin verecektir. Vücut sıcaklığının önemli bir bölümü saçlı 
deriden kaybedildiğinden başınızı mutlaka hava değişimine 
izin verecek bir şapka ya da fular ile kapatmalısınız.

Zatürre (pnömokok) aşılarının 2 tipi 
vardır. Bunlardan biri  hayat boyu sa-
dece bir kez yapılmasına karşın; diğeri  
2-64 yaş arasında 5 yıl arayla ömür 
boyu maksimum iki doz, 65 yaş ve 
üstü bir kez yapılması önerilmektedir. 

Grip aşısı; toplumda son bir 
yıl içinde görülen grip vi-
rüslerine karşı oluşturulmuş 
suşları içermekte olup, virü-
sün antijenik değişiminden 
dolayı her yıl yeniden hazır-
lanmaktadır. Bu nedenle her 
yıl grip aşısı yinelenmelidir
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Düşük sıcaklık seviyeleri kanın 
  akışkanlığının azalmasına 

neden olarak          
 pıhtılaşma eğiliminde artışa neden   
  olur. İngiliz bilim adamları sıcaklık

    taki her 1 oC düşüşün takip 
eden 2-4 haftalık sürede 

200’ den fazla kalp krizine 
neden olabileceğini 

öne sürer.

Hava sıcaklığı kadar rüzgarlı hav-

alar da tehlikelidir, çünkü rüzgar 

vücut sıcaklığında hızlı ve aşırı 

düşmelere neden olabilir.
G

ribal enfeksiyonlar bazı 

hastalarda, kalp zarı iltihap-

lanm
asına (perikardit) veya 

kalp kası iltihaplanm
asına 

(m
iyokardit) neden olabilir, 

genç ve sağlıklı bireylerde 

de görülebilen bu iki durum
 

m
utlaka erken zam

anda 

tanı ve tedavi gerektirm
e-

ktedir. 

G
ünlerin kısalm

ası nedeniyle güneş 

ışığından daha az faydalanm
ak 

D
 vitam

ini eksikliğine neden 

olabilir. D
 vitam

ini eksikliği kalp 

hastalıkları ve kan basıncı anorm
al-

likleri gelişm
esine neden olabilir.

Soğuk Hava 
Kalp Damar 
Sistemimizi 

Nasıl Etkiler?

Eve kapanıp kalmayın. Açık havaya çıkın ancak uzun 
süre kalmayın. Rüzgarlı havalarda daha dikkatli olun. 
Yürürken rüzgarı mümkün olduğu arkanıza almaya 
çalışın. Doğrudan göğüs bölgenize gelecek sert rüzgar, 
kalp damarlarınızda büzüşmeye neden olabilir. Koro-
ner arter hastası iseniz ve doktorunuz önerdiyse dilaltı 
ilacınızı yanınıza almayı unutmayın. Alış veriş merkezle-
ri gibi kalabalık kapalı alanlarda fazla vakit geçirmeyin. 
Öpüşmekten kaçının. Tokalaşma sonrası el hijyeninize 
dikkat edin. Kapalı yaşam alanlarınızı sık sık havalan-
dırın. Sigarayı mutlaka bırakın. Egzersizi terk etmeyin 
sadece kapalı alanları tercih edin. Diyetisyeninizle gö-
rüşerek sağlıklı, kolesterol açısından dengeli, vitaminler 
açısından zengin bir kış diyeti planlayın ve uygulayın. 

Soğukta tetiklenen veya gribal enfek-
siyon sonrası gelişen göğüs ağrılarınız 
olursa; bu ağrılar kalp krizinin, kalp 
kası ya da kalp zarı iltihaplanmasının 
belirtisi olabilir. Mutlaka doktorunuza 
başvurun.

Somon gibi yağlı balıklar, süt, tahıl 
ürünleri, yumurta ve mantar doğal D 
vitamini içermektedir ve kış aylarında 
bolca tüketilmelidir. Doğal yoldan 
alınan D vitamini yetersiz kaldığında 
ise dışarıdan D vitamini takviyesi ge-
rekebilir. Ancak çok yüksek D vitamini 
seviyeleri de başta kalbiniz olmak 
üzere vücudunuzda olumsuz etkilere 
neden olabileceği için sadece dokto-
runuz gerek gördüğünde kan seviye-
sine göre yapılmalıdır.
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Tüm Önlemlerime Rağmen Grip Oldum 
Ne Yapabilirim? Hemen antibiyotiklere sarılmayın. Bilinçsizce kullanılan antibiy-

otiklerin faydadan çok zararı olacaktır. Antibiyotik ihtiyacınıza 
doktorunuz karar verecektir.

Herhangi bir kronik hastalığınız yok ise parasetamol etken 
madde içeren basit bir ağrı kesici ilacı günde 3 kez alabilirsiniz. 
Parasetamol etken maddeli ilaçların kalp hastalıkları üzerine 
belirgin bir etkisi yoktur.

Serum fizyolojik burun spreyi tedavisi ile burun sinüsler-
inizin temizlenmesine yardımcı olacak ve nefes almanızı 
kolaylaştıracaktır.

Tercihen ılık su, limonlu açık çay, çorba hem boğaz 
ağrınızı azaltacak hem de balgamınızı atmanıza yardımcı 
olacaktır. Kalp yetmezliği hastalarının alabilecekleri 
sıvı miktarını doktorları ile birlikte ayarlamaları daha 
uygun bir seçenek olacaktır.

Odanızı sık sık havalandırın
Kaloriferinizin üzerine koyacağınız bir bardak su 
ile oda havasının nemlendirip nefes almanızı ko-
laylaştırır. Dinlenin ve bitkisel tedavilerden uzak 
durun.

Grip - Nezle İlaçları Güvenli mi ? 

Grip nezle ilaçlarının çoğu dekonjestan olarak 
adlandırdığımız etken maddeyi içermektedir. Bu 
ilaçlar burun tıkanıklığı hissimizi burnumuzdaki 
kan damarlarını daraltarak giderir. Bu etki vücut-
taki diğer damarlarında daralmasına neden 
olarak kan basıncında ani yükselmelere neden 
olabilir. Sağlıklı genç bireylerde ihmal edilebil-
ir kan basıncı yükselmelerine neden olabilen 
bu ilaçlar, yaşlı ya da hipertansiyon tedavi-
si görmekte olan bireylerde kan basıncında 
ciddi yükselmelere neden olabilir. Bu ned-
enle dekonjestan olarak adlandırdığımız bu 
ilaçlar bilinçsizce kullanılmamalıdır. Dok-
torunuz tarafınızdan reçete edildiğinde 
de özellikle hipertansiyon hastalığınız 
varsa bu ilaç grubunu mümkün olan 
en kısa süre ile kullanmalı ve kan 
basıncınızdaki olası değişiklikleri 
erken saptamanız ve doktorunuza 
başvurmanız için faydalı olacaktır. 
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Mesleğim gereği açık havada çalışıyorum. 
Kış aylarında ne gibi tedbirler alabilirim ?
➢ Fizik aktivite öncesi ısınma hareketleri yapın: Yalnız soğuk havalarda değil her egzersiz 
öncesi yapacağınız 10 dakikalık ısınma hareketleri (kısa bir yürüyüş, kol ve bacak germe egzer-
sizleri) hem kalbinizi hazırlayacak hem de ortopedik yaralanmaları önleyecektir.

➢ Çok kalın tek bir kat değil, orta kalınlıkta birkaç kat giyinin.

➢ Sık mola verin.

➢ Alkol almayın (Alkol cilt damarlarınızda genişlemeye neden olarak vücut sıcaklığınızı artır-
maksızın, daha sıcak hissetmenize neden olur).

➢ Fizik aktiviteden hemen önce ya da hemen sonra ağır yemeklerden kaçının.

Profesyonel kış sporları ile ilgilenenler ne  yapmalı?

Profesyonel kış sporları yapanlar ya da kış tatiline gidecek kişiler şimdiye kadarki önerimizin 
hepsine uymalı, ayrıca hipotermi hakkında bilgi sahibi ve dikkatli olmalıdır.
Hipotermi vücut sıcaklığının 35 C’ nin altına düşmesi olarak tanımlanır ve ölümle sonuçlanabil-
ir. Özellikle çocuklar iletişim becerileri yetersiz olabileceği ve yaşlı bireyler cilt altı yağ dokusu 
azaldığı için daha fazla risk altındadır. Uzun süre soğuğa maruziyet durumunda ortaya çıkan 
hipoterminin erken tanınması hayat kurtarıcıdır. 

Hipotermi belirtileri ;

•	  Kollarda ve bacaklarda uyuşma hissi
•	 ➢ Titreme
•	 ➢ Bilinç bulanıklığı
•	 ➢ Hafıza kaybı
•	 ➢ Konuşma bozukluğu
•	 ➢ El hareketlerinde koordinasyon bozukluğudur.

Bu belirtileri çoğu zaman hipotermi 

gelişen kişi kendisinde fark edemez ancak 

yanınızdaki bir bireyde bu belirtileri fark 

ederseniz hemen en yakın sağlık biriminden 

yardım istemelisiniz.
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Bağışıklığın amacı, bebek 
ve çocuklarda aşı ile 

korunabilir hastalıkların 
ortaya çıkışını engelleyerek, bu 
hastalıklardan kaynaklanan 
ölümleri ve sakatlıkları 
önlemektir. 

zamanı

Uzm. Dr. Beril ÖZDEMİR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
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Aşılama, bulaşıcı hastalıklara neden olan mikrop-
ların, canlı olmayan veya zayıflatılmış versiyon-
ları insan vücuduna enjekte edilmesi ile canlı-

larda önemli bir sorun oluşturmadan, doğal enfeksiyon 
sonrası oluşan bağışık cevaba benzer cevap alınmasıdır. 
Aşılama sonrası bağışıklık sistemimiz zayıflatılmış mik-
roplarla savaşmaya başlar. Ancak bu durum hastalığa 
neden olmaz. Aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı toplu-
mu korumanın en etkili, en ekonomik ve en güvenilir 
yöntemlerinden birisidir. 
Aşılar, kullanılmaya başlandığından itibaren bulaşıcı 
hastalıkların görülme sıklığı azalmış ve bulaşıcı hasta-
lıklardan kaynaklanan ölümlerin önlenmesine önem-
li katkı sağlanmıştır. Aşılama, tüm tıbbi tedavilerden 
daha çok yaşam kurtarır ve aşılar insan sağlığına olum-
lu katkı açısından diğer koruyucu ve tedavi edici yön-
temlerden daha etkindir. Bu nedenle birçok aşı belli bir 
ulusal aşı programı içerisinde, bütün çocuklara uygu-
lanmaktadır. 

Rutin aşı uygulamaları her ülkede hastalıkların sıklı-
ğı, ölüm oranları, sekelleri, hastalığa bağlı giderler ve 
aşıların o ülkede maliyeti, yan etkileri ve başka tedavi 
yollarının etkinliği dikkate alınarak bir şema dahilinde 
uygulanmaktadır. Bu faktörler ülkeden ülkeye büyük 
farklılıklar gösterdiğinden, dünya üzerinde uygulanan 
çok sayıda ulusal aşı şeması vardır. Günümüzde öneri-
len aşıların listesi giderek artmaktadır. 

                        Global Aşı ve Bağışıklama 
Birliği 2000 yılından beri ülkelerin tüm 
aşılara ulaşmalarını sağlamakta ve yılda 
5,5 milyondan fazla ölüme engel 
olmaktadır. 

Bu amaca ulaşmak için çocukların en erken dönemde 
aşılanmaya başlaması ve en kısa sürede hastalıklara 
(tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, 
kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit B, pnömokok 
enfeksiyonları, hepatit A ve su çiçeği) karşı tam bağışık 
olmalarının sağlanması önemlidir.
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Hemofilus İnfluen-
za Tip b (Hib aşısı)

 Özellikle süt çocukluğu döneminde 
en sık menenjite neden olan bakteriye 

karşı olan aşıdır. Ancak rutin aşılamalar saye-
sinde bu enfeksiyon hemen hemen hiç görülme-

mektedir. Halk arasında menenjit aşısı olarak 
da bilinir. 2, 4, 6. aylar ile 18. ayda beşli 

karma aşı içerisinde, kas içine uygu-
lanır.

      BCG aşısı 
     (Verem aşısı) 

Verem mikrobuna karşı yay-
gın ve ağır tüberkülozda bağışık-

lık sağlar. Doğumdan sonraki 2. ayda 
cilt içine uygulanır. Yapılan yerde yaklaşık 
1,5-2 ay sonra iz bırakarak iyileşen cilt 

reaksiyonu olur. Aşı yapılan yerde 
yara olmaması, aşının tutmadı-

ğı anlamına gelmez.

Difteri
Difteri enfeksiyonuna 

karşı bağışıklık sağlar. 2, 
4, 6. aylar ile 18. ayda beşli 

karma aşı içerisinde uygulanır. 
İlköğretim 1. ve 8. sınıflarda 

pekiştirme dozları yapılır. 
Kas içine uygulanır. 

Boğmaca
Boğmaca enfeksiyonu-

na karşı bağışıklık sağlar. 
2, 4, 6. aylar ile 18. ayda beşli 
karma aşı içerisinde uygulanır. 
İlköğretim 1. ve 8. sınıflarda 

pekiştirme dozları yapılır. 
Kas içine uygulanır. 

Polio 
(Çocuk felci)

Çocuk felci enfeksiyonuna 
karşı bağışıklık sağlar. 2, 4, 6. 

aylar ile 18. ayda beşli karma aşı 
içerisinde uygulanır. İlköğretim 1. ve 8. 

sınıflarda pekiştirme dozları yapılır. 
Kas içine uygulanır. 6. ve 18. 
ayda ağızdan damla olarak 

ayrıca verilir. 

Hepatit B
Hepatit B enfeksiyo-

nuna karşı bağışıklık sağ-
lar. Doğumda, 1. ayda ve 6. 

ayda olmak üzere 3 doz şeklinde 
kas içine uygulanır. 

Günümüz aşılarının yan etkileri yok denecek kadar 
azaltılmıştır. Tüm ilaçlar gibi aşılar da bazı yan etki-
lere yol açabilmektedir.  Aşı ile ilişkili en sık karşılaş-

tığımız yan etkiler, kısa sürede kendiliğinden düzelen ateş, 
aşı yerinde şişlik, ağrı ve kızarıklık, kırıklık, nadir olarak 
görülen nöbetler, anafilaksi ve alerji gibi bazı tüm vücudu 
etkileyebilecek yan etkilerdir. 
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan çocukluk 
dönemi aşı takvimi dışında, rutin programda olmayan fakat 
uygulamakta olduğumuz aşılarımız da mevcuttur. Bu aşılar; 
rota virüs, menengokok (menenjit) ve HPV aşılarıdır. Rota 
virus aşısı 2. aydan itibaren 2 ya da 3 doz şeklinde, Me-
nenjit aşısı ise 9.aydan itibaren 1 doz ya da 2 doz şeklinde, 
HPV aşısı ise 3 doz şeklinde uygulanmaktadır.

Aşı Takviminde olan aşıların 
özellikleri ve dozları

Tetanoz 
Tetanoz enfeksiyonuna 

karşı bağışıklık sağlar. 2, 
4, 6. aylar ile 18. ayda beşli 

karma aşı içerisinde uygulanır. 
İlköğretim 1. ve 8. sınıflarda 

pekiştirme dozları yapılır. 
Kas içine uygulanır. 
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Rotavirüs Aşısı
 Özellikle kış mevsiminde 2 

yaş altındaki çocuklarda ateş, ishal 
ve kusma şeklinde barsak enfeksiyonu 

yapan bir virüse karşı (rotavirüs) bağışıklık 
sağlar. 2 veya 3 doz şeklinde yapılabilen 2 formu 

vardır. Aşı ağızdan uygulanır. İlk dozun doğumdan 
sonraki 6 ile 14. hafta içinde yapılması gerekir. 

Son doz 28.haftaya kadar yapılmalıdır. Sağ-
lık bakanlığının rutin aşı programında 

olmayan ailenin isteği üzerine yapı-
lan özel bir aşıdır. 

Kızamık Aşısı 
Kızamık enfeksiyonuna 

karşı bağışıklık sağlar. Kıza-
mıkçık ve kabakulak virüsleriyle 

aynı enjektörde yapılan 3’lü bir aşı-
dır. Kas içine veya cilt altına uygula-

nabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. 
sınıfta yapılmaktadır. 

Hepatit A Aşısı
 Hepatit A virüsünün ne-

den olduğu sarılık hastalığına 
karşı uygulanan bir aşıdır. Yurt 

dışında 1 yaşından itibaren uygulana-
bilmekte ise de ülkemizde, genellikle 18. 

aydan yaşından itibaren 6 ay ara ile 
2 dozda kas içine uygulanmak-

tadır. 

HPV Aşısı
Human papilloma virüsü-

ne karşı uygulanan bir aşıdır. 
Kadınlarda rahim ağzı kanserine 

neden olabilen bir virüstür. En erken 
8 yaşından itibaren uygulanabilir. 3 

doz uygulanan bir aşıdır.

Varicella 
(Su çiçeği) Aşısı

 Bir yaşında MMR (kıza-
mık-kızamıkçık kabakulak) ve 

pnömokok  aşıları ile aynı anda veya 
ondan bir ay sonra cilt altına 

uygulanan bir aşıdır. 

Varicella 
(Su çiçeği) Aşısı

 Bir yaşında MMR (kıza-
mık-kızamıkçık kabakulak) ve 

pnömokok  aşıları ile aynı anda veya 
ondan bir ay sonra cilt altına 

uygulanan bir aşıdır. 

Kabakulak
 Kabakulak enfeksi-

yonuna karşı bağışıklık 
sağlar. Kızamıkçık ve kızamık 

virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 
3’lü bir aşıdır. Kas içine veya cilt 
altına uygulanabilir. 1 yaşında 

ve ilköğretim 1. sınıfta 
yapılmakta

Kızamıkçık Aşısı 
Kızamıkçık enfeksiyonuna 

karşı bağışıklık sağlar. Kıza-
mık ve kabakulak virüsleriyle aynı 

enjektörde yapılan 3’lü bir aşıdır. Kas 
içine veya cilt altına uygulanabilir. 1 

yaşında ve ilköğretim 1. sınıfta 
yapılmaktadır. 

Herhangi bir enfeksiyon hastalığında artış ya da salgın teh-
likesinde Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri alarak aşı kam-
panyaları düzenlemektedir. Böyle bir durumda da uygun 
görülen aşıların yapılması önerilmektedir. Aşının zamanında 
yapılması çocukların sağlığı için önemlidir. Aşı ile önlenebi-
len hastalıkların olduğunu ve uygulanan aşıların varlığının 
çocuklarımız için bir şans olduğunu bilmemiz gerekir. Ço-
cukların sağlığı için aşıları yaptırmamanın bilimsel bir gerek-
çesi olmadığı sürece, aşı yapılmasının aksatılmasını kesin-
likle doğru bulmuyoruz. Mutlu yarınların sağlıklı çocuklarla 
olması dileğiyle…
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Varisler, cildimizin hemen altında yer alan yüzeyel toplar-
damarlardaki kapakların işlevlerinin bozulmasıdır. Bacak-
larda görülen varisler, hayat kalitesinde ve iş gücünde 
ciddi kayıplara neden olan bir hastalıktır. Varisler sadece 
kozmetik probleme yol açmaz aynı zamanda bacaklarda 
ağrı, şişlik, kramp, kaşınma, ağırlık hissi ve yorgunluk hissi 
yaratarak kişilerin sosyal yaşamını etkiler. 

Prof. Dr. Fatih  BOYVAT
Radyoloji AD.
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 Toplumun %15-%20 sinde yani her beş yada altı kişiden birinde görülür. Varis görülme 

olasılığı, ailesinde varis olanlarda, kadınlarda, şişman kişilerde, doğum yapmış olanlarda (özel-

likle 2 ve daha fazla doğum yapmış olanlarda), hareketsiz hayat biçiminde, işi gereği uzun süre 

ayakta kalan kişilerde (öğretmenler gibi) daha sık görülür. Varis gelişiminin temel nedeni olan 

venöz reflü (toplardamarlardaki kapakların işlevlerinin bozulması) alt ekstremite toplardamarları 

olan büyük safen ven ve küçük safen vende sık olarak görülmektedir. Yıllar içinde yerçekimininde 

etkisiyle bacakta toplardamarlar şişer, genişler ve varisleri oluşturur.

Varisler tedavi edilmezse ne gibi problemlere 
yol açabilir?

Tedavi edilmeyen varisler, zamanla çoğalıp deride renk değişiklikleri ve dolaşım bozukluğu-

na bağlı yaralar oluşturabilir. Büyük varisler içinde yavaşlamış kan akımı nedeni ile pıhtılaşma 

oluşabilir. Bu pıhtının derindeki toplardamara veya akciğere gitmesi (emboli) söz konusu olabilir.

Varise bağlı şikayetler; sabahları az, ilerleyen saatlerde yerçekiminin etkisi ve ayakta kalma süresi 

arttığında varislerin şişip dolması nedeni ile daha fazladır. Bacağı yükseltmekle ayakta rahatlama 

hissi oluşur. Varis çorabı giymek yüzeyel varislere kompresyon yapıp, varislerin genişlemesini 

engelleyip yüzeyel varislerin derin toplardamarlara yönlenmesini sağladığı için şikayetleri azaltır. 

Şikayetler sıcak havalarda daha belirgin soğuk havalarda daha azdır. Bacak kaslarını çalıştıracak 

her tür egzersiz, varis gelişimini azaltabilir.

Tanı ve tedavinin karar verilmesi için renkli Doppler ultrasonografi yapılması gereklidir. Bu yön-

temle cildin alt kısmında yer alan ve çıplak gözle görülemeyen varisler ve varislerin oluşumuna 

yol açan derin yerleşimli damarların kapak yapıları ve bu damarlarda venöz kaçış değerlendirilme-

si ve venöz anatominin tam olarak ortaya konması, bu yöntem ile anlaşılacaktır. Bu nedenle varis 

tedavisinde en önemli basamak, ayakta yapılan renkli Doppler ultrasonografi değerlendirmesidir. 

Varis Tedavisi

Varis tedavisine karar verirken birçok unsur göz önüne alınmalıdır: 
•	 Bacağın iç kısmındaki büyük toplardamarların durumu,
•	 Venöz yetmezlik veya varislerin oluşturduğu şikayetler,
•	 Varisin ilerde yaratabileceği problemler.
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 Temel olarak basınçlı varis çorabı kullanımıdır. Genel olarak grade 1 
(18-21 mmHg) basınçlı çoraplar yeterlidir. Çorap dışında, kilo verme, egzer-
siz ve bacak elevasyonu fayda sağlamaktadır. Ancak konservatif tedavi altta 
yatan temel problemi düzeltmediği için, ancak semptomatik tedavi sağlar.
Varis tedavisin temeli, altta yatan yüzeyel venöz yetersizliğin tedavisidir. 
Varislere bağlı semptomların ve kozmetik problemlerin tam olarak giderilme-
si için sıklıkla venöz reflüye yönelik tedaviyle eş zamanlı yada ayrı bir seansta 
skleroterapi de uygulanmaktadır.

Konservatif Tedavi
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Tedavide esas olarak endovenöz lazer veya RF ablasyon (ısı  kullanılarak 
yapılan termal ablasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin yanı sıra 
sıcak buhar ve yapıştırma yöntemleri ile de tedavi yapılabilmektedir. Yaklaşık 
20 yıldır kullanılan termal ablasyon güvenli ve etkin olması, düşük yan etki 
oranları, genel anestezi ve hastane yatışı gerektirmemesi gibi avantajları 
nedeniyle son yıllarda sık olarak uygulanan yöntem olmuştur. 

İşlem lokal anestezi ve IV sedasyon eşliğinde, hastanın işlem sırasında ağrı 
duymayacağı şekilde gerçekleştirilir. Amaç ; fonksiyon bozukluğu olan ve 
venöz reflü ve varisleri oluşturan dıştan göremediğimiz toplardamarın tama-
men yok edilmesidir. Tedavi edilecek bacak steril olarak kapatıldıktan sonra 
işlem ultrasonografi eşliğinde yapılır. Milimetrik bir kesiden bu toplardamara 
ultrasonografi eşliğinde girilip, lazer telinin damar içine yerleştirilmesinden 
sonra yine ultrasonografi eşliğinde lazer teli etrafına tümesan anestezi 
sağlayan sıvı enjeksiyonunu takiben işlem uygulanır. İşlem sonrası hastalar 
kısa bir dinlenme sonrasında yürüyerek evlerine dönebilir. Varis çorabı kul-
lanımı işlemden sonra 1hafta-1 ay arasında tavsiye edilmektedir.
Tedaviden sonra varisler ne kadar zamanda iyileşir sık sorulan bir sorudur. 
İyileşme varisin tipine ve kişiden kişiye değişiklik gösterir, büyük varislerde 
genellikle bir ay içinde hem bacakta rahatlama hem de varislerde düzelme 
görülür. İyileşme daha sonrada devam eder ve maksimum iyileşme ortala-
ma 6-7 ay arasında sağlanır. Özellikle cilt altındaki belirgin varislere yapılan 
skleroterapi sonrasında bu yüzeyel varislerin küçülüp kaybolması zaman alan 
bir süreçtir. 
Endovenöz lazer veya rf ablasyon sonrasında başarı oranları 1. yılda  %90 
üzerindedir.  
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diyenlerden misiniz ?

Uzm. Dyt. Ayça AKBAL
Beslenme ve Diyet Ünitesi
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	 Fazla	kilolarınızı	vermek	için	denemediğiniz	yöntem	kalmadı	mı?	İşte	asıl	
sorgulanması	gereken	soru	şu:		“Ben		neden	kilo	veremiyorum?”	Tüm	çabalara	
rağmen	kişi	kilo	veremiyorsa	bir	uzman	doktor	ve	diyetisyene	başvurarak;	me-

tabolik	hızını	ölçtürmesi,	kan	tahlili	ve	diğer	gerekli	görülen	tetkikleri	yaptırması	
gerekmektedir.	

 Kilo Veremememizin Başlıca Sebepleri

İnsülin Direnci 

 Vücuda şeker (glukoz) alındığında, bunun kullanılmasını sağlayan hormon olan insüli-
nin etkisi az olduğunda insülin direnciyle karşılaşılır. 
Vücutta yeterli insülin bulunsa da glukoz; kas, yağ ve karaciğer hücrelerine giremez ve 
buralarda kullanımı gerçekleştirilemez. Glukoz kullanılamadığından kanda birikmeye 

devam eder ve durum bir kısır döngü halini alır. Karın çevresinde yağlanma, kan 
yağlarında yükselme, kan şekerinde yükselme  görülür. 

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren gıdaların tüketimleri sonrası kan glu-
koz düzeyini yükseltici etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Gıdaların 

glisemik indeks değerleri; obezite, diyabet, insüline direnç sendromu ve 
kalp-damar hastalıkları gibi yaygın olarak görülen metabolik hastalıkların 
önlenmesi ve tedavisinde önemlidir. 
Yüksek glisemik indekse sahip  gıdaların devamlı fazla tüketilmesi kanda 
insülin hormonunun hep yüksek olmasına, acıkma ataklarına ve kilo 
almaya neden olur.

   
   İnsülin Direncinin Belirtileri

 *Hızlı Kilo alma
*Zor kilo verme 

*Doymama, sık acıkma 
*Tatlıya düşkünlük 

* Terleme 
*Erkeklerde göbeklenme  

*Kadınlarda kalçalarda ve göbekte yağlanma
*Tansiyonda yükselmelerin başlaması

*Konsantrasyon bozukluğu

*Yemeklerden sonra uyuklama
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Östrojen destekleri, 
depresyon ilaçları 

Doğum kontrol hapları veya hormon yerine 
koyma tedavisi (HRT) kullanan bireylerde 
östrojen desteğiyle  belli bölgelerde yağ de-
polanması ve selülit oluşumu görülmektedir. 
Depresyon ilaçları da kilo vermeyi zorlaştır-
maktadır. 

Genetik Mirasımız Olan 
Metabolizma
İnsan bedeni hiç durmadan çalışır. Vücut fonksi-
yonlarını gerçekleştirebilmek  için enerjiye ihtiyaç 
duyar. En çok enerjiyi  harcayan da beyin fonksi-
yonlarımızdır. Metabolizma, vücudun aldığı kalo-
rileri yakması olarak tanımlanır. İnsanın herhangi 
bir fiziksel aktivite yapmadan gün içinde harcadığı 
enerji miktarı ise bazal metabolizma hızı olarak 
adlandırılır. 
Her bireyin metabolizma hızı birbirinden farklıdır.  
Bir insanın metabolizması ne derece hızlı ve iyi 
çalışırsa, kişinin kalori yakması o denli kolaydır. 
Bunun tam tersi de, bir insanın metabolizması ne 
derece düzensiz ve zayıf çalışırsa, kişinin kalori 
yakması o denli yavaş ve zordur. Bu kişiler kolay kilo 
alır, zor kilo verir.
Metabolizma hızı; yaşa, cinsiyete,  fiziksel aktivite 
seviyesine ve beden ağırlığına göre farlılık gösterir. 
Erkeklerde kadınlara, gençlerde yaşlılara göre daha 
hızlıdır.
Vücudumuzdaki kas/yağ oranı da metabolizmayı 
etkileyen faktörler arasında yer alır. Çünkü kaslar, 
vücutta yağlardan daha fazla kalori kullanır. O 
nedenle şişmanlık tedavisinde sadece alınan enerjiyi 
değil, harcanan enerjiyi de göz önünde bulundurmak 
gerekir.
İşte bireyler arasındaki bu metabolik farkı yaratan 
başlıca faktörler; genlerimizdeki farklılık ve hormon-
larımızdır.

Kalsiyum, 
magnezyum, 
selenyum  gibi 
minerallerin eksikliği 
Manganez, krom, çinko, kalsiyum ve mag-
nezyum eksikliği çok önemlidir. Eksiklikler 
tedaviyle düzeltilmelidir. T4 hormonunun 
T3’e dönüşmesinde selenyum minerali de 
etkili olduğundan kilo veremeyen kişilerde 
selenyum eksikliği olup olmadığına bakılma-
sı gerekmektedir. Selenyum eksikliği varsa 
bu eksiklik giderilmelidir. Yapılan araştır-
malar da yüksek kalsiyum diyeti ile obezite 
arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu 
belirtmektedir. Kalsiyum, yağların depolan-
masını önleyen bir hormon olan kalsitiriol 
eksikliğini gidermektedir. Böylece, yüksek 
kalsiyumlu diyetle beslenen bireyler daha 
zayıf kalmaktadır.  Kalsiyum eksikliğinde,  
kilo yönetiminde başarısızlıklar görülebil-
mektedir. 
Magnezyum yetersizliğinde, insulin diren-
ci artarken, insulin salınımı azalmaktadır. 
İnsulin direnci de obeziteye neden olan bir 
faktördür.  

D  Vitamini ve Şişmanlık
Birçok araştırma erişkin obezitesinin serum vitamin D 
düzeyleri ile ters orantılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca 
serum vitamin D düzeyleri normal olan kadınlarda, 
düşük olanlara göre vücut ağırlığı ve bütün bölgeler-
deki yağ miktarları daha düşük bulunmuştur. Yapılan 
diğer araştırmalarda D vitamini seviyeleri arttırıldığın-
da kilo verme çabalarının kolaylaştığı ve kilo veren ki-
şilerde de D vitamini seviyelerinin arttığı görülmüştür.
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Menopoz ve 
Şişmanlık

Östrojen düzeyindeki değişme 
diğer hormonları ve metaboliz-
mayı etkiler. Değişen metabolizma 
da iştah artışına sebep olur. Yeme 
alışkanlığındaki değişimler, yaşlan-
mayla birlikte azalan metabolik hız 
ve azalmış fiziksel aktivite şişman-
lığı ortaya çıkarmaktadır. Menopoz 
sonrasında kadınlarda özellikle 
elma tipi (android) yani karın 
ve bel çevresi ağırlıklı şişmanlık 
görülmekte ve menopozda toplam 
yağ birikimi artmaktadır. Kilodaki 
değişiklikler menopozdan ziyade 
yaşlanmayla daha fazla ilişkili olsa 
da menopoza giren kadınlarda, yaş 
eşleştirmeli çalışma yapılan kadın-
lara göre daha yüksek düzeylerde 
vücut yağı ve daha bölgesel bir yağ 
dağılımı bulunmuştur.

Tiroid yetmezliği ya 
da başka hormonal 
problemler
Yapılan çalışmaların sonucuna göre, 
tiroid hormonlarındaki değişiklik, bazal 
metabolizma hızını etkileyerek (enerji 
dengesinde değişikliklere bağlı olarak) 
bireyin kilo kontrolündeki başarısını 
etkileyen bir faktördür. Tiroid hormon-
ları yetersizliği olan bireyler genellikle 
uykuludurlar ve şişmandırlar. Tiroid 
hormonu dışında birçok hormon, 
protein ve diğer kimyasallar, vücudun 
enerji harcaması, besin alımı ve vücut 
ağırlığı üzerinde etkilidir. 
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Kilo Vermenizi Kolaylaştıracak Öneriler

•	 Her	yaşın	en	uygun	sporu	tempolu	yürüyüştür.	Çok	sıcak	ve	soğuklarda	yürüyüşe	ara	ver-
melisiniz. Açken ve yemekten hemen sonra yürüyüş yapmayın. En ideali yemek ya da kahvaltıdan 
1-1,5 saat sonrasıdır.

•	 Vücudunuzun	oksijen	eşliğinde	yaptığı	hareketler	ne	kadar	uzun	sürerse	bedeninizin	o	
kadar çok yağ harcayacağından emin olabilirsiniz.

•	 Dolaşmayın,	yürüyün!	Adımlarınızı	biraz	sıklaştırırsanız	metabolizmanızı	daha	da	hızlan-
dırıp  (1 dakikada 120 adım kuralı), daha çok yağ yakabilirsiniz. 

•	 Yürürken	daha	uzun	mesafeleri	hedefleyin.	Kendinize	bir	adım	ölçer	alıp	günlük	attığınız	
adımları sayabilirsiniz. Günlük en az 10 bin adım amaç olmalıdır.

•	 Öğün	atlamayın!	Metabolizmanın	düzenli	çalışması	için,	günlük	yaşam	koşulları	da	dik-
kate alınarak, yiyeceklerin günde en az üç öğünde tüketilmesi ve öğünler arasında geçen sürenin 
4-5 saat olması gerekir. 

•	 Mideden	beyine	tokluk	sinyali	20	dakika	içerisinde	ulaşır.	Bu	yüzden	yavaş	ve	uzun	süre	
çiğneyerek yemeyi deneyin. Porsiyon kontrolü yaparak enerji dengenizi koruyunuz.

•	 Diyet	enerjisinin	makro	besin	öğelerinden	sağlanan	oranı	karbonhidratlar	%55-60,	prote-
in %10-15, yağ %25-30 arasında olmalıdır. Diyet vitamin ve mineraller yönünden bireyin gereksi-
nimlerini karşılayabilmelidir. 

•	 Günlük	posa	tüketimi	25	gram	kadar	olmalıdır.	Bunun	için	posa	içeriği	yüksek	yiyecekler	
(kabuklu meyveler, lifli sebzeler, kuru baklagiller vb.) tüketilmelidir.  
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•	 Tuzlu	ve	hazır	gıdalar	tüketilmemeli	ya	da	seyrek	olarak	az	miktarda	tüketilmelidir.	Hazır	
gıdaların besin etiketlerinin okunması alışkanlık haline getirilmelidir.

•	 Haftada	2	-3	kez	balık,	haftada	1-2	kez	kırmızı	et,	tavuk	ve	tercihen	hindi	eti	tüketilmeli.	

•	 Besinler	pişirilirken	ızgara,	buğulama,	haşlama	gibi	sağlıklı	pişirme	yöntemleri	tercih	edil-
meli.

•	 Yiyeceklerde	tuz	ve	yağ	kısıtlanmalı	(günlük	1	yemek	kaşığını	geçmemeli).	Zeytinyağı	ya	
da fındık yağı ile bitkisel sıvı yağı yarı yarıya karıştırarak tüketilmelidir.

•	 Baharatları	yiyeceklerinize	katabilirsiniz	ancak	aşırı	baharat	kullanımından	da	kaçının.	Kır-
mızı acı biber, turp ve hardal gibi baharatların metabolizmayı hızlandırabileceği düşünülmektedir. 
Baharatları yiyeceklerinizde çeşni olarak kullanmanız hem yemeklerinize doğal aroma, renk verir 
hem de sizi tuz ve krema,mayonezden uzak tutar.

•	 Doktorunuz	tarafından	önerilmeyen	metabolizmanıza	etkili	olduğu	söylenen	hiçbir	ilacı,	
bitkiyi, yağ bağlayıcıyı ve minerali kullanmayınız.

•	 Bol	bol	su	(8–10	bardak	kadar)	için.	Tansiyon	yüksekliği	ve	kalp	rahatsızlığınız	yoksa	
metabolizmanızı hızlandırmak için yeşil çay içebilirsiniz. Günde üç fincanı geçmeyin.

•	 Su	dışındaki	diğer	sıvılar	su	yerine	asla	geçmez.	Ayrıca	çay,	neskafe,	kahve	vücuttan	su	
atılımına neden olur ve vücudu susuz bırakır. 

Genetik mirası değiş-

tiremesek de çevresel 

faktörleri ve beslen-

me alışkanlıklarınızı 

düzenleyerek kilo 

kontrolünüzü sağlaya-

bilirsiniz.
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Merkezi

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

genişletilmiş check up paketleri ile hizmetinizdedir. 

Check Up’a Gelmeden Önce Sizden İstenenler: 

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

sigara kullanmayınız.

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

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

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

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

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

Randevu İçin:
0312 212 29 12/5145
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SİGORTA ŞİRKETLERİ

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

BANKALAR

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

RESMİ KURUMLAR

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

PİLOTAJ

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