NESİ
İ HASTA
RSİTES
BAŞKENT ÜNİVE

Sayı 25 Sonbahar 2016

test

Ok
ok uyu
u r cu
ko Kö
se şes
si@ i iç
ba in il
sk etiş
en im
t.e ad
du res
.tr im

iz

Melek ALKAN ÇAKMAK

Sağlık ve Magazin Dergisi
Sahibi

Merhaba sevgili okurlarımız,
Hayatın alametifarikalarından biridir başımıza geleceklerden habersiz oluşumuz. O yüzden yaşadıklarını ister kefaret say ister şanssızlık.
Baktığın yer ile gördüğün yer farklı ise ruhunu dinle. Yürümek, devam
etmek ancak pürüzsüz bir kabul ile mümkün çünkü. Bu yüzden, sağlığın
yerinde mi?, gerisini koyver gitsin. Aralanacak bir kapı, gidilecek bir
yol, yenilecek bir lokma illaki bulunur.
Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

Prof. Dr. Ali HABERAL
Rektör

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Melek ALKAN ÇAKMAK
Tasarım ve Uygulama

Reyhan ÇAKMAK

Yayın Türü

Yerel Süreli Yayın
İdare Adresi

Fevzi Çakmak Caddesi
10. Sokak No: 45
Bahçelievler / ANKARA
Tel: (0312) 203 68 68
Faks: (0312) 223 73 33
Basım Tarihi

01.09.2016
Basım Yeri

ERS Reklam ve Matbaacılık
Kazım Karabekir Caddesi
Murat Çarşısı No: 39/22
İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 46 40

Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Tanı

ve

Acil Tıp

Tedavi
Birimlerimiz

Kardiyoloji

Endokrinoloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nefroloji

Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi
Çocuk
Gastroenterolojisi
Çocuk Alerjisi
Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları
Yenidoğan

Diş Hekimliği
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon

Çocuk Nefrolojisi ve
Romatolojisi
Tüp Bebek Merkezi

Romatoloji

Nöroloji

Ortopedi ve
Travmatoloji

Nükleer Tıp

Nörotoloji Kliniği
Tıbbi Patoloji

Gastroenteroloji
Çocuk Cerrahisi
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Hematoloji
Deri ve Zührevi
Hastalıkları

Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Nöroloji

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Genel Cerrahi

Enfeksiyon Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları
Refraktif Cerrahi
Merkezi

Organ Nakli
Merkezi
Check Up Merkezi

Uyku Bozuklukları
Merkezi

Radyodiagnostik
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Üroloji
Tıbbi Onkoloji
Plastik, Rekonsrüktif
ve Estetik Cerrahisi
Tıbbi Genetik
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Taş Kırma Ünitesi

Kalp Damar Cerrahisi
Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

Sigara Bırakma
Merkezi

Obezite Merkezi

Ülseratif Kolit&Chron Merkezi

İÇİNDEKİLER
ANNE ADAYLARINI
ENDİŞELENDİREN TEST
AMNİYOSENTEZ

DİYABET VE DİYABET
EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ

30.

sayfa

6.

sayfa

RİTİM BOZUKLUKLARI

10.

sayfa

BOĞAZA
CİSİM KAÇMASI

36.

sayfa

İŞE DÖNME ZAMANI

KATARAKT CERRAHİSİNDE
SON TEKNOLOJİ

16.

44.

sayfa

sayfa

KASIK VE GÖBEK
FITIKLARI

EPİLEPSİ

20.

sayfa

ÇOCUKLARDA
KALÇA ÇIKIĞI

26.

t ve
diyabe

sayfa

ve

50.

sayfa

SAĞLIKLI
KİLO ALMA YOLLARI

56.

sayfa

6
Uzm. Dr. Nihal ŞAHİN UYSAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Gebelik boyunca fetüs amniyotik sıvı ile çevrilidir. Amniyotik sıvının etrafında da amniyon ve koryon zarları mevcuttur. Amniyotik
sıvı canlı fetal hücreler içerir. Bu
hücreler ve amniyotik sıvının içerdiği bazı maddeler, doğumdan önce
bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bilgiler edinmemize yardımcı olur.

Amniyosentez nedir?
Nasıl yapılır?
Amniyon sıvısının alınma işlemi amniyosentez olarak ad-

landırılır. Amniyosentez ilk olarak 1880’li yıllarda anne kar-

nında amniyon sıvısı artmış bebeklerin tedavisinde uygulanmıştır. Genetik endikasyonlarla yaygın olarak kullanımı ise
1950’li yıllardadır.

G

ünümüzde amniyosentez, fetal hastalıkların tanısı amacıyla, gebeliğin 15-20.haftaları arasında anne karnının

uygun yerinden ince bir iğne yardımı ile bebeğin kesesinin
içine girilerek bebeğin bulunduğu ortamdan ultrasonografi

eşliğinde 15-20 cc amniyon sıvısı alınarak yapılır. İğne gi-

test

rişinden hemen önce cilt antiseptik solüsyon ile temizlenir.
İşlem esnasında iğne amniyon ve koryon zarlarından geçer,
ancak plasentanın rahim ön duvarında yerleştiği durumlarda

plasentadan geçilmesi de söz konusu olabilir. İşlem 30-60

saniye sürer ve işlem için anesteziye gerek yoktur. Steril olarak çalışıldığı için genellikle antibiyotik uygulanmaz. İşlemi
takiben bebeğin kalp atımı kontrol edilir.
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AMNiYOSENTEZ
HAKKINDA
MERAK
EDiLENLER
VAJiNAL YOLDAN
SU GELMESi
Nadirdir, %1-2 oranında gelişir.
Bunun nedeni amniyon ve koryon zarlarından iğne geçişi olup,
zarların kendiliğinden iyileşmesi
ile su gelişi çoğu zaman durur ve
sıklıkla gebelik sorunsuz devam
eder. Ancak, bu durumdaki gebelerin %10 unda düşük gelişebilir. Çok seyrek olarak bebek
suyu az ya da susuz bir ortamda gelişimini sürdürmek zorunda
kalabilir. Bebeğin akciğerleri bu
durumdan zarar görebilir.

GEBELiK KAYBI
Amniyosenteze bağlı gebelik kayıp
oranı %0,5 (1/200) olarak bilinse
de, işlemin sık olarak uygulandığı
merkezlerde bu oran daha düşüktür. Gebelik kayıp riskini etkileyen
en önemli husus, amniyosentezi
yapan doktorun bu konudaki bilgisi, tecrübesidir. Gebelik kaybının
en sık nedeni, gebelik kesesinde
açılan delikten kese içindeki sıvının sızarak boşalmasıdır. Ayrıca
işlem sırasında bakterilerin rahim
içindeki dokulara ulaşmasıyla gelişen enfeksiyonlar veya kanamalar
da nadiren düşük nedeni olabilir.
Amniyosentez yapılmayan gebelerde de çeşitli nedenlerle düşük
olabileceği akılda tutulmalıdır.

Kısa süreli ağrı normaldir. Rahatsız edici ağrı çok nadirdir ve hasta
doktoruna haber vermelidir. Ağrı
bazen enfeksiyon belirtisi de ola-

KANAMA
Çok nadirdir ve genellikle
kendiliğinden durur.

iGNENiN BEBEGE
DEGMESi ve
ZARAR VERMESi
Amniyosentez, günümüzde ultrasonografi eşliğinde yapıldığı için bu olasılık çok azdır yine de işlem
yapılırken özellikle bebeğin baş ve gövdesinden
uzak bir alandan iğne girişi tercih edilmelidir.

ANNENiN
KARIN DUVARINDA
KAN PIHTISI
Nadirdir ve çoğu kez kendiliğinden geçer.

bilir.

Gebelik takip süresince, gebelere fetal kromozomal anomalilere yönelik olarak öncelikle tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü testler ve günümüzde anne kanında serbest fetal DNA testi) önerilse de, bu testlerin kromozomal bozuklukları yakalama oranları %100 değildir. Bu yüzden tüm
gebelere bir tanı testi olan amniyosentez hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Tam anlamıyla
doğru bilgilendirme yapılmaması nedeniyle, gebelerin çoğunun düşündüğünün aksine, anne
karnında serbest fetal DNA bir tanı testi değildir. Bu test, oldukça yüksek hastalık yakalama
oranı olan kromozomal anomali tarama testidir ve amniyosentez alternatifi olarak kullanılmamalıdır.
Amniyosentez, fetal hastalıkların tanısında oldukça önemli bir işlemdir. Amniyosentez bu konuda bilgili ve tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığında, korkulmaması gereken, komplikasyon
oranı düşük, kesin tanı koyma olanağı sağlayan güvenli bir işlemdir. Bilgi kirliliği nedeniyle toplumdaki amniyosenteze karşı olan önyargı doğru değildir. Tüm gebeler, amniyosentezin gerekli
olduğu hallerde, bu işlemi korkmadan yaptırmalıdırlar.
Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalında yüksek riskli gebelikler takip edilmektedir. Amniyosentez ve diğer girişimsel işlemler
sıklıkla uygulanmaktadır ve kliniğimizdeki komplikasyon oranı son derece düşüktür.

ANNE ViRAL
HASTALIK TASIYICISI
iSE BEBEGE
GEÇME RiSKi
Anne viral hastalık taşıyıcısı
ise veya viral yük artmış ise
nadiren hastalığın bebeğe
geçişi söz konusu olabilir.
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ENFEKSiYON
Çok nadir görülür ancak ciddi
bir durumdur.Gebeliğin sonlandırılması gerekir. Karın ağrısı,
üşüme, titreme ve ateş gibi belirtiler varlığında acilen doktora
başvurulmalıdır.

KAN UYUSMAZLIGI
Anne Rh-, bebek Rh+ ise amniyosentez sırasında bebeğin kan
hücreleri anneye geçerek antikor oluşmasına neden olabilir.
Dolayısıyla annenin Rh-, babanın
Rh+ olduğu durumlarda bebeğin Rh+ olma olasılığı göz önüne alınarak, etkilenmeyi önlemek
amacıyla amniyosentezden sonra
gebeye Anti D uygulanır.

PLASENTANIN
KARIN DUVARINDAN
AYRILMASI
Çok nadirdir. Özellikle plasentanın kenarından geçildiği durumlarda olabilir.

ANNE ÖLÜMÜ
Çok nadirdir. Özellikle plasentanın kenarından geçildiği durumlarda olabilir.
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Uzm. Dr. Kerem Can YILMAZ

Kalpte ritim bozukluğu, kalbin normal atışını düzenleyen elektriksel uyarıların
gerektiği gibi çalışmaması sonucu kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atması durumudur. Ritim bozuklukları denilince akla öncelikle kalp hızının yüksek
olduğu durumlar gelmektedir. Oysa sadece kalp hızının yüksek olduğu durumlarda değil düşük olduğu durumlarda da hastalar ciddi yakınmalarla doktora
başvurabilmektedir. Ritim bozuklukları, hastalarda baş dönmesi, çarpıntı, gögüs ağrısı veya bayılma gibi belirtilere neden olabilir.

Kardiyoloji AD

Kalbin hızlı attığı veya yavaş attığı ritim bozukluklarının her ikisinde hastalar benzer şikayetlerle
doktora başvurmaktadır. Bazen acil serviste çekilen bir kalp grafisi ile tanı konulurken bazen ileri
tetkiklerin yapılması ve daha uzun süreli hastaya takılı kalan cihazların kayıt alması tanı için gerekmektedir. Önemli olan hastanın çarpıntı geçtikten sonra değil çarpıntısı sırasında hastaneye
başvurması ve kalp grafisinin çekilmesidir. Bu klinik açıdan hekime yol gösterici olur. Hastanın
belirtilerinin kalp grafisi ile ilişkisi tanı koymada veya tanıdan uzaklaşmada önemli role sahiptir.
Tanı konulduktan sonra kimi ritim bozuklukları için çeşitli manevralar tedavinin birinci basamağı
iken, çoğunlukla ilaç tedavisi damardan veya ağızdan gerekmektedir. İlaç tedavisi ile kontrol altına
alınamayan çarpıntıları ise ön tanıya bağlı olarak elektrofizyolojik çalışma ile tanılarının kesinleştirilmesi ve aynı seansta yakma veya soğutma gibi yöntemlerle kalpteki kısa devreye neden olan
bölgelerin ortadan kaldırılması veya kalple ilişkisinin kesilmesi sağlanmaktadır. Bu tip tedavilerin
ise uzman ellerde yapılması yan etki olasılığının ve tekrarlama olasılığının azaltılması açısından
önemlidir. Merkezimizde bu tür ritim bozukluklarıyla ilgili çalışma yapılmakta olup, hastalarımıza
gerektiği zaman en iyi tedavi seçeneğini sunmaya devam edeceğiz.
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SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ: Özellikle genç hastalarda ani başlayıp ani sonlanan, alkol, çay, kahve, sigara ve yorgunluk ile tetiklenebilen ve sıklığı hastadan hastaya
değişen çarpıntı ataklarıdır. Çarpıntı sırasında göğüs ağrısı, ani tansiyon
düşüşü, baş dönmesi veya bayılır gibi olma şikayetleri olabilir. Bu tür ritim
bozuklukları kalpte yüksek hıza neden olurlar, hız ne kadar yüksekse hastada
o kadar endişeli olur ve çarpıntının bir kez daha tekrarlayacağından veya ölüme
neden olacağından endişe eder. Halbuki bu durum kalp durmasına neden olmaz,
çoğunlukla iyi seyrederler. Tanıda çarpıntı sırasında çekilen kalp grafisinin önemi
büyüktür. Derin nefes alıp ıkınma, derin öksürme, boyun damarına yapılacak kısa
süreli masaj ile bu çarpıntılar sonlandırılabilir. Bunların fayda etmediği durumlarda
ilaç tedavisi ikinci seçenektir. Acil serviste damar yolundan yapılan ilaçlarla normal ritim
sağlandıktan sonra atak sıklığını azaltmak için ağızdan tedaviler başlanabilir. Hasta bu tedaviler başlandıktan sonra mutlaka bir kardiyoloji uzmanına kontrole gitmeli, yapılacak
ek tetkikler ile altta yatan hastalığın tanı alması ve zaman geçmeden tedavisine başlanması önemlidir. Hastanın ilaç sonrası kontrollerinde de ritim bozukluğu sık tekrarlarsa hastaların büyük bir kısmında çarpıntının tamamen ortadan kalkmasını sağlayan
“radyofrekans ablasyon” yani “yakma” tedavisi önerilmektedir. Elektrofizyolojik
çalışma, kalpteki kısa devrenin nerede olduğunu bulma amaçlı yapılan, lokal anestezi eşliğinde, çoğunlukla kasık ve boyun toplar damarlarına konulan kateterler
ve kalbe iletilen özel teller yardımıyla özel bir bilgisayar sistemi kullanılarak
yapılan bir testtir. Bu çalışma ile hastanın hissettiği çarpıntının laboratuar
koşullarında tekrarlanması, bu çarpıntının nereden kaynaklandığının
gösterilmesi amaçlanır. Tanıdan emin olunduktan sonra hastanın
çarpıntısına neden olan kısa devreler radyofrekans kullanılarak ısı enerjisi ile yakılmakta ve ritim bozukluğunun tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Neredeyse yüzde yüze
yakın kür sağlayan bu tedavi bazı hastalarda ilaç
tedavisinden önce ilk seçenek olarak uygulanabilmektedir. Hastanemizde yıllardır
deneyimli hocalarımızca yapılmakta olan bu tedavi yönteminden
sonra hastanın ilaç kullanmasına gerek kalmaz
ve hayatına kaldığı
yerden devam
edebilir.

ATRİYAL FİBRİLASYON : Yaşlılarda daha çok görülür
ve ritmin hızlanmasıyla beraber aynı zamanda ritimde düzensizliğe de neden olur. Genç hastalarda görüldüğünde de benzer
belirtilere neden olabilmekte ve yaşam kalitesini önemli derecede
bozabilmektedir. Bu ritim bozukluğu bir öncekine göre daha farklı bir
öneme sahiptir. Çoğunlukla ileri yaşta görülen bu ritim bozukluğunda kalbin kulakçık kısmında pıhtı oluşup vücudun değişik organlarına
en sık olarak da beyne pıhtı atması söz konusu olabilmektedir. Hastanın
herhangi bir uzvunda güçsüzlük veya hiç oynatılamama, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, dilde peltekleşme gibi belirtilerle kendini belli eden bu
durumu engellemek amacıyla diğer ritim bozukluklarından farklı olarak tedavilerinde kan sulandırıcı tedavisi de almaları gerekmektedir. Bu tür hastalar
yakın kardiyoloji kontrolünde olması gereken hastalardır. Kullandıkları ilaçların
kanı inceltmesi nedeniyle kanatıcı özellikleri de bulunduğundan doktorunun çağıracağı belirli sürelerde mutlaka kontrollere gelinmelidir. Hastaların çarpıntısının arttığı dönemlerde yol yürümede sıkıntı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler oluşabilmektedir. Başlanacak tedavi iki unsuru hedefler; 1- hastanın ritim
bozukluğu uzun süredir mevcut değilse hastayı normal ritmine döndürüp normal ritimde takip etmek, 2-Hastadaki ritim bozukluğu uzun zamandır var ise
ritim bozukluğunun kalıcı olduğuna kanaat getirip kalp hızını kontrol altına
almaktır. Her ihtimalde de hastanın özel puanlama sistemlerinde risk profili
çıkartılıp, inme açısından riski yüksekse kan sulandırıcı tedavi verilmesi gerekmektedir. Hastanın çarpıntıları sıklaştığında çoğunlukla ritim bozukluğunun hızı kontrol altında değildir, kalp gereğinden fazla çalışıyordur,
bu tür durumda mutlaka ilaç tedavisinin düzenlenmesi bazen de ilaç
değişikliği yapılması gerekmektedir. Ritim düzenleyici ilaçların verildiği bu tür durumlarda hasta bunlardan da fayda görmez ise
çeşitli komplike üç boyutlu haritalama yöntemleriyle yakma
veya “kryoablasyon” denen özel bir yöntemle soğutarak
ritim bozukluğunun ortadan kaldırılması sağlanabilir. Kontrolü zor olan bu ritim bozukluğunu deneyimli kardiyologların ellerinde yakma veya
soğutma tedavisi ile % 60-70 oranında çözümü olabilmektedir. Bu tür işlemlerin
yan etkilerinden korunmak amacıyla
işlemlerin deneyimli ellerde yapılması önem taşımaktadır.
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VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ: Diğerlerinden farklı olarak hayati tehlike de içeren bu ritim bozukluğunda kalbin karıncıklarının çok hızlanması ve kalpten bağımsız olarak yüksek hızlarda kendi başına çalışması, sonunda da kalp durmasına neden olabilir. Bu ritim bozukluğu daha çok kalpteki
yapısal bir bozuklukla beraberdir. Hasta, ya daha önceden bir kalp krizi geçirmiş ve kalpte bir kısım
doku ölmüştür ki bu hastalarda sıklıkla kalp yetersizliği de görülmektedir, ya da doğuştan gelen veya
genetik bir takım kalple ilişkili hastalığı mevcuttur. Hastada yine benzer şikayetlerle birlikte bayılma veya ani kalp ölümü görülebilir. Bu tür durumlarda hasta acil servise ne kadar erken getirilirse
hayatta kalma şansı o kadar artar. Hastada altta yatan neden tedavi edildikten sonra da risk devam
ediyorsa, ritim bozukluğunu önleyici tedavi de dahil olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri verilmektedir.
Ancak hayati öneme sahip olan bu ritim bozukluklarında hastanın bazen ikinci bir şansı olmayacağı için “şok verme özelliği olan kalp pillerinin” takılması gündeme gelmektedir. Ani kalp ölümü
yaşayıp kurtulan hastalarda sigorta görevi görecek olan bu cihazlar hastada devamlı kalp ritminin
monitörizasyonunu sağlamakta ve hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu saptandığında da uygun
tedavi yöntemiyle doğrudan kalbin içine konulan bir tel vasıtasıyla ritmi normale döndürülebilmektedir. Cihazda depolanan bu kayıtlar özel pil kontrolü cihazları yardımıyla incelenebilmekte ve gün
gün saat saat hastanın yaşadığı ritim problemleriyle ilgili net bilgiler elde edilmektedir. Şok verme
özelliği olan kalp pillerinin takılması ilaç tedavisinin kesilmesi anlamına gelmez, bu hastalar çoğunlukla ritim bozukluğunun tekrarını önleyici veya altta yatan hastalığın ilerlemesini önleyici ilaçlar
kullanmaktadır.
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Kalp hızı belli değerlerin altına düştüğünde ise böbrek ve beyin gibi önemli organlara kan akışı azalacağından bu
sorun sistemik sonuçları olan bir tabloya dönüşebilir. Acile veya polikliniğe bu şikayetlerle başvuran hastalarda hemen
elektrokardiyografi çekilip ritmin değerlendirilmesi ve ritim bozukluğunun türüne göre damardan kalbi hızlandırabilecek ilaç tedavisinden boyun damarından geçici pil takılmasına kadar geniş bir yelpazede tedavi planlanması yapılmaktadır. Hastaların düşük kalp hızları bazen kullandıkları ilaçlarla ilişkili, bazen yedikleriyle, bazense geçirdikleri cerrahi
operasyonlarla ilişkili olabilmektedir. Altta bu tür bir neden yokken de özellikle ileri yaşı olan hastalarda kalpteki ileti
sisteminin yaşlanmasından ötürü bazı unsurları çalışmaz ve kalp hızının düşmesine neden olabilir.

Acil durumlarda hastanın bilincinin olmadığı durumlarda
kalp masajı ile beraber şok cihazıyla ritmin geri çevrilmesi ile
tedavi sağlanabilir. Hasta hayata döndürüldükten sonra altta yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Bunun için;
Elektrokardiyografinin yanında ileri tetkik olarak ekokardiyografi, 24 saatlik holter monitörizasyonu, koroner anjiyografi veya elektrofizyolojik çalışma planlanabilir.

R

itim probleminin nedeni saptanıp ortadan kaldırıldığı halde düşük kalp hızı devam ediyorsa ve hastanın
günlük yaşamını veya hayati organların beslenmesini etkileyecek boyuttaysa, o zaman tedavide “kalıcı kalp
pilleri” önerilmektedir. Şok verici kalp pilleri gibi anjiyografi laboratuarında sol omuz bölgesindeki damarlar
kullanılarak kalbe teller takıp bu teller ile kalbin uyarılması sağlanmakta, böylelikle hastanın ritmi kalp pili ile
sağlanmaktadır. Kısa süreli veya bilinen bir nedene bağlı kalpte yavaşlama var ise 24 saatlik holter monitörizasyonu veya hadise kaydedici gibi ileri tetkikler kullanılarak ritim bozukluğunun ne kadar sık olduğu ve günlük
yaşama etki edip etmediği hastanın şikayetleri doğrultusunda incelenmektedir. Bunlar incelendikten sonra gerekli olan hastalar yine kalıcı kalp pili takılması amaçlı yönlendirilmektedirler.
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Ülkemizde daha çok kadın çalışma hayatında rol almaya başlamıştır. Kadınlar, yalnızca maddi sebeplerle değil, aynı zamanda bir birey olarak kendilerini gerçekleştirmek için de çalışmaktadır. Ancak çalışmaya başlamak, kadınların
sosyal rolünü farklılaştırsa da, evdeki yükten kurtulmasına yetmemiştir. Annelik de şüphesiz bireysel ve/veya toplumsal gerekçelerle kadının muhtemel tercihlerindendir. Bu noktada, annelik ve kariyer arasında bir tercih mi yapılacaktır,
yoksa günümüzün sık duyduğumuz söylemiyle “çocuk da yaparım kariyer de!”
mi denilecektir?

Çalışma hayatı içindeki kadının anne olmaya karar vermesiyle birlikte yeni sorumlulukları başlar. Çalışmak çoğu
zaman, sosyal konulara ve
çevreye dair farkındalığı da
beraberinde getirir. Bu nedenle gebelik ve sonrasında hata
yapmaması gerektiği düşüncesi ile daha fazla okuma, bu
alandaki uzmanların açıklamalarını izleme ve öğrendiklerini hayata geçirme zorunluluğu hissedebilir. Bu hazırlıkların
faydalı bir yanı vardır: Yeni
hayatlarına daha fazla kafa
yormak, sudan çıkmış balığa
dönmesine engel olacaktır. Bu
süreçte, hem annenin hem babanın hayatı değişecektir ve
çocuk sahibi olmaya karar verilmesiyle bir dönüm noktasına
da gelinmiş olur.
Gebelik ve sonrasında evde
oluşan yeni dengelerin oturması aşamasında bocalayan
anne, kimi zaman maddi sebeplerle, kimi zaman da planladığı kariyerini sürdürmek için
ve kazandığı sosyal statüyü
kaybetmemek için işine dönmek zorundadır. Dahası, gebeliğinin son döneminden itibaren evde çok vakit geçirmekte
olan anne, evden uzaklaşmak,
işe başlamak isteyebilir.
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Bebeğimi kime emanet edeceğim ???

Bebeğimi nasıl emanet edeceğim ???

Çocuğunu bırakacak olmanın suçluluğu vardır. Bu süreçte bebeğini kime emanet edeceğinin kaygısı annenin zihnini işgal edebilir. İşe dönme vakti geldiğinde anne, kendisini karmaşık duygular içinde bulabilir. Öncelikle aileden yardım beklenir. Bu seçenek
işe yaramazsa, ebeveynlerin kaygısı daha da artar. Çünkü bulacakları ve bebeklerini
emanet edecekleri yeni bakıcı adayını tanımıyorlardır. Üstelik bebekleri ona iyi bakılıp
bakılamadığını onlara söyleyemeyecektir. Medya aracılığıyla sıkça duyulan ve toplumda
kulaktan kulağa yayılan kötü ve özensiz bakıcı hikâyeleri annenin endişesine katkıda
bulunabilir.

Bakıcı arayışına erken girmiş olmak işleri kolaylaştırabilir. Annenin işine dönme vakti yaklaştığında planlanan bakıcıyla birlikte bakım vermeleri hem bebeğin hem de annenin bu yeni duruma
uyumları açısından önemlidir. Anne ve bebeğin ayrılığa alışmaları için ayrı kalınan süreler yavaş
yavaş uzatılabilir. Böylelikle hem uyum süreci daha yumuşak geçer, hem de bebek ve bakıcının
ilişkilerinin gelişimi de anne tarafından gözlenmiş olur. Bebeğin bakımı için esas olan güvenilir
bir bakım verenin olmasıdır. Çocuğun ihtiyaçlarını takip eden, isteklerini anlamaya çalışan bir
kişinin olması, annenin işine dönmesi için yeterli güveni sağlayabilir. Annenin bebeğinden ayrılmakla ilgili endişesi bebeğinin de kaygılı olmasına yol açar. Bir başka deyişle annenin bu ayrılığı
yorumlama şekli dolaylı olarak bebeği de etkileyecektir. Anne burada bakıcıyı tanıyor, güveniyor
ve iyi iletişim kurabiliyorsa, bebeğini daha rahat emanet edebilir. Bu durum hem annenin hem
bebeğin kaygı seviyesini düşürecektir.
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Anneden ayrı kalmak
bebeğimin zihnini
karıştırır mı?
Annenin gidişinin bebeğin zihninde nasıl
bir karşılık bulduğunu bilememek de annenin kaygısını arttırmaktadır. Annenin
işe gidişinin bir yok oluş olmadığını, bebek zamanla hissedecektir. Çünkü annenin
gidişlerinin ardından yeniden geldiğini
anladıkça, bebek annesini bekleyebilir ve
zamanla annesini aklında tutabilmeyi becerebilir hale gelecektir.

Anneden ayrı kalmak uzun vadede
bebeğimi olumsuz etkiler mi?
Uzun vadeli düşünüldüğünde, çalışan annelerin
çocuklarının okul ve sosyal başarılarının çalışmayan annelerinkinden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Annesi çalışan çocuklar, gelecekte
seçecekleri meslekleri daha çok araştırırlar. Bu
çocukların daha fazla sorumluluk aldıkları için,
daha özerk ve sosyal olmaları beklenir.
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için iyi bir temel atılmış olacaktır.
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Uzun bir aradan sonra tekrar
işime adapte olabilecekmiyim?
Anne, çocuğuyla ilgili bahsedilen kaygılarının yanında, uzun bir ara verdiği işine tekrar uyum sağlamakla
ilgili de kaygı yaşayabilir. Çünkü annenin çalışmadığı
süreçte, iş yerinde değişimler olmuş, annenin günlük
uygulamayla gelişmiş olan iş pratikliği körelmiş olabilir. Anne, bu durumla baş etmede kendisine yeterli
bir uyum süresi tanımazsa, yetersizlik hissi ile sonuçlanabilir. Bu noktada kişinin tüm destek sistemlerini
kullanması ailenin düzeni açısından önemlidir. Eşiyle
iyi bir işbirliği içinde olan anneler, kuşkusuz bu sürecin keyfini daha fazla alabilir. Annenin bu yoğun
tempo içinde kendine ayırdığı kısa süreler verimini
arttırabilir. Örneğin 20 dakikalık bir egzersiz, hem
kendisi, hem de bebeği için iyi olacaktır.
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Epilepsi nöbeti nedir ?

20
Uzm. Dr. Berna ALKAN
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Klinikte belli bir süreye sınırlı olarak bilinç, davranış, duygu, hareket veya
algılama fonksiyonlarında ani başlayan, kısa süreli ve geçici değişikliklerdir. Tek ayakta ya da kolda kasılmalar, kol veya bacakta uyuşma-karıncalanma, yanma ve nadiren ağrı gibi kısa süren belirtiler, deride renk
değişiklikleri (kızarma-solma), kan basıncı değişiklikleri, ani korku, daha
önce olmamış bir olayı olmuş gibi (deja-vu) ya da daha önceden olan
bir olayı olmamış gibi (jamais-vu) hissetme, hoş olmayan koku veya tat
hissetme, mideden yukarı doğru yükselen, tarifi güç, hoş olmayan bir his,
başın bir yöne doğru çekilmesi, kolun yukarı kalkması, yalama, yutkunma,
ağız şapırdatma gibi hareketler, elbisenin düğmeleri ile oynama, elbiseyi
çekiştirme, sadece bilinç bulanıklığının eşlik ettiği bir çok çeşit parsiyel
epileptik nöbetlerden oluşabileceği gibi, bilinç kaybı ile birlikte ani
olarak dalma, tüm vücutta kasılma ve atımlar, sıçramalardan
oluşan jeneralize epileptik nöbetlerden de oluşabilir.
Bu nöbet sırasında hastalarda ağızdan köpük gelmesi, dilini ısırma, hastada
idrar ve/veya gaita kaçırması gözlenebilir.

Nöbetlere
neden olan
faktörler;

E

pilepsi sözcüğünün eski yunan
dilindeki ‘Epilepsia’dan türediği ve
nöbet anlamına geldiği bilinmektedir.
Halk arasında da Sara hastalığı olarak da bilinir.
Beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan tekrarlayıcı, geçici anormal elektriksel deşarjları sonucu görülen nörolojik bir hastalıktır.

Epilepsi kimlerde
görülür ?
•

Epilepsi her yaşta görülebilmekle birlikte 20’li yaşlar öncesi ve
60’lı yaşlar sonrasında görülmesi
daha sıktır.

•

Epilepsi hastalığı, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın
eşit olarak görülmektedir.

Kişi hayatının herhangi bir döneminde, bir defaya mahsus olmak
üzere epileptik nöbet geçirebilir
ancak bu nöbet bir daha hiç
tekrarlamayabilir.
Bu nedenledir ki, ‘’epilepsi hastalığı’’ tekrarlayan epileptik
nöbetleri tanımlar.

Epilepsi
hastalığı
tanısını tek başına
koyduran bir test yoktur.

Tanı koymada en önemli nokta hastanın nöbeti hakkında verilen bilgidir. Özellikle nöbeti gören kişinin ayrıntılı ve dikkatli
olarak dinlenmesi gereklidir. Sonrasında yapılan ayrıntılı
Epilepsi hastalığı tanısı almış bireylerin
genel ve nörolojik muayene ardından hastanın gerekyaklaşık olarak yarısında herhangi bir sebep
li kan tetkikleri ve EEG (elektroensefalografisi)
tespit edilemeyebilir. Belli grup hastada ise gebesi istenir. Tanı konulmasında en önemli tetlikte olan beyin gelişim problemleri, doğum sırasındakiklerden birisi EEG’dir. Beyin Bilgisayarlı
ki nedenler, beyin enfeksiyonları, beyin tümörleri, beyin
Tomografi (BT) veya Beyin Manyetik
damar hastalıkları, bazı ilaçlar, zehirlenmeler, aşırı alkol alımı
Rezonans Görüntüleme (MRG)
gibi nedenler nöbetlere neden olabilmektedir.
epilepsi nöbetlerine neden
olan olayların ya da yapısal bozuklukların orEpilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır.
taya konmasında
Tedavinin en önemli amacı nöbetlerin durdurulmasıdır. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılır
yardımcı olur.
ve ilaç seçimine karar verirken nöbetin tipi, atakların sıklığı, hastanın yaşı, eşlik eden diğer
sistemik hastalıkların varlığı önem taşımaktadır. Hastaların çok büyük kısmında ilaç tedavisi ile
nöbetler kontrol altına alınır. Belli bir grup ilaç tedavisine dirençli uygun hastada cerrahi tedavi ile de
başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
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Epilepsi Hastalığında
Dikkat Edilmesi Gerekenler
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•

Epilepsi hastalarının her zaman yakınlarındaki kişilere hastalıkları ile ilgili bilgi vermesi
ve acil bir durumda yapılacaklar ile ilgili bilgilendirmesi uygun olacaktır.

•

Bir epilepsi hastasının ilaçlarını düzenli kullanması nöbetlerin önlenmesi için çok önemlidir.

•

Nöbetleri tetiklediği bilinen uykusuzluk, açlık gibi durumlardan mutlaka kaçınmalıdırlar.

•

Alkol, alınan ilaçların etkisini azaltabileceğinden, yoğun alkol alımından kaçınılmalıdır.

•

Havuza, denize girerken mutlaka yanlarında biri olmalıdır. Sık nöbet geçiren hastaların
trafikte bir kaza nedeniyle kendilerine ve başkalarına zarar vermemeleri için bu dönemlerde araba kullanmamaları önerilir.

•

Epilepsili hastalar belirtilen basit ama önemli öneriler ve uyarılara uyduğu takdirde
hayatını diğer insanlardan farksız şekilde sürdürebilir.

•

Nöbet geçirme durumunda risk oluşturabilecek yükseklik veya dalma, suyla ilgili meslekler ve sporlar dışında sporla uğraşabilir, meslek ve okul hayatını rahatlıkla sürdürebilirler.

•

Epilepsi hastaları çocuk sahibi olabilirler. Ancak mutlaka gebelik planından önce doktorları ile görüşmeli ve yakın takiplerine devam etmelidirler.
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Eğer hasta yaralandıysa ve/veya nöbet 5 dk’dan
daha uzun süredir devam
ediyorsa ve/veya ilk nöbetten
sonra hemen ikinci nöbet
başlıyorsa ve/veya hastanın
bilinci açılmıyorsa hemen
ambulans çağırıp en
yakın sağlık
kuruluşuna
başvurunuz.

Öncelikle sakin olun
ve hastanın yanından
ayrılmayın.

Rahat
nefes alması için
mümkünse ağzını ve
solunum yolunu açık tutun.
Nöbetinin bitmesini bekleyin!

Hastayı güvenli
bir yere yatırın

Hastanın sıkı giysileri varsa
(kravat, kemer gibi)
gevşetin, gözlüğü varsa
çıkartın.

Asla ağzına bir şey
sokmaya veya koymaya
(örneğin, dişlerini
sıkıyorsa açmaya veya su
vermeye ) çalışmayın.
Çene ile ilgili
Sabit ve rahat
zorlayıcı
olacak bir şekilde onu
hareketler
yan yatırıp,
zararlıdır.

tükürüğünün dışarı
akması sağlayın.

Hastanın yanında ucu
sivri veya sert eşyalar
varsa onları hastanın
yanından uzaklaştırarak hastayı koruyun.
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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.

bilinmesi gerekenler
ORGAN NAKLİ
KİMLERDEN YAPILIR?

•Kadavradan Donör(Verici): Genellikle trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması
vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dönüşümsüz 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.
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Alıcının tedavisini yürüten hekim ile
organ naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler
kurulunda yer almaları yasaktır.

BAĞIŞLANAN ORGANLARIN
DAĞITIMI NASIL YAPILIR?

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.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?

Beyin fonksiyonlarının geriye dönüşümsüz olarak kaybolmasına beyin
ölümü denir.

Kadavra donörlerden elde edilen
organların dağıtımı, Ulusal Koordinasyon
tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığının 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.

BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT
(KOMA HALİ) ARASINDAKİ FARK

•Bitkisel hayatta hastanın solunumu kendiliğinden devam eder ve bu hastalar aylarca, yıllarca
yaşayabilirler.
• Beyin ölümünde komadan farklı olarak beyin fonksiyonları 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.

ORGAN BAĞIŞ KARTI

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

ORGANLARIMI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRİM?
Sağlık Müdürlüklerine, hastanelere, organ nakliyle
ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak, iki tanıkla
birlikte, kendisi öldükten sonra organlarını bağışladığını belirten bir belgeyi doldurarak imzalaması ve
bu belgeyi yetkili kurumlara teslim etmesiyle organ
bağışı yapılabilir.

KİMLER ORGAN BAĞIŞLAYABİLİR?

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.

“18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını
veya bir kısmını bağışlayabilir.” 2238 Sayılı Kanun
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İŞLERİ
DİYANET IĞI
L
BAŞKAN beral’ın 1980

a
ehmet H usu üzerine
M
r.
D
f.
o
Pr
şvur
İşleri
aptığı ba
yılında y ri Başkanlığı, Din ve
arih
İşle
Diyanet lu, 06.03.1980 t nin
u
kli
ur
Yüksek K ararı ile organ na
k
ı
ir.
t
ıl
396 say
bildirmiş
u
n
u
ğ
u
caiz old

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

Kalça çıkığı tam çıkık, yarı çıkık ve muayene sırasında eklemde
hafif oynama olarak sınıflandırılır. Tüm bu tiplerin tedavi edilmesi gerekir. Hafif olan tiplerde tedavi daha çabuk sonlandırılırken, tam çıkık olanlarda daha uzun sürmektedir.
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Ortopedi ve Travmatoloji AD

Kalça Çıkığı Nedenleri ve Riskli Bebekler
İlk çocuk
Kız çocuk
Makat gelişi doğum
Amnion sıvısının az olması
Ailede kalça çıkığı hikayesi olması
İkiz-üçüz bebekler

Kalça Çıkığı Belirtileri ve Riski

Çocuklarda Kalça Çıkığı
Ç

ocuklarda kalça çıkığı eskiden doğuştan kalça
çıkığı olarak adlandırılmaktaydı. Ancak günümüzde Gelişimsel Kalça Çıkığı olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni kalça çıkığının bebek anne
karnındayken başlıyor olmasıdır. Anne karnında bebekte kalça çıkığı bulguları ne kadar erken oluşmaya
başlarsa, doğduktan sonra kalçalar o kadar ileri derecede etkilenmiş olmaktadır. Daha geç etkilenenlerde
hastalık daha hafif olarak karşımıza çıkmaktadır.

B

ebekte boyunda eğrilik, ayaklarda şekil bozuklukları, omurgada eğrilik gibi hastalıklar varsa, kalça çıkığı görülmesi riski daha fazladır. Ayrıca bebekte kalp ve damar hastalığı, idrar
yolları hastalıkları ve mide bağırsak hastalıkları da varsa, kalça
çıkığı riski yüksektir. Yenidoğan döneminde (ilk 2 ayda) kalçadan hareket ile klik sesi gelmesi, aşırı hareket ile kalçada gevşeklik hissedilmesi önemlidir. Kalça çıkığının tespit etmenin en
erken ve doğru yolu yenidoğan döneminde bebeğe kalça ultrasonografisi yapmaktır. Ultrasonografi anneye gebelik sırasında
birçok kez yapılmaktadır. Ancak gebelik sırasında yapılan ultrasonografilerde bebeğin kalçasının muayenesi yapılmamaktadır.
Bu nedenle her şey normal olan bir gebelikte doğumdan sonra
bebekte kalça çıkığı saptanabilmektedir.

Y

enidoğan döneminde el ile muayenede % 10 oranında hatalı
sonuç çıktığı yapılan çalışmalarda saptanmıştır. Bu nedenle
yenidoğan döneminde mutlaka kalça ultrasonografisi ile kalçalar muayene edilmelidir. 4 aydan sonra ise kalça ultrasonografisi
artık doğru sonuç vermesi azaldığından, kalça röntgeni çekilmektedir.
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Doğduktan sonra kundak uygulaması ailenin
sağlam kalçaları olan bir bebeğe yapabilecekleri en büyük kötülüktür. Sağlam ve yuvasında olan kalçalar kundak uygulaması ile
yerinden çıkabilmektedir.
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Çocuğumda kalça çıkığı problemi olduğunu nasıl anlarım ?

T

edavide altın dönem yenidoğan dönemindeki ilk 3 aydır. Yapılan
çalışmalarda ilk 3 ayda kalçanın hem kemik hem de kıkırdak dokularının iyileşme potansiyeli en fazladır. Bu dönemde tedavi bazen 1 ayda
bile tamamlanabilmektedir.

Yenidoğan döneminde ultrason ile tanı konan kalça çıkıklarında Pavlik bandaj ile kısa sürede iyileşme sağlanmaktadır. Pavlik bandaj yıllardır dünyada en yaygın kullanılan ve fizyolojik bir tedavi şeklidir. Kalçalar bükük ve yana açık şekilde tutularak, iyileşme sağlanmaktadır.

•

3 aylıktan daha büyük bebeklerde kalçalarda yana açılmada kısıtlanma, bacak boylarında
eşitsizlik, kasık ve bacak çizgilerinin eşit olmaması çok önemli bulgulardır.

1 yaş civarında artık ameliyat yapılması gerekmektedir.

•

12 aydan sonra çocuklar artık yürümeye başlarlar.Yürümeye başladıktan sonra, tek taraflı
tam çıkık varsa o zaman çocuktaki aksama fark edilir.

1.5 yaştan sonra ise kalça yuvasına ve bacak kemiğini de kesecek ve

•

İki taraflı çıkıklarda aksama tecrübeli kişiler tarafından fark edilebilir.

•

Çocuğun ayakta duruşunda karın öne daha çıkıktır ve arkadaki bel çukuru daha oyuktur.

düzeltecek daha kapsamlı ameliyatlar yapılmaktadır.

7 yaştan sonra saptanmış kalça çıkıklarında ameliyat yapılmamakta-

Tek taraflı ve çift taraflı çıkıklar çocuğun yürümesini geciktirmezler. Çocuk
normal çocuklar gibi 1.5 yaşından önce yürür.

dır. Kalçalar olduğu haliyle bırakılmaktadır.

Kalçası çıkık olan çocuklarda, yenidoğan dönemi de dahil hiçbir dönemde bacak hareketleri kalçada huzursuzluk ve ağlamaya neden olmaz. Bez değiştirirken huzursuz olması ve olmaması kalça çıkığının bir
bulgusu değildir.

maktadır. Bu nedenle 7 yaşından önce kalça çıkığı tedavilerinin hepsi
tamamlanmış olmalıdır.

35-40 yaşlarında ağrı yapmaya başlarsa o dönemde ameliyat yapıl-
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Diyabet; İnsülin eksikliği ya
da insülin etkisindeki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan
sürekli tıbbi bakım gerektiren
kronik bir metabolizma hastalığıdır.
Diyabet hemşireliği ise; diyabet yönetiminde ileri bilgi
ve becerisi olan, uygulayıcı,
eğitici, danışman, yönetici,
araştırıcı, koordinatör, yenilikçi, mesleki faaliyetlerden
sorumlu meslek üyesidir.

Hemşire Yasemin BULUT
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2013 yılında dünyadaki diyabetli hasta sayısı 382 milyon iken, bu sayının 2035 yılında %55 oranında artarak 592 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “salgın” olarak
ifade edilen diyabet, hem bireysel, hem de toplumsal olarak insan sağlığını olumsuz etkilemekte,
yaşam kalitesini ciddi anlamda bozmakta ve ekonomik olarak bireysel ve toplumsal yük getirmektedir. Ülkemizde ise, 1997-1998 yıllarında yayınlanan çalışmada (TURDEP-1) diyabet sıklığı %7.2
iken, 2010 yılında yayınlanan çalışmada (TURDEP-2) diyabet sıklığının %13.7’ye ulaştığı görülmüştür.

Diyabet sıklığındaki artışın en önemli nedenleri;
sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve bununla birlikte obezitenin artmasıdır.
Sağlık hizmetlerinin temel amacı; hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve hastalık sürecinde erken
dönemde tedavinin sağlanması ve takibine yöneliktir. Diyabet için baktığımızda; Tip 1 diyabet ve
Tip 2 diyabet için bazı risk faktörleri değiştirilemezken, özellikle Tip 2 diyabette bazı risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile diyabet gelişimi önlenebilmekte veya hastalık süreci geciktirilebilmektedir. Tip 2 diyabette;
Değiştirilebilir faktörler ;
Obezite
Obezitenin süresi
Yağ dağılımı; viseral (organ çevresi) obezite
Hareketsizlik
Beslenme
Hiperinsülinemi ve insülin direnci
Bozulmuş glikoz toleransı

Değiştirilemez faktörler;
Genetik yatkınlık
Yaş
Cinsiyet
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Diyabet Hemşireliği

Diyabet Eğitimi

Diyabet hastalığı, yaşam boyu sürmesi nedeniyle diyabetli
birey fiziksel ve psikososyal bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bireyin fiziksel durumunun yanı sıra psikososyal değerlendirmesinin yapılması verilen danışmanlık hizmetinde önemli olmaktadır.

Bireylerin diyabet yönetimini en üst seviyede yapabilmeleri için öncelikle eğitime, diyabet hakkında bilgi vermekle başlanır. Diyabet hastalığı, risk faktörleri, diyabetin
nedenleri, diyabet tipleri tanımlanarak kişilerin mevcut
durumlarıyla ilgili farkındalığı sağlanarak diğer eğitimlere daha yüksek motivasyonla geçilebilmektedir. Diyabet
eğitimi temel olarak aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır.

Hastalığın yönetimi eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi
üçgeninde hasta merkezli bir ekip yaklaşımını zorunlu
kılmaktadır.
Diyabette primer bakım ekibi hekim, hemşire ve diyetisyenden oluşmakla beraber, aile bu ekibin en önemli bir
parçası olmaktadır. Gerektiğinde psikolog, psikiyatrist,
pediyatrist, oftalmolog, egzersiz fizyoloğu, eczacı, sosyal
hizmet görevlileri ve daha pek çok profesyonel, ekibe dâhil
olabilmektedir. Diyabetli birey ve ailesi ile en fazla birlikte
olan diyabet eğitim hemşiresi, sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile bireyin yaşam kalitesini yükselterek
tedaviye uyumunu kolaylaştırmaktadır.
Diyabet hemşireleri, hem ayaktan, hem de yatarak tedavi
olan diyabetli bireylere gerekli olan eğitimleri vererek tüm
desteği sunar. Amaç; bireyi kendi öz bakımını sağlayabilecek, hastalığı ve komplikasyonları yönetebilecek bilgi ve
beceriye sahip duruma getirebilmektir. Bu kapsamda sadece hasta bireye odaklanılmayıp, aynı zamanda bireyin
ailesinin de bu sürece uyumunu sağlamak önem kazanabilmektedir. Birey ve ailesine bu donanımı kazandırabilmek için öncelikle diyabet eğitim hemşiresinin iyi bir veri
toplaması gerekmektedir. Bu veri toplama sürecinde, kişinin geçmiş ve mevcut sağlık/hastalık öyküsü, yaşam şekli,
sosyo/ekonomik imkânları, yetenekleri, becerisi, psikososyal özellikleri ve ayrıca hastanın hastalığı kabullenme sürecindeki uyumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Diyabet
eğitimleri, bireyin ilk başvurusundan ve/veya yatışından
itibaren başlanarak kişinin öğrenme becerisine, algılama
düzeyine, inançlarına ve günlük yaşamına uygun bireysel
olarak planladıktan sonra hasta ve ailesi ile görüşmeler yapılmaktadır.
Kronik hastalık tanısı almak bireylerde farklı tepkilere
neden olabilmektedir. Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde yeni tanı alan bireylerde şok, kızgınlık gibi tepkiler daha yoğun yaşanırken, hastalığın ilerleyen süreçlerinde bireylerde duygu değişimleri yaşanabilmekte ve bu
bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle
eğitimlerimizi bireysel olarak planlanmaktadır. Eğitimin
temel amacı; bireyin, kendi diyabet yönetimini yapabilmesidir.

Beslenme
Diyabetin nedenlerinden biri olarak görülen kilo ve sedanter yaşam konusunda bilgiler verilerek, beslenme ve
egzersizin tedavi sürecine olan katkılarıyla ilgili paylaşımlarda bulunulmaktadır. Beslenme ve egzersiz uyumu
ile kan şekeri hedef değerlerde olmayan bireyler için ilaç
tedavisi (antidiyabetik oral ilaçlar ve insülin tedavisi gibi)
başlanabilmektedir.
İlaç yönetimi ve İnsülin uygulaması
İlaç yönetimini nasıl yapacağı ve insülin uygulamasıyla
ilgili gerekli bilgiler verilerek, insülin uygulama becerisi
kazandırılmaktadır. Aynı zamanda diyabetin akut komplikasyonlarından olan şeker düşmesi (hipoglisemi) ve
şeker yükselmesi (hiperglisemi) durumunun nasıl yöneteceği ve tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi
korunmaya çalışılmaktadır.
Yaşam kalitesi ve akut komplikasyonlar
Yaşam kalitesini koruyabilmek için kronik komplikasyonlar ve bu komplikasyonların önlenmesiyle ilgili uygulamalar eğitime dahil edilerek birey bu konuda bilinçlendirilmektedir. Her diyabetlinin bilmesi gereken önlenebilir
bir komplikasyon olan diyabetik ayak yarası olmaması
için ayak bakımının önemi ve ayak bakımının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
Kan şekeri ölçüm tekniği
Diyabette kontrolün sağlanması, şeker düşmesi, şeker
yükselmesi ataklarının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması için evde yapılan kan şekeri kontrolü çok
önemlidir. Diyabeti olan bireylerin bu tespitleri yapabilmeleri için evde kan şekeri ölçüm tekniği öğretilerek,
kendi kendine izlem ve kendi durumunu değerlendirme
becerisi kazandırılmaktadır.
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Diyabet hemşireleri olarak bizler, öğrenmeyi kolaylaştırmaya yönelik eğitimleri sadece sözel olarak değil, aynı zamanda görsel eğitim materyalleri, broşürler ve yazılı materyallerle de
desteklemekteyiz. Eğitim sürecinde kan şekeri ölçümü, insülin tedavisi gibi beceri gerektiren
durumlarda diyabetli birey ve yakınlarıyla birlikte uygulamalar yapılarak bilgilerin daha kalıcı
olması sağlanmaktadır. Böylece bireyin evde kendi kendine uygulama yapmasına yönelik endişeleri giderilerek, bireyin tedaviye uyumu güçlendirilmektedir. Eğitimlerde süreklilik önemli
olduğundan diyabet eğitimi alan bireyler kontrole geldiklerinde önceki eğitimleri tekrarlanarak, uygulamalar kontrol edilmekte, yetersiz oldukları durumlarda gerekli destek sunulmaktadır. Ayrıca sunulan danışmanlık hizmetimizle bireylere kan şekeri ölçüm sonuçlarıyla ilgili veya
zorlandıkları herhangi bir konuda telefon görüşmeleriyle detaylı yönlendirmeler yapılmaktadır. Diyabet hemşireliğinin temel görevlerinden biri olan diyabet eğitimleri genel olarak, bireyin hastalığı tanımasını ve hastalığı yönetmesini kolaylaştırıp bireye ve topluma getirdiği yükü
azaltmayı hedeflemektedir.
Salgın olarak adlandırılan diyabetin yaygınlığını azaltmak için diyabetin farkındalığını arttırmak son derece önemlidir. Bu nedenle sadece diyabetli olan bireylere değil, risk grubundaki
tüm bireylere verdiğimiz eğitimler de çok önemlidir. Diyabet eğitimleriyle ilgili hizmet kalitemizi arttırmak, daha güncel hizmet sunabilmek için diyabetle ilgili araştırmalara katılarak,
diyabetle ilgili eğitim programları takip edilmektedir. Bu yenilikler ve gelişmeler konusunda kurumumuzdaki tüm meslektaşlarımıza belirli periyotlarda eğitimler verilmekte ve bilgileri güncellenmektedir. Aynı zamanda özel dal hemşiresi olarak kuruma yeni başlayan hemşireler içinde
bireysel eğitim programları planlamaktayız. Amaç, yatan hastalarda da diyabet yönetiminin en
iyi şekilde sürdürülmesidir.

Diyabet eğitimleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçlarında; eğitimi tamamlanan hastaların bilgilerinin arttığı, özbakım
davranışlarının geliştiği, kilo vermede daha başarılı oldukları ve yaşam kalitelerinin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda eğitim alan bireylerde 3 aylık kan şekeri ortalamalarının (HbA1c) düştüğü buna
bağlı olarak hastane yatışlarının ve komplikasyonların azaldığı belirlenmiştir. Kişilerin hastalıkla daha kolay baş edebilmeleri sonucunda ise, maliyetin azaldığı gösterilmiştir. Bütün bu olumlu sonuçlara bakıldığında, diyabetlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde
önemli rol oynayan Başkent Üniversitesi Hastanesi diyabet eğitim
hemşireleri olarak bizler, diyabet yönünden riskli ve diyabet tanısı
almış bireylere hastanemizde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam etmekteyiz.
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Çocuk Cerrahisi AD

Yabancı cismin boğaza kaçışı
çocuklarda hava yolunu tıkayıp
solunumu ve hava alışverişini bozarak
hayatı tehdit eden bir olaydır.
Bu durum çoğunlukla kısa bir
boğulma veya tıkanma devresine
şahit olan aile bireylerinin şüphesiyle
açıklığa kavuşur. Ancak bu tıkanmaya
tanık olunmamış vakalarda çocuğun
ilerleyen dönemde klinik sunumunun
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi
bu değerlendirmeye ek olarak
radyoloji ve bronkoskopinin akıllıca
kullanımı ile
çözülebilmektedir.
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Yabancı Cisim Aspirasyonları ile başvuran
veya şüphelenilen vakaların %80’ i 3 yaşından küçük çocuklardır. Pik dönem ise 1 ve
2 yaş arasıdır. Bu çocukların yeni yeni yürüdüğü dönemlerdir ki çocukların hayatı ve
yabancı cisimleri ağızlarıyla tanıdığı eline
geçen birçok şeyi ağızlarına götürdüğü oral
dönemdir. Yeterli çiğneme yetisinin ve dişlerinin olmadığını düşünürsek ve ek olarak
yutma refleksinin tam gelişmediği bu çocuklar risk grubunun en tehlikeli dönemine
denk gelmektedir. Dahası uygunsuz yiyeceklerin (fındık fıstık vs…) ve küçük oyuncak ve
boncukların hareketli bir çocuğun ulaşabileceği yerde olması veya büyük kardeşleri tarafından bu çocuklar ile oynarken olabilecek
kazalar da bu riski artırmaktadır. Bu bebeklerde hava yolunun dar olması bu bölgede
tıkanmayı daha olası ve hayati yapmaktadır.
Daha büyük çocuk ve erişkinlerde ise nörolojik hastalıklar, bilinç kaybı ve alkol uyuşturucu gibi alışkanlıklar varlığında daha sık
görüldüğü tespit edilmiştir. Nedeni bilinmemekle birlikte erkek çocuklarda daha sık olduğu birçok bilimsel yayınlarda görülmüştür.

En sık aspire edilen maddenin fındık olduğu görülmüştür. Azalan sırayla diğer
fındık ve fıstık benzeri çerezler, çekirdekler (özellikle karpuz çekirdeği) mısır
ve yemek partikülleri metal nalburiye,
nazar boncukları ve iğneler ayrıca oyuncak parçaları sık olarak solunum yollarından çıkarılan maddelerdir. Balonlar,
misketler ve buna benzer hacimli oyuncaklar ise oldukça ölümcül olabilecek
oyuncaklardır çünkü yuvarlak maddeler
kaygan pürüzsüz yüzeyi ile hava yoluna
daha rahat kaçabilen ve bu yolu tam tıkayarak solunumu durduran maddelerdir.
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RİSK FAKTÖRLERİ

3 yaş altı çocuklar
Erkek çocuk (2 kat fazla)
Ağızlarında cisim ile ağlamak, bağırmak, koşmak, oynamak
Bazı yiyecekleri çiğnemek için dişinin
olmaması
Yutma ve havayolunu korumanın ve
reflekslerinin tam olarak gelişmemesi
Çevreyi ağzı ile keşfetmesi
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Parsiyel (tam olmayan) tıkanmalarda sıklıkla inatçı öksürük,
takipne (normalden sık nefes alıp verme) ve hırıltılı solunum
eşlik eder. Muayene bulgularında klasik triad olan öksürük,
hırıltılı solunum ve bozulmuş akciğer sesleri bulunur ama şart
değildir. Bulguların hepsi görüldüğünde ve yardımcı
görüntüleme yöntemlerinde havalanma fazlalılığı varsa % 98
oranında yabancı cisim aspirasyonundan bahsedilir.

En sık ciddi solunum stresi,
morarma ve mental durumda
bozulma yani boğulma krizi
olarak tarif edebileceğimiz
durumla karşı karşıya kalabiliriz ki bu acil koşullarda hayati
destek gerektirecek bir
durumla sonuçlanabilir.

Yabancı cismin bulunduğu yere göre de belirti ve bulgular değişiklik ve
ciddiyet göstermektedir. Laringotrakeal bölgedeki yabancı cisimlerde
hayati tehlike oldukça sık görülmekle beraber yolun tam tıkanmadığı
durumlarda hırıltılı solunum, soluk alıp vermede zorluk ve ses kısıklığı
gibi semptomlar görülür. Bronşlardaki yabancı cisimlerde ise en sık
öksürük ve solunum seslerinde bozulma görülmesine rağmen solunum
güçlüğü ve kalp atışlarında hızlanma, kanlı tükrük, morarma, ateş ve
boğulma gibi bulgulara da şahit olabiliriz.

UZUN VADEDE
Boğulma anı, morarma ve öksürük krizine şahit olunduğunda
yabancı cisim aspirasyonu %76 ile %92 arasında tanı konulmuş
demektir. Bu akut gelişen dönem birkaç dakika sürüp genellikle
kendini sınırlayıp düzelme gösterir ve sonrasında semptomsuz bir
dönem ile devam eder. Tedavide geç kalma halinde öksürük,
hırıltılı solunum, güç soluk alıp verme vs… gibi bulgular geç
dönemde kendini gösterir. Yabancı cisim aspirasyonuna şahit
olunmayan durumlarda ise aspirasyondan günler ve haftalar sonra
gelişen semptomlara ek olarak non-spesifik semptomlar eklenebilir. Öyle tekrarlayan zatüre, astım, bronşiolit, kronik akciğer hastalığı
gibi tanılarla hasta takip edilebilir.

Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan bütün çocuklarda sistematik bir öykü ve
fizik muayene sonrası radyografi (akciğer grafileri, ön ve yan grafiler ve boyun
grafileri) planlanır. Radyografide patolojik bulguların görülmemesi aspirasyon
tanısını ekarte ettirmediği unutulmamalıdır. Çünkü morarma veya tıkanma
şüphesi olan vakalara yapılan bronkoskopide %90’a yakın yabancı cisim
görülmüştür ve bunların yarısında akciğer grafisi normal olarak değerlendirilmiştir.
İletişim imkanı olmayan daha küçük çocuklarda ise aspirasyon lehine fizik muayene ve radyolojik bulguları olması hiç düşünmeden bronkoskopi için endikasyon
oluşturmaktadır. Muayene ve/veya radyolojik bulgu olmayan ama en ufak bir
şüphe olan vakalarda bile 2-3 gün aralıklı ciddi kontroller ihmal edilmemelidir.
Öte yandan bütün yabancı cisim aspirasyonları ele alındığında
yapılan akciğer grafilerinin en az %30’ unun normal olduğu
görülmüştür. Patolojik olarak ise amfizem (aşırı akciğer havalanması,
atelektazi (akciğerin sönmesi), bronşiektazi, akciğer absesi,
pnömoni(zatürre) vs. gibi bulgular görülmektedir ki bunlar yabancı
cisim aspirasyonlarında görülen komplikasyonlarla paraleldir.

Hayatı tehdit eden yabancı cisim
aspirasyonu tam bir tıkanma ile
oluşmaktadır. Bu tamamen solunum
yolunu tıkayan maddeyi göğüs
duvarına kompresyon uygulayarak ve
karın içi basıncı arttırarak çıkarmak
veya en azından parsiyel bir tıkanıklığa
çevirmek amaç olmalıdır (Heimlich
manevrası). Diğer yandan öksüren,
konuşan, ağlayan çocuklarda yapılması
şiddetle kaçınılması gereken
manevradır çünkü nefes alıp vermeye
olanak sunan bir tıkanmayı tam bir
tıkanmaya çevirme olasılığı hiç
unutulmamalıdır. Yine aynı sebepten
körlemesine yapılan ağız içine elimizi
sokup yabancı cisim aramakta şiddetle
önerilmemektedir.

Tedavide flexible ve rigit bronkoskopi
kullanılmaktadır. Deneyimli anestezist
ve cerrahi ekip tarafından yapılması
şiddetle önerilmektedir. “Işıklı
endoskopik bir aletle soluk borusundan girip yabancı cisim alınıyor” gibi
söylemler bronkoskopinin basit bir
işlem olduğu aklımıza getirmemelidir.
Bronkoskopi esnasında olan trakeal
laserasyon (yırtıklar), kanamalar,
akciğer perforasyonu(pnömotoraks) ve
trakeal ödeme bağlı solunum yetmezlikleri hiç de az görülmemektedir.

TEDAVİ

Bu arada Bilgisayarlı Tomografininde
(BT) yerini unutmamak gerekir.
Semptomatik veya asemptomatik
vakalarda ve özellikle opak olmayan
madde (yemek parçaları, çerezler,
plastik materyaller vs…) aspirasyon
şüphesinde bizlere normal grafiden
çok daha fazla yardımcı olan bir
yöntemdir. Neden akciğer grafisi ile
vakit kaybediyoruz sorusuna verilecek
cevap ise; küçük çocuklarda bu işlem
esnasında, verilen anestezi ve bol
miktarda alınan iyonize radyasyon
diyebiliriz.

BELİRTİLERİ
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Yabancı Cisim
Aspirasyonu
kliniği(hastanın
durumu) ve tanısı;
hastanın yaşı, yutulan
maddenin tipi, olaya
şahit olup olmama,
aspirasyondan sonra
geçen süre, yabancı
cismin yeri ve hava
yolunu tıkama derecesi
ile farklılık gösterir.
Vakaların yaklaşık %60’ı
ilk 24 saat içinde fark
edilmektedir.

Yabancı cisim aspirasyonlarının her ne kadar tedavisi varsa da aslında önlem
almak ve ailelerin eğitimi
hepsinden daha önemlidir.
Önlemden kastımız aspire edilme riski olan maddelerin evde, markette,
kreşte vs… gibi çocukların erişemiyeceği bölgelere
konulması özellikle ülkemizde nazar boncuğu kullanımında daha dikkatli
olunmasıdır. Eğitim ise
sadece ebeveylerin değil
bakıcıların, öğretmenlerin,
kardeşlerin komşuların kısacası çocuk ile ilişkili herkesin bilgilendirilmesi ile
olmalıdır. Bu kişilere riskli
yiyecekler hakkında bilgi verilmeli, çocuk yemek
yerken mümkün olduğu
kadar konuşmayıp bağırmamalı veya ağlamamalı,
gülmemeli, yürümemeli,
koşmamalı; bunun yanında dişleri tam olarak geliştikten sonra sakız veya
çiğnenebilen şeker gibi (3
yaşından sonra) ödüller
verilmelidir. Ayrıca küçük
parçalara sahip oyuncaklardan kaçınılmalı, aileler
öğretmenler bakıcılar basit hayat desteği hakkında
bilgilenmelidirler.
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Obezite Cerrahi Merkezi

Kalbinizi Yorar.

Damar tıkanıklıklarına
neden olur.

Kan Şekerinizi Yükseltir.

Yaşam kalitenizi
düşürür.

Yağ dokusunun
artmasına sebep olur.

Tansiyonu

yükseltir.

Eklemlerinize aşırı yük
binmesine sebep olur.

Obezite cerrahisi ;
Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon,
kalp hastalıkları gibi obezite ile
ilişkili hastalıkların gerilemesine yardımcı olur
uzun dönemde kilo kaybını sağlayıp,
hayat kalitenizi artırır.
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Prof. Dr. Ahmet AKMAN
Göz Hastalıkları AD

katarakt
CERRAHİSİNDE SON TEKNOLOJİ

Katarakt , gözümüzün içinde bulunan merceğin saydamlığının

bozulması sonucu, görmenin azalması durumudur. Göz
merceğimiz 45 yaş civarında önce yakın odaklama gücünü
kaybederek yakın görmenin bozulmasına sebep olur. 60’lı
yaşlara ulaşıldığında ise göz merceğinin ışık geçirgenliği
azalmaya başlar.Bunun sonucu katarakt olarak adlandırdığımız
patoloji ortaya çıkar.

Aslında yeterince yaşarsa her bireyde
katarakt oluşması kaçınılmazdır.

K ATARAKT’ın TEK TEDAVİSİ CERRAHİ‘dir.

İnsanlık tarihi boyunca birçok farklı cerrahi yöntem katarakt tedavisinde kullanılmıştır. Katarakt cerrahisi son 30 yılda çok büyük bir değişim ve gelişme
göstererek, insanlık tarihinin en başarılı cerrahi yöntemlerinden bir olmuştur.
Başarılı bir katarakt cerrahisi ile 80 yaşlarındaki bireyler, gözlerinde başka bir
patoloji yoksa genç insanlarla aynı görme düzeyine tekrar kavuşabilmektedirler. Bu başarıyı, cerrahi öncesi ölçümlerdeki gelişmeler, cerrahi yöntemlerdeki
ilerlemeler ve göz içi lenslerinin gelişimi birlikte getirmiştir.
Son 20 yıllık dönemde halk arasında, lazerli katarakt cerrahisi, dikişsiz katarakt cerrahisi ya da damla ile yapılan katarakt cerrahisi olarak bilinen yöntem
olan fakoemülsifikasyon cerrahisi popülerlik kazanmıştır. Fakoemülsifikasyon
cerrahisi, halk arasında en gelişmiş cerrahi yöntem olarak bilinse de son birkaç
yıl içinde ultra modern katarakt cerrahisi olarak adlandırılan bir anlamda robotik cerrahinin öncüsü sayılabilecek Femto Lazer Destekli Fakoemüsifikasyon
Cerrahisi kullanıma girmiştir. Kısaca FLACS olarak adlandırılan bu yöntem,
fakoemülsifikasyon cerrahisine birçok yenilik getirmiştir
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KATARAKT
CERRAHİSİ VE
GÖZLÜK KULLANMA
İHTİYACI

İlk olarak katarakt cerrahisinde beklentimizin ne
olacağını anlamak bu yeni gelişmelerin bize neler
getirdiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.
Katarakt cerrahisinin temel amacı azalmış görmeyi tekrar %100 düzeyine ulaştırmaktır. Bunun için
başarılı bir cerrahiye ek olarak gözün, sarı noktası,
retinası ve görme sinirinde başka problemlerin olmaması, beyindeki görme merkezlerinin de normal
olması gerekmektedir. Bu alanlarda sorun olmadığını varsaydığımız bir hastada, başarılı bir katarakt ameliyatı sonrası %80 üzerinde bir
görme düzeyine ulaşmak, başarılı bir sonucu gösterir. Bu noktada hastalarımızın en sık
sorduğu soru gözlük kullanmaya ihtiyaç olup olmayacağıdır. Bu durum biraz karmaşıktır. Görmesi azalmış bir gözün gözlükle de olsa görmesinin %80-%100’lere çıkması
büyük bir başarıya işaret eder. Bunun üzerine, uzak gözlüksüz olarak %100 görmeye
ulaşması birçok faktöre bağlıdır. Yakını da gözlüksüz görebilmek uzaktaki faktörlere ek
olarak, özel bifokal ya da trifokal göziçi lenslerinin kullanılmasına bağlıdır.
Önce sadece uzak gözlüğü ihtiyacı olmadan uzak görmenin sağlanmasına baktığımızda,
elimizdeki teknolojilerle göz içine konulacak lensin numarasının saptanmasının mükemmele yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak mükemmel ölçüm sistemlerine rağmen,
her bir bireyin iyileşmesi birbirinden farklı olduğu gerçeği ile yüzleşmemiz gerekmektedir. Bu noktada nasıl yüz kişinin elinde bir kesik olduğunda, her bir bireyde farklı iyileşme ve iz kalması söz konusu oluyorsa, katarakt cerrahisi sonrasında göz ölçüleri birebir
aynı yüz bireye aynı göz içi lensi takıldığında, her bir bireyin gözlük numaraların da
ufak farklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca göz sürekli değişim gösteren bir organ olduğu
için ameliyatın ertesi günü, gözlük numarası sıfır olan bir gözde, bir ay, bir yıl veya beş
yıl sonra, değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. O nedenle dünyadaki en gelişmiş merkezlerde dahi hiç bir katarakt cerrahi hastasına ‘ameliyat sonrası göz numaranız %100
sıfır olacak’ denilememektedir. Kliniğimizde de dünyanın en gelişmiş ölçüm ve cerrahi
yöntemleri kullanılmaktadır.

Deneyimlerimiz, hastalarımızın %80’nin 0.75 altında ve %90’nının 1 numaranın altında bir sonuca ulaşabildiğidir. Bir düzeyler, çoğu insan için günlük
hayatını uzakta gözlüksüz sürdürürken, sadece çok uzak mesafelere bakarken
gözlük ihtiyacı duyacağı düzeylerdir.
Yakını gözlüksüz görebilme daha karmaşıktır. Bu amaçla özel bifokal ya da trifokalgöz
içi mercekleri kullanılmaktadır. Bu durumda da hastalarımızın beklentisi uzak mesafede
günlük hayatta yeterli düzeyde bir gözlüksüz uzak görme ile birlikte yakında da çok küçük olmayan yazıları gözlüksüz okunabilmesi olmaktadır. Temel fizik kuralları gereği yakını çok iyi görür hale getirmek uzak görmede bulanıklaşmaya sebep olduğundan bu tür
lenslerde yakın düzeltme belli bir düzeyle sınırlandırılmaktadır. Bu tür lenslerde uzakta
ışıklarda dağılma gibi bazı sorunların da olduğunu unutmamak gerekir. Lens seçimi konusunda doktorunuzla ayrıntılı bir görüşme yapmanız, sizin günlük hayatınıza en uygun
lensin gözünüze yerleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

CERRAHİ ÖNCESİ
ÖLÇÜMLER
ve
YENİLİKLER

G

özlüksüzlük asıl hedef olmasada katarakt cerrahisinden sonra gözlükten
bağımsız bir görmeye ulaşabilmenin yolu öncelikle göz içi merceği
numarasının doğru saptanmasıdır.
Birçok merkezde ultrasonografik cihazlarla yapılan bu ölçümler,
daha gelişmiş merkezlerde yakın
zaman kadar lazer bazlı optik biyometri cihazları ile yapılmaktaydı.
Göziçi lens numarası belirlenmesi
ile ilgili en son gelişme, Optik Koherens Tomografi (OCT) tabanlı
biyometri cihazlarının kullanıma
girmesidir.
Ülkemizde ilk kez kliniğimizde
kullanılmaya başlayan ve uluslararası literatürdeki ilk araştırma
makalesi de ekibimiz tarafından
yayınlanan OCT bazlı biyometri
cihazı bu konuda türünün ilk örneğidir. Bir yandan göziçi lens numarasını çok hassas biçimde saptarken, doktora göziçindeki diğer
patolojileri ve sarı nokta problemi
olup olmadığını da göstermektedir
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CERRAHİ YÖNTEM
YENİLİKLERİ

Femto Saniye Lazer Destekli Katarakt Cerrahisi yani FLACS, katarakt cerra-

hisinde son yıllardaki en önemli gelişmedir. Halk arasında zaten lazerle yapılıyor diye bilinsede fakoemülsifikasyon yöntemi aslında lazer değil ses dalgaları kullanarak kataraktı eriten bir
yöntemdir. Modern yöntem olan fakoemülsifikasyon yöntemine, gerçekten robotik bir lazer
sistemi eklenmesi ile ortaya çıkan bir anlamda ultra-modern diyebileceğimiz FLACS yöntemi,
ameliyatın ilk üç aşamasının göz ameliyata alınmadan bir lazer sistemi ile uzaktan kontrolle
yapılmasıdır. Halk arasında bıçaksız katarakt cerrahisi olarak gündeme gelmiştir. Femto lazer
sistemi, ameliyatın ilk üç aşaması olan, kesileri, kapsül ön zarının açılarak lens yuvasının oluşturulmasını ve kataraktın parçalara ayrılarak eritilmeye hazır hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu aşamadan sonra normal fakoemülsifikasyon cerrahisine lazerin bıraktığı yerden devam
edilerek parçalanmış kataraktın eritilerek emilmesi ve göz içi lens yerleştirilmesi aşamalarına
devam edilmektedir.
FLACS, daha erken netleşen görme, daha az hırpalanmış bir göz, standardize edilmiş bir ameliyat sistemi sağlamaktadır. Ayrıca göz içi mercek için yuva çok daha iyi hazırladığından, ameliyat sonrası gözlük ihtiyacı ihtimali, normal fakoemülsifikasyon cerrahisine göre daha da azalmaktadır.
Özellikle astigmatlı göz içi lensleri, bifokal ve trifokalgöz içi lensleri gibi. Premium lenslerin
kullanılacağı durumlarda FLACS’ın önemi daha da artmaktadır.
Kliniğimizde göz yapısı uygun olan tüm hastalarımıza bu yeni cerrahi yöntemi önermekteyiz.

Yakını gözlüksüz GÖREBİLMEYE mi başladınız

FEMTO SANİYE

lazer
teknolojisiyle

katarakt cerrahisinde

bıçaksız, dikişsiz yeni bir dönem
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

RANDEVU
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Fıtığın
Sebepleri
1

50

Sigara, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), gebelik,
çeşitli yumuşak doku
bozuklukları,
daha
önce geçirilmiş ameliyatlar, periton diyalizi
ve gebelik gibi durumlarda fıtık gelişme riski
artmaktadır.

Uzm. Dr. H. Onur AYDIN
Genel Cerrahi AD

2

ve
ince barsak

karın duvarı

H

erhangi bir organ veya doku parçasının potansiyel bir boşluğa doğru, çevresinde bir kese
oluşturarak, yer değiştirmesine fıtık (herni) denir. Karın duvarında, kas ve yağ tabakaları
arasında oluşan doğal destek dokusunda yırtılma veya gevşeme olması sonucu fıtık görülmektedir. Fıtıklar büyük çoğunlukla karın ön duvarında özellikle de kasık bölgesinde bulunurlar.
Öksürme, ağır egzersiz veya ıkınma sonrası fıtık olan bölgede rahatsızlık hissi, ağrı veya şişlik
görülebilir. Çoğunlukla ilk oluşum anında yaşamı tehdit edecek boyutta değildirler ancak kendiliğinden iyileşme göstermedikleri için gelişebilecek hayati riskleri önlemek amacıyla cerrahi
tedavi gerektirirler.

fıtık kesesi

karın duvarındaki defekt

Yapılan çalışmalarda kısmen de olsa
ailesel (genetik) geçişli
olduğu gösterilmiştir.
Bu yüzden ailede birinci derece akrabalarında
fıtık öyküsü olan hastaların risk altında olduğu kabul edilmektedir.

3

Her iki cinste oluşabilmesine
rağmen erkeklerde fıtıklar
daha sık görülmektedir.
Dünya genelinde ortalama her 5 erkekten
birinde fıtık görülebilir.

4

Çocukluk çağı fıtıkları çoğunlukla doğumla beraber görülür
ve yaşla birlikte sıklığı
azalır.
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Ş

ikayet ve belirtiler
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Fıtık olan bölgede, özellikle uzun süre ayakta durma sonrası veya
fiziksel aktivite sonrası şişlik oluşmasıdır. Bununla beraber ağrı veya
rahatsızlık hissi görülür. İlerlemiş olgularda fıtık kesesi içerisinde bulunan
organların (özellikle bağırsaklar) kanlanmasının bozulmasına veya tıkanıklık
oluşmasına bağlı olarak bulantı, kusma, gaz ve gaita çıkaramama, karın
bölgesinde ciddi boyutlarda şişlik görülebilir. Bu şekilde ilerlemiş olgular,
hayatı tehdit edici boyutta olabilir ve acil cerrahi müdahale gerektiren bir
duruma gelebilirler. Fıtık hastalığının erken tanı ve tedavisi bu nedenle
önemlidir. Hastalığın tanısı büyük oranda fizik muayene ile konulabilir,
ayrıca ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans
görüntüleme yöntemleri ile fizik muayene desteklenebilir. Radyolojik olarak
görüntüleme yöntemleri ile tanı neredeyse yüzde yüz olarak konulur.

Hastalığın tekrarlamasında hastaya ait faktörler;
•
•
•
•

Fiziksel aktiviteye devam edilmesi,
Sigara kullanımı,
Yara iyileşmesinde yapısal bozukluklar,
İkinci veya üçüncü tekrarında ameliyat uygulanan fıtıklar gibi nedenler sayılabilir.

Ameliyat tekniğine bağlı faktörler;
•
•

Uygun olmayan cerrahi yöntem,
Yama veya cerrahi malzemelerin yetersizliği veya ameliyat tekniğindeki hatalar sayılabilir.

FITIK TÜRLERİ

Fıtıklar oluşum yerine göre adlandırılırlar. Karın ön duvarında bulunan potansiyel
zayıf alanlarda oluşmasına “karın duvarı fıtıkları”, göbek deliğinden kaynaklanan
fıtıklara “umbilikal fıtık”, geçirilmiş karın ameliyatı sonrası oluşan kesi yeri fıtıklarına “insizyonel fıtık” ve kasık bölgesinde oluşan fıtıklara “inguinal fıtık” denilir.
Ameliyat sonrası dönemde hastaların iyileşmesi fıtık nedeni, fıtığın büyüklüğü
ve fıtık yerine bağlı olarak değişmektedir. Basit fıtıklarda hastalar ameliyattan bir
gün sonra taburcu olabilirken, ilerlemiş fıtıklarda bu süre 3 ya da 4 güne kadar
uzayabilmektedir. Burada önemli olan faktör fıtık hastalığının ilerlememiş ve erken zamanda tedavi ediliyor olmasıdır. Hastalar taburculuk sonrası ilk bir hafta içerisinde normal yaşantılarına dönebilmektedir. İlk hafta kontrolünü izleyen
birinci ayda ağır fiziksel aktiviteden kaçınılması önerilmektedir, bunun yanında
normal günlük yaşamla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Hastalar ortalama ilk
3 ay sonunda normal fizik aktivite düzeyine erişirler.

KASIK FITIKLARI

Kasık bölgesinde sağda ve solda doğumdan itibaren var olan iki adet açıklık
vardır. Erkeklerde bu açıklıktan testisin kan damarları ve sperm kanalı, kadınlarda ise rahimin sabit durmasını sağlayan asıcı bağlar geçer ve “inguinal
kanal” olarak adlandırılır. Sağlıklı insanlarda çevre kas ve yağ tabakası tarafından desteklenen bu kanalın ağır fiziksel aktivite, kronik öksürük, uzun
süren kabızlık ve doğumsal bağ dokusu hastalıkları nedeniyle yırtılması sonucu karın içinde bulunan organların inguinal kanala doğru yer değiştirmesi sonucu kasık fıtıkları oluşur. Sağ taraflı kasık fıtıkları sola göre daha
sık görülür ve tek taraflı kasık fıtığı bulunması karşı tarafta da fıtık gelişmesi
açısından risk oluşturur. Kasık fıtığı kesesi içerisinde karın içi yağ dokusu,
karın duvarı yağ dokusu, incebarsak veya kalınbarsak bulunabilir.
Diğer fıtık çeşitlerinde olduğu gibi temel belirti özellikle ayakta durma sonucu belirginleşen şişliktir. Ayrıca fıtık olan bölgede ağrı, dolgunluk hissi,
uyuşma görülebilir. Başlangıç aşamasında ayakta durma sonucu belirginleşen şişlik ilerleyen dönemlerde yatar pozisyonda da gözle görülür bir hal alır.
Bunun nedeni başlangıçta ayakta iken fıtık kesesi içerisine giren organ ya
da dokunun yatar pozisyona geçildiğinde tekrar karın içerisine dönmesidir.
Zamanla inguinal kanala uzanan fıtık kesesi içerisine giren organ ya da doku
pozisyondan bağımsız olarak sürekli olarak fıtık kesesi içerisinde kalır ve şişlik ile beraber ağrı belirginleşmeye başlar. Bu dönemde hastalar şişliği el yardımı ile düzelttiklerini ifade ederler. Fıtık kesesi içerisinde bulunan organ ya
da dokuya göre değişen şikayetler görülür. Barsakların fıtık kesesi içerisinde
uzun süre kalması sonucu kabızlık, aralıklı kasık ve karın ağrısı görülür. Kese
içerisinde bulunan organ ya da dokunun kanlanmasının bozulması sonucu
şiddetli ağrı, karnın tamamında şişlik, gaz ve gaita çıkaramama, bulantı ve
kusma görülür. Bu durumda olan fıtıklara boğulmuş fıtık denilir ve acil cerrahi müdahale gerektirir.
İnguinal kanal içerisine uzanan kasık fıtıklarına “indirekt”, inguinal tabanın
destekleyici kaslarında bulunan zayıflık sonucu oluşan kasık fıtıklarına “direkt” fıtık denilir. Bu iki tip kasık fıtığı da yaşamın her aşamasında görülebilir
ve tedavi seçeneğini değiştirmemektedir. Kasık fıtıklarında hastanın hikayesi
ve ayrıntılı fizik muayene ile tanı konulabilmektedir. Özellikle ultrasonografi
ile desteklendiği zaman tanı yüzde yüzdür. Bunun haricinde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile tanı desteklenebilir.
Tanı sonrasında hastalara elektif olarak cerrahi önerilir. Bunun nedeni herhangi bir ilaç tedavisinin olmamasıdır. İlerlemiş hastalıkta hayatı tehdit edici
riskleri olması nedeniyle, tanı sonrasında ameliyat hasta sağlığı açısından en
uygun yaklaşımdır. Kasık fıtıklarında günümüzde yama ile tamir dünya genelinde kabul görmüş, tekrarlama riski en az ve en etkili yöntemdir. Fıtık kesesinin çıkarılması, kasık bölgesinde bulunan genişlemiş açıklığın anatomik
olarak kapatılması ve sonrasında tekrarlamasını engellemek için kapatılan
bölgeye yama uygulanması yapılmaktadır. Yama cilt altı dokuda kas taba-
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kalarının üzerine uygulanır ve dıştan bakıldığında fark edilmez. Bu amaçla uygun hastalarda açık ya da kapalı (laparoskopik) cerrahi
yöntem tercih edilir. Yapılan çalışmalarda bu
cerrahi seçenekleri arasında hastalığın tekrarlaması açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kapalı (laparoskopik) yöntemde, ameliyat sonrasında ağrının az olması nedeniyle
daha üstün bir seçenektir.
Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ortalama 1-2 gün civarındadır. Taburculuk sonrası
hastalar günlük hayatlarına geri dönebilirler.
Birinci hafta sonunda yapılan kontrolle gerekli
öneriler anlatılır. İlk bir ay ağır fiziksel aktiviteden kaçılması dışında herhangi bir kısıtlama
uygulanmaz. Uygulanan yamaya bağlı olarak
ilk bir ay aralıklı uyuşma hissi, iğne batar tarzda ağrı beklenen bir durumdur. Nadir de olsa
ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde kalıcı
duyu kaybı, kronik ağrı ve gerginlik hissi görülebilir. Bu durumda ek görüntüleme yöntemlerine başvurulur ve gerekli hallerde uygun
tedavi yöntemleri uygulanır.

GÖBEK FITIKLARI
Göbek deliği, gebelikte anne ile fetus
arasındaki kan damarlarının geçtiği
ve doğumdan sonra kendiliğinden
kapanan bir yapıdır. Sağlıklı insanlarda doğumdan sonra ilk 2 yıl
içerisinde karın ön duvarı kaslarının
kaynaşması ile kendiliğinden kapanır ve tüm yaşantı boyunca sadece
bir çukur olarak kalır. Bu açıklığın
kendiliğinden kapanmadığı durumlarda, özellikle çocukluk çağında,
incebarsaklar, karın içi yağ dokusu
veya karın ön duvarında bulunan yağ
dokusunun bir kese içerisinde göbek
deliğinden cilt altına doğru yer değiştirmesi sonucu göbek (umbilikal)
fıtıkları oluşur. Çoğunlukla çocukluk
çağında görülmesine rağmen erişkin
yaşantıda da görülmektedir.

Erişkin yaşantıda karın içi basıncın arttığı durumlar (kronik öksürük, kronik kabızlık, karın içi assit birikimi), ağır fiziksel aktivite ve
bağ dokusu hastalıklarının bulunması durumunda göbek fıtığı gelişebilmektedir. Sigara
ve obezite göbek fıtığı gelişmesi açısından risk
faktörü olarak kabul edilir. Hastalarda başvuru
anında göbek deliğinde dışarıdan fark edilen
şişlik mevcuttur. Başlangıç aşamasında oldukça küçük olması nedeniyle fizik muayene
ile tespit edilemeyebilir ve bu aşamada sadece
karın ön duvarında bulunan yağ dokusunun
kese içerisinde fıtıklaşması söz konusudur.
Hastalarda dokunma ile belirgin bir ağrı olabilir. Kronik öksürük, kabızlık veya karın içi assit birikiminin olduğu durumlarda fıtık kesesi
büyümeye devam eder ve kese içerisine barsak
segmentleri girmeye başlar. Bu aşamada hasta
dıştan bakı ile fıtık kesesini fark eder ve fizik
muayenede kendiliğinden karın içerisine giren
barsak segmentleri elle hissedilebilir. İlerleyen
olgularda fıtık kesesi içerisine giren barsak
segmentleri karın içerisine tekrar girmeyebilir
ve hastalarda ani başlangıçlı şiddetli ağrı, bulantı, kusma, gaz-gaita çıkaramama şikayetleri
görülür. Bu hastalara boğulmuş fıtık nedeniyle acil cerrahi girişim gerekmektedir ve hayatı tehdit edici boyutta olabilir. Bu tablo kasık
fıtıklarına göre daha az görülmektedir. Tanı
fizik muayene ve ultrasonografi ile konulabilir.

Tedavi kasık fıtıklarında olduğu gibi tanı

sonrasında cerrahi müdahaledir. Genellikle 2
cm’den küçük fıtıklarda fıtık kesesinin çıkarılması ve karın duvarının basit yöntemle kapatılması yeterlidir. 2 cm’den büyük fıtıklarda
ise tekrarlama riskini en aza indirgemek için
yama kullanılması gerekmektedir. Basit göbek
fıtıkları kısmi anestezi altında, ilerlemiş büyük
göbek fıtıkları ise genel anestezi altında ameliyat edilmektedir. Fıtığın büyüklüğüne göre
açık veya kapalı (laparoskopik) cerrahi seçenekleri tercih edilebilir. Ameliyat sonrası dö-

nemde fıtığın büyüklüğüne ve hastanın genel durumuna göre hastanede kalış süresi ortalama
bir veya iki gündür. Kasık fıtıklarında olduğu gibi ilk bir ay aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmak
haricinde ek bir kısıtlama uygulanmaz ve hastalar günlük yaşantılarına ilk bir hafta içerisinde
dönebilmektedir. İlerlemiş göbek fıtıklarında hastalığın tekrarlamasını engellemek ve karın ön
duvarına destek olması için ameliyat sonrası ilk üç ay karın korseleri önerilebilir. Göbek fıtıklarında ameliyat sonrasında en önemli risk hastalığın tekrarlamasıdır. Deneyimli merkezlerde
ameliyat sonrası hastalığın tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

AMELİYAT YERİ FITIKLARI
Ameliyat yeri fıtıkları (insizyonel herni), karın ameliyatlarında kesilen karın kaslarının tam olarak iyileşmemesi sonucu oluşan fıtıklardır. Karın içi ameliyatlardan sonra yara yerinde gelişen
kan birikmesi, enfeksiyon veya sıvı birikmesi sonucu karın kaslarının tam olarak kaynamaması
nedeniyle oluşur. Hastanın yara iyileşmesini geciktirici hastalığının bulunması veya acil karın
cerrahisi geçirmiş olması risk faktörüdür. Temel belirti ameliyat sonrası kesi yerinde bulunan
şişlik ve fıtıklaşma belirtisidir. Herhangi bir nedenle karın içi ameliyat geçiren hastalarda %1215 oranında ameliyat yeri fıtığı görülebilir. Tanı sonrasında hastalara cerrahi tedavi önerilmektedir.
Geleneksel tedavi yöntemi açık cerrahi ile fıtık kesesinin serbestlenmesi, karın kaslarının tekrar
kapatılması ve yama ile desteklenmesi şeklindedir. Uygun hastalarda bu işlem kapalı (laparoskopik) olarak da yine yama ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ameliyat yeri fıtıklarının
onarımında temel prensip gerilimsiz ve hastanın anatomik yapısına uygun bir yaklaşımın seçilmesidir. Bu hastalarda fıtık onarımı sonrasında tekrarlama riski diğer fıtık çeşitlerine göre daha
yüksektir. Yine de deneyimli merkezlerde hastalığın tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.
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ZAYIFLIK NEDİR?

Zayıflık, vücut ağırlığının olması arzu edilenden daha düşük olmasıdır.

Zayıflık uzun süren eksi enerji dengesi sonucudur. Diyetle günlük alınan toplam enerjinin harcanan enerjiden daha az olması veya alınan
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besinlerin vücut tarafından kullanılmaması sonucunda zayıf olma durumu görülür. Vücut harcadığı enerji açığını yağ deposunu kullanarak

kapatır. Bu nedenle yağ dokusunun diğer dokulara oranı azdır. Kilo

Uzm. Dyt. Ayça AKBAL

almak kilo vermekten çok daha zor bir durumdur. Beden kitle indeksi

Beslenme ve Diyet Ünitesi

18,5 kilogram/metrekareden az olanların kilo almak için uzman danışmana ve doktora başvurmaları gerekir. Belki de zayıflığın altında
yatan bir hastalık söz konusu olabilir.

Gerekli tahliller yapılıp altta yatan geçerli bir hastalık ve durum yok

ise diyetisyen kontrolünde ayda ortalama 2 kilogram alacak şekilde

sağlıklı beslenme planı yapılmalıdır. Bu kişiler, harcadıkları enerjiden

400-500 kalori daha fazla alması gerekir. Eğer zayıflığın nedeni diyet enerjisinin yetersizliği ise bu düzeltilir. Ağır işte çalışanların,

emzikli kadınların, çocuk ve gençlerin, spor yapanların ve hastalıktan
yeni kalkanların, enerji harcamasının arttığı durumlar dikkate alınarak
diyet ayarlanır.

Enerji artışına paralel olarak vitamin ve mineraller de artırılmalıdır. Di-

yetin amacı, vücutta gerekli dokuları oluşturmaktır. Kilo, yağ ve yağsız
dokuyu (kas dokusu, vücut suyu ve kemik dokusu) arttıracak şekilde
alınır. Amaç daha çok kas dokuyu arttıracak şekilde olmalıdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zayıflığın başlıca nedenleri ;

Harcanan kadar enerji alınmaması diyetin kalite ve miktar yönünden
yetersiz olması

Sindirim sistemi bozuklukları

Metabolizmayı hızlı çalıştıran hormonal hastalıklar (hipertiroid vb.)
Bağırsak parazitleri ve emilim bozuklukları
Kilo alma korkusu

Psikolojik bozukluklar ve buna bağlı iştah kesilmesi
Yeme bozukluğu (anoreksiya nevroza, blumia vb.)
Kullanılan ilaçlar ve bunların etkisi
Fazla fiziksel aktivite yapanlar

Zayıflatan hastalıklar (kanser, tüberküloz, kronik diyare…)
Düzensiz yemek yeme ve uzun açlık gibi nedenler vardır.
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ZAYIFLIĞIN
ZARARLARI
Çocukluk ve gençlik yıllarındaki zayıflık,

büyümeyi etkiler. Vücut dokuları enerji
yetersizliği ile normal düzeyde büyüyemez.
Aşırı zayıflar çabuk yorulur.
Aşırı zayıflık çalışma verimini düşürür.
Çok doğum yapan ve süt veren kadınlarda

harcadıkları kadar enerji alamadıklarından zayıflarlar ve süt verimi azalır.

Aşırı zayıflık, vücudun dış etkilere karşı

direncini azaltır. Enfeksiyonlar kolay oluşur ve ağır seyreder.

Menopoz sonrasında osteoporosiz (kemik
erimesi) riski artar.

Aşırı zayıf kişilerin deri altı yağ tabakası

yetersiz olduğu için soğuk iklimlerde vücut
ısısının denetimi güç olur.

SAĞLIKLI KİLO ALMAK İÇİN
BESLENME ÖNERİLERİ

meklerin alımının azalmasına ve iştahın kapanmasına sebeptir. Yemek sonrası tercih edilebilir
veya yatarken son ara öğünde alınabilir.

Kahvaltı muhakkak yapılmalıdır ve erken saatte yapılması kilo alımında önemlidir. Kahvaltıda
peynir, yumurta, süt gibi protein içeriğine sahip
bir besin ve ekmek tüketilmelidir. Kahvaltıda
çay yerine taze sıkılmış meyve suyu tercih edin:
Taze sıkılmış meyve suları vitamin deposudur;
bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı
olur. 1 büyük bardak taze sıkılmış meyve suyunun kalori içeriği 3-5 porsiyon meyveye denk
gelmektedir.

Yemekleri keyifli şekilde tüketmelisiniz. Örneğin sevdiklerinizle beraber kalabalık, huzurlu bir
ortamda yerken iştahınız artabilir.

Kilo almak isteyenler kesinlikle öğün atlamamalıdır. Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmeleri
gerekmektedir.

Yemekler pişirilirken besin değeri arttırılmalıdır.
Örneğin makarnalar peynirli, kıymalı olabilir.
Kek ve pastalar fındık cevizli yapılabilir. Çorbalara kıyma, buğday, pirinç, patates, şehriye koyulabilir.

Kas dokusunun artırılması için her öğünde protein ve karbonhidrat alımına dikkat etmek gerekir.

Yemekten 1 saat öncesi yapılacak 30 dakika hafif tempolu yürüyüş iştahı açar ve kalori alımınızı artırır. Spor yapın: Ağırlık kaldırma, vb. kas artışına sebep olan sporlardan faydalanabilirsiniz;
ama mutlaka bir uzman desteği alarak size uygun olan bir egzersiz programı uygulamalısınız.

Sigara içiyorsanız bırakın: Sigaranın iştahı kapattığı ve sigaradaki nikotin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Ara öğünlerde kalori değeri ve protein değeri
yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Özellikle fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, tost, süt, Elinizin altında kuru meyve bulundurun: Kuru
kek, taze ve kuru meyveler, ayran gibi gıdalar meyvelerin kalori içeriği yüksek olmakla birlikte
alınmalıdır.
posa, vitamin ve mineral içeriği zengindir.
Ana yemeklerde mideyi dolduracak sıvılara dikkat edilmelidir. Yemekle beraber içecek alınmamalıdır. Ayran, asitli içecekler, şalgam suyu veya
çorba gibi besinler yemekte hızlı doyum sağlar.
Bu gıdaların alımı kısıtlanmalıdır. Su tüketimi
bile yemekten 45 dakika sonraya bırakılmalıdır.

Sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Sütlü tatlılar,
protein ve kalsiyum alımınıza katkı sağlar.

Tüketeceğiniz yağın cinsine dikkat edin: Tereyağı tüketmek yerine, sağlıklı beslenmenizi sağlayacak olan zeytinyağı gibi sıvı yağlar tercih edin.
Yemeklerinizde de ayçiçeği yağı, mısırözü yağı,
Baharatlar ve bazı soslar salçalı yemekler iştah vb. sıvıyağları kullanın.
açar.
Salatalarınızı zenginleştirin: Salata gerekli posa
Yemeklerde bazı öğünlerde salata yerine taneli alımını ve vitamin-mineral alımına katkı sağlar.
meyve kompostoları tüketilmelidir.
Salatalarınızın içine ceviz, zeytinyağı, peynir,
zeytin ve haşlanmış yumurta ilave edin.
Tatlılar iştahı azaltmayacak ve ölçülü bir şekilde
tüketilmelidir. Çok fazla tatlı tüketimi ana ye-
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Zayıf kişilerin kilo alması kilo verme hızından az olduğu için

zayıf bireyleri; uzman diyetisyenlerin, doktorların ve psikiyatristlerin

60

olduğu multidisipliner bir ekibin gözetiminde sağlıklı bir şekilde
ideal kilolarına ulaştırmak gerekmektedir.

Normal kiloya
ulaştıktan sonra ?
Diyetten şekerlerin ve tatlıların, gerekirse tahılların
bir kısmı, azaltılarak o ağırlığı sürdürecek şekilde kalori ayarlaması yapılır.
Vücut ağırlığını arzu edilen
düzeyde sürdürecek bir diyete birey kendisini alıştırmalıdır.
Haftada veya ayda bir kez
tartılarak durum saptanmalı, ağırlıkta azalma veya
artma varsa ona göre diyet
yeniden düzeltilmelidir.
İştahsız bireyler miktarı az,
enerji değeri yüksek yiyecekleri yemelidirler.

SİGORTA ŞİRKETLERİ

BANKALAR

•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.

•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

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

baskent-ank.edu.tr

