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İLK MÜDAHALE HATALARI!
Bir kazazedeye yapılan ilk müdahale, ancak yerinde 
ve zamanında yapıldığında İLK YARDIM niteliği ka-
zanır. Tüm iyi niyetimizle faydalı olmaya çalışırken; 
yersiz, gereksiz veya yanlış müdahalelerimiz çocu-
ğumuza zarar verebilir! Bilmeden bulunabileceğimiz 
bu zararlı müdahalelerden kaçınmanın tek yolu ise 
BİLMEK!

Neleri Bilmeliyiz?

•	 Düşme	ve	çarpmalar,	
•	 Yanıklar,	elektrik	çarpmaları	
•	 Soluk	yoluna	yabancı	cisim	kaçması
•	 Yabancı	cisim	yutulması
•	 Kimyasal	madde	içilmesi	(beslenme	/	soluk	yolu	yanık-

ları,	zehirlenmeler)	

“En iyi tedavi, hastalığı önlemektir” düşün-
cesiyle ilk görevimiz, bu olasılıkları müm-

kün olduğunca azaltmak olmalı. 

Kaza	olasılığını	sıfıra	indirmemiz	mümkün	değil,	fakat	“kaza	
geliyorum	demez”	atasözü,	ancak	gerekli	önlemler	alındığı	
takdirde	anlamlı!

Çocuğumuzun,	tüm	önlemlerimize	rağmen	başına	gelen	ev	
kazası	 hallerinde	 ise;	 temel	 olarak	 yapılması	 gerekenlerle,	
kaçınılması	gerekenlerin	ayırdedilmesi	önem	taşır.

DÜŞME VE ÇARPMALAR
Yaşları gereği, tehlikeleri öngörme yetileri ve kendilerini koruyacak refleksleri 
henüz sınırlı çocuklarımız; bu kazaları en sık beşik, yatak, masa, koltuk, mama 
sandalyesi gibi eşyalardan düşme şeklinde yaşar. Merdivenler, balkonlar, 
pencereler de ciddi sonuçları olan düşmelerin yaşandığı yerlerdir. Zeminin 
kayganlığı veya barındırdığı engeller de; risklerden habersiz, heyecanla dün-
yayı keşfederek gelişmekte olan çocuğumuzun, koşarken hattâ yürürken düş-
mesine neden olabilir. Kendimizi onların heyecanına kaptırdığımızda veya 
dikkatimizi dağıtan başka durumlar eşlik ettiğinde, kucağımızdan dahi düş-
meleri mümkündür. Ev eşyalarının çocuklarımızın üzerine devrilip, düşmesi 
durumları da bu kaza türü kapsamında değerlendirilebilir.

Çocuklarımızın başına gelen 
kazaların büyük kısmı evlerde 
meydana gelmektedir. 

Ev kazaları; özellikle okul 
öncesi (0 – 6 yaş) dönemdeki 
çocuklarımızın çeşitli tür ve 
şiddette zarar görmelerine, 
geçici veya kalıcı sağlık sorun-
larına ve hatta can kayıpları-
na neden olmakta. Bu konu 
önemli, çünkü ev kazalarının 
büyük çoğunluğu önlenebilir 
olaylar. Önlenemediğinde ise, 
kazaya uğrayan çocuklarımızı, 
kazanın yarattığı sorunlara ek 
bir başka tehlike beklemekte, 
bu da ilk müdahale hataları-
dır.

Uzm. Dr. Ender Fakıoğlu
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

EV KAZALARI 
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YANIKLAR

SOLUK YOLUNA 
YABANCI CİSİM KAÇMASI
Özellikle 4 yaşından önce ağızdaki sa-
kızın, ezilmemiş fındık, fıstık benzeri 
taneli yiyeceklerin verilmesi hallerinde 
nefes borusuna kaçması şeklinde geli-
şen bu durum, hava yolunun, solunu-
mu gerçekleştirmek için gerekli hava-
nın geçişine imkân vermeyecek şekilde 
tıkanmasına sebep olur. Tıkanma tam 
ya da kısmî olabilir.

Çocuklarımızın başına ev kazası olarak gelen yanıklar genelde kaynar su, süt, çay, kızgın yağ gibi maddelerle temas 
veya elektrik çarpması sebeplidir. Sonuçları, sadece soğuk suya tutmanın yeterli olduğu basit bir kızarıklıktan ibaret 
olabileceği gibi; hayatı tehdit eden ve uzun dönem yoğun tıbbî tedavi ve cerrahî müdahale gerektirecek denli ciddî 
bir tablo da oluşturabilir. Durumun ciddiyetini yanığın derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölge belirler. 

• Yüz yanığı hallerinde solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir, 
• Yanmış alan(lar)daki deri kısımları kaldırılmadan giysiler çıkarılır, 
• Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından   
 önerilmez), 
• Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır, 
• Hijyen ve temizliğe dikkat edilir, 
• Su toplamış yerler patlatılmaz, 
• Yanık üzerine ilaç, yanık merhemi veya başka bir şey sürülmemelidir, 
• Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür, 
• Hasta/yaralı battaniye ile örtülür, 
• Yanık alan büyük, sağlık kuruluşu uzak, damardan sıvı verme imkânı yoksa; hasta / yaralının kusması yok-      
 sa    ve bilinçliyse ağızdan sıvı (1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı) verilerek sıvı ve  
 mineral eksikliği önlenmeye çalışılabilir, 
• Derhâl 112 aranarak, tıbbî yardım istenmelidir. 

Hastaya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir,
Akımı kesme imkânı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir, 

Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir, 
Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir, 

Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir, 
Derhâl 112 aranarak, tıbbî yardım istenmelidir.  

      EĞER ÇOCUĞUMUZ BAYGINSA, SAĞLIK EKİPLERİ GELENE DEK;
 Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır, 
 Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır, 
 Sıkan giysiler gevşetilir, 
 Kusma olduğunda yan yatar pozisyonda tutulur, 
 Solunum kontrol edilir.

Elektrik yanıkları

Daha derindeki, daha kritik, daha hassas organların hasar görme riskini arttırır. Başa alınan darbelerde beyin, gövde-
ye alınan darbelerde akciğerler, karaciğer, dalak, böbrekler, pankreas, bu riskten en çok etkilenen organlardır. Kollar 
ve bacaklarda kemik kırıkları, özellikle yüksekten düşmelerde sıkça görülür. Özellikle şiddetli düşme/çarpmalardan 

sonra, çocuğumuzun sağlığıyla ilgili her şey yolunda gibi görünse dahi, travmadan sonraki 24 saatte gözlem gerekir. 
Kafatası, göğüs ve karın boşluklarındaki bir organ veya damar yaralanması hemen belirti vermeyebilir!

Yüksek şiddetli travmalarda yukarıda sayılan belirtiler olmasa bile kemik kırığı, eklem çıkığı veya bir iç kanama daha 
olası olacağından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması şarttır.

Yüksek şiddetli düşme ve çarpmalar

Herhagi bir travma sonrası; huzursuzluk, şuur bulanıklığı, 
ellerde ve kollarda hareket kısıtlılığı, kusma, dalgınlık, sürek-

li uyku hali, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, renk solukluğu 
veya havale geçirme gibi durumlar olursa mutlaka ve hemen 

en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bu olayların ortak özelliği, ço-
cuklarımızın vücutlarına dar-
be almalarına yol açmalarıdır. 
Vücudun hangi kısımlarının, 
hangi şiddette darbeye maruz 
kaldığı önemli bir belirleyicidir. 
Çocuğumuzun maruz kaldığı 
darbenin düşük şiddetli olduğu 
hallerde, genelde darbeyi alan 
vücut bölgesinde kızarıklık ve 
hafif şişlikle sınırlı belirtiler söz 
konusudur. Bu tür durumlarda 
darbe alan kısma (buz veya so-
ğuk suyla ıslatılmış bezle) soğuk 
uygulayarak daha fazla şişmesi-
ni önlemek yeterlidir. Çarpışılan 
cisim veya yüzeyin yeterince 
sert, sivri veya keskin olduğu 
haller, cilt yaralanmalarıyla so-
nuçlanır. 

Bu durumlarda, 
• Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır. 
• Kanama varsa, baskı uygulanarak kontrol altına alınmaya çalı-

şılır.
• En yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılır.
• Ciltteki küçük kesiklerde, genelde kesik yere elle 5 dakika baskı 

uygulamak kanamayı durdurur.
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Yabancı Cisim Yutulması
Metal para, toplu iğne, küçük oyuncak parçaları, pil, 
çengelli iğne, mıknatıs, bilye ve benzer boyutta ci-
simlerin yutulması halinde, solunum problemi yok-
sa herhangi bir müdahalede bulunulmadan, derhal 
en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Çocuklarımızın; ulaşamayacakları yerlerde olması gereken kimyasallara erişip, içmeleri halinde oluşacak tablo, içilen 
kimyasalın niteliğine ve miktarına bağlıdır. Hayati tehlike içeren zehirlenmelere sebep olabilecek tıbbî ve zirai ilaçlar; 
temas ettiklerinde ağız, yemek borusu, mide, soluk yolu yanıklarına sebep olabilecek çamaşır suyu, kireç çözücü, 
lavabo açıcı gibi temizlik ürünleri bu kazaların başlıca sebepleridir.

 İçildikleri durumlarda;
• Bilinç kontrolü yapılır, 
• Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile      
 yıkanır, 
• Yaşam bulguları değerlendirilir, 
• Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir, 
• Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz, 
• Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, 
• Üstü örtülür, 
• Derhal 112 aranarak, tıbbi yardım istenir. 

İçilen kimyasalın ambalajının, içeriğiyle birlikte sağlık kurumuna götürülmesi, olayla ilgili bilgile-
rin toplanarak, aşağıdaki sorulara cevap verebilecek şekilde kaydedilmesi; tıbbi müdahalenin daha 
çabuk ve yerinde olmasına zemin hazırlar:

—Zehirli maddenin türü nedir, ne kadar içti? 
—İlaç kullanıyor mu? 
—Hasta saat kaçta bulundu? 
—Evde ne tip ilaçlar var? 

Yukarıda başlıcalarından bahsedilen ev kazalarına karşı alınacak önlemler, en az başa geldiklerinde gerekecek ilk 
yardım bilgileri kadar önemli ve gereklidir.

İlk yardımın ana amacı, mevcut durumun kökten tedavisi değildir. Öncelikli hedef; olay yerinde, sağlık görevlile-
rinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmektir.
Çocukların en olası ilk yardımcıları olarak, ev halkının da;
• İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere, hattâ temel yaşam desteği eğitimine sahip olması, 
• En zorlu koşullarda dahi sakin, kendine güvenli ve pratik olması, 
• Eldeki olanakları değerlendirebilmesi, 
• 112’yi arayarak, olayı ve adresi anında ve doğru olarak haber vermesi, 
• Çevredeki kişileri organize edebilmesi ve onlardan yararlanabilmesi, hayatî önem arz eder.

Kimyasal Madde İçilmesi

Kısmi tıkanma

Tam tıkanma

• Kısmi tıkanmada çocuk nefes alabilir, konuşabilir, ancak 
genelde öksürük mevcuttur.

• Bu durumda hastaya dokunulmaz, sağlık kurumuna ulaşa-
na dek öksürmeye teşvik edilir.

Kısmi Tıkanıklık halinde, çocuğun hava yolu yeterli hava giriş 
çıkışına izin veriyorsa; mümkünse, öksürmeye teşvik edilmeli, 
yakından izlenmeli ve en yakın sağlık kurumuna ulaşana dek 
başka girişimde bulunulmamalıdır. Ulaşım esnasında çocuk 
mümkün olduğunca aynı pozisyonda kontrol altında tutulmalı, 
solunum ve öksürüğün zayıflaması, kaybolması ve morarma ha-
linde, tam tıkanma için tarif edilen uygulamalara başlanmalıdır. 

 Nefes alamaz • 
 Acı çeker, ellerini boynuna götürür • 
 Konuşamaz • 
 Rengi morarmıştır • 

Bu durumda Heimlich Manevrası (karna bası uygulaması) yapılır. 

Çocuklarda 
 
• Yere yatırılır, yan pozisyonda sırta 
5 kez vurulur, 
• Tıkanma açılmadığı takdirde düz 
bir zeminde baş yana çevrilir, 
• Bacakları üzerine ata biner şekil-
de oturulur, 
• Bir elin topuğunu göbek ile gö-
ğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el 
üzerine konur, 
• Göbeğin üzerinden kürek kemik-
lerine doğru eğik bir baskı uygulanır, 
• Şah damarından nabız ve solu-
num değerlendirilir, 
• İşleme, yabancı cisim çıkıncaya 
ya da yardım gelinceye kadar devam edi-
lir, 
• Bu arada 112 aranarak tıbbi yar-
dım istenir.

Bebeklerde
 
• Bebek ilk yardımı yapan kişinin bir 
kolu üzerine ters olarak yatırılır, 
• Başparmak ve diğer parmakların yar-
dımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan 
tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir, 
• Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir 
pozisyonda tutulur, 
• 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin 
sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vuru-
lur, 
• Diğer kolun üzerine başı elle kavrana-
rak sırtüstü çevrilir, 
• Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakı-
lır, 
• Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda 
olacak sırtüstü şekilde tutulur, 
• 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt 
kısmından karnın üs kısmına baskı uygulanır, 
• Yabancı cisim çıkana kadar devam edi-
lir, 

Heimlich Manevrası 
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Doç. Dr. Zülfikar Arlıer
Nöroloji Anabilim Dalı

BA KENT Ü VER
ADANA DR. TURGUT NOYAN
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Tükettiğimiz gıdalardaki karbonhidratlar parçalanıp, glukoz (şeker) olarak kana karışması so-
nucunda, pankreasın beta hücrelerinden insülin salgısı artar. Böylece, gıdalardan aldığımız glu-
koz, kandaki şeker düzeyi yükselmeden insülin yardımıyla hücrelere taşınmış olur.  Diyabet, 
insülin salgısında azalma veya salgılanan insülinin etkisinde azalma sonucu kan şekerindeki 
yükseklik ile gelişen bir durumdur. 

TİP1 DİYABET: İnsülin eksik-
liği sonucunda Tip 1 diyabet 
gelişir ve çocukluk çağında en 
sık görülen diyabet türü, Tip 1 
diyabettir. 

TİP2 DİYABET: İnsülin direnci 
ve insülin etkisindeki yetersiz-
lik sonucunda ise Tip 2 diya-
bet gelişir. Tip 2 diyabet ise 
sıklıkla şişman (obez) erişkin-
lerde görülür. Ancak günümüz-
de obezitenin, çocuklar dahil 
tüm yaş gruplarında giderek 
yaygınlaşması sonucu, çocuk-
luk çağında da Tip 2 diyabet 
görülmeye başlanmıştır. 

Tip 1 diyabette, çocuğun kendi bağışıklık sistemi, pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerine 
saldırarak, bu hücrelerin zaman içinde yok olmasına yol açar. Bir başka değişle, Tip 1 diyabet, oto-
immün (kendi bağışıklık sisteminin yarattığı) bir hastalıktır. Pankreasın beta hücreleri, bazı organ-
larda olduğu gibi kendilerini yenileyemezler ve bir süre sonra insülin salgısı giderek azaldığından 
diyabet belirlileri ortaya çıkar. Tip 1 diyabete neden olan bu süreç, belirtiler ortaya çıkmadan aylar 
veya yıllar önce başlayabilir, ancak fark edilmeden sessiz sedasız ilerler. Bu olayın varlığı, daha önce 
bilinmiş olsa dahi, diyabet gelişimini önlemek mümkün olmamaktadır. Aileler bazen kendilerini 
suçlarlar ve hekimlere ‘’acaba bu önlenebilir miydi’’ diye sorarlar. Şu ana kadar yapılan araştırmalar, 
beta hücresi yıkımını durdurmanın veya ilerlemesinin önlenmesinin mümkün olmadığını ortaya 
koymaktadır. Pankreasın beta hücrelerinin sadece %10’nun çalışması bile, kan şekerlerinin normal 
düzeyde kalması için yeterlidir. Yani, pankreasın beta hücrelerinin %90’nından fazlası yitirildiği za-
man, kan şekeri yükselmeye ve diyabet belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle aileler, hekime 
başvurmadan yaklaşık 1-4 hafta önce, adeta aniden başlayan “çok su içip çok idrara gitme, kilo 
kaybı, gece idrar kaçırma” gibi belirtilerin ortaya çıktığını fark ederler.  

iNSÜLiN ve DiYABET

ÇOCUKLUK ÇAĞI
DiYABETi

Doç. Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
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Erişkinlere kıyasla Tip 1 diyabetli çocuklarımızın tedavisi birçok zorluklarla doludur. Çocuklar sü-
rekli büyüdükleri için insülin ihtiyacı da sürekli değişiklik gösterir. Ayrıca ergenlik sırasında insülin 
ihtiyacı bazen iki katına çıkabilmektedir.  

  Çocukluk çağı enfeksiyonları, 
  Yeme alışkanlıkları ve 
 Fiziksel aktivitelerindeki değişiklikler,
 Okul çağındaki çocukların karşılaştığı arkadaş baskısı ve stres, 
  Okul, bakıcı ve kreş gibi değişik ortamlarda birden fazla kişilerin gün içinde çocuğun ba-
kımını üstlenmesi gibi çocuklara özgü birçok faktör, çocuklarda kan şekerleri kontrolünü daha da 
zorlaştırabilmektedir.  

Son yıllarda, Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde oldukça büyük gelişmeler kaydedilerek, 
kan şekeri kontrollerinin daha sıkı ve düzgün olmasındaki başarıda artış görülmüştür. 

Tip 1 diyabet, genetik yatkınlığı olan çocuklarda, bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle, 
yıllar içinde kademeli olarak gelişmektedir.

Tip 1 diyabeti tetikleyen çevresel faktörler arasında; virüsler, toksinler, gıdalara eklenen katkı 
maddeleri, bebeklik döneminde inek sütüne erken yaşta başlamak ve stres yeralmaktadır. İnek 
sütünde bulunan bir proteinin pankreasın beta-hücrelerinin bir bölümü ile benzer özellikte olduğu 
için, bağışıklık sistemini tetikleyerek daha sonra pankreasın beta-hücrelerine de saldırdığı öne sü-
rülmüştür. Tip 1 diyabet, 5 ila 7 yaş grubunda ve ergenlik çağında sıklıkla görülmekle birlikte diğer 
yaş gruplarında da gelişebilmektedir. 

Beş yaş altındaki çocukların dü-
şük kan şekerine (hipoglisemiye) 
bağlı beyin hasarına daha yatkın 
olmaları yanında, kan şekeri düşük-
lüğünü farkedebilme yetenekleri-
nin veya kendilerini ifade edebilme 
becerilerinin tam gelişmemiş olma-
sı da ayrı bir problem yaratmakta-
dır.  Son yıllarda sürekli kan şekeri 
ölçüm cihazlarının (glukoz sensör-
leri) kullanıma girmesiyle, özellikle 
küçük yaştaki tip 1 diyabetli çocuk-
ların ebeveynleri biraz daha rahat-
lamıştır. 

Ergenlik çağı, çocuklarda başlı başına problemli 
bir dönemdir. Buna bir de Tip 1 diyabet eklenince, 
bu çocuklar oldukça bocalayabilmektedirler. Ayrı-
ca, diyabet bakımlarını yıllardır kendileri üstlen-
miş olmaları sonucunda tükenmişlik sendromunun 
(‘burn-out’) gelişmesi de eklenince, ergenlik çağın-
daki çocuklarda kan şekeri kontrolü iyice bozulabil-
mektedir.  Bu nedenle, eski önerilerin aksine, artık 
Tip 1 diyabetli çocukların 13-14 yaşına kadar, kendi 
başlarına diyabet tedavisini üstlenmemeleri ve ebe-
veynlerin çocuklarını bu konuda yalnız bırakmama-
ları önerilmektedir. Böyle bir tutum izlenirse, Tip 
1 diyabetli çocuklarda ergenlik döneminde görülen 
zorlukların aşılması bir derece kolaylaşabilmektedir.

Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklardan 
EN PROBLEMLİ YAŞ GRUBLARI

Çok su içme,    Çok tuvalete gitme, 

Kilo kaybı,    Çocuğun aniden her gece idrar kaçırmaya başlaması, 

Karın ağrısı,    Halsizlik ve yorgunluktur. 

Bu belirtiler bazen idrar yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu veya apandisit gibi enfek-
siyon hastalıkları ile karışabilmektedir. Teşhis konmakta gecikme, çocukların diyabetik ketoasidoz 
(DKA) denen ve halk arasında diyabet koması diye de bilinen bir tabloyla hekimlere başvurmala-
rına neden olabilir. 

Tip 1 diyabet kalıtsal bir hastalık mıdır?

Tip 1 diyabet kalıtsal bir hastalık değildir. Her insanın, aynen kan grupları gibi, anne ve babadan 
edindiği doku tipleri (HLA) vardır. Çocuklar bu doku tiplerine göre, ya Tip 1 diyabet gelişmesine 
dirençli olarak (koruyucu HLA taşıyan insanlar) veya Tip 1 diyabet gelişmesine yatkın olarak (riskli 
HLA taşıyan insanlar) dünyaya gelirler. Bu genetik özellik, ancak çevresel faktörlerle birleşince Tip 
1 diyabet ortaya çıkar. Genetik yapıları tıpa tıp aynı olan tek yumurta ikizlerinden birinde Tip 1 di-
yabet gelişirse, diğer ikizde gelişme riskinin %30-%50 oranında olduğu saptanmıştır.  Kardeşlerden 
veya ebeveynlerden birinde Tip 1 diyabet varsa, genel popülasyona göre risk artsa da, çocuktaki 
riskin sadece %5-8 olduğu bilinmektedir. Bu durum, Tip 1 diyabetin sadece genetik nedenlerle 
olmadığının bir kanıtıdır. 

DKA’un başlıca belirtileri ağızda kuruluk ve aseton kokusu, gözlerde çökme, bulantı, kusma, karın 
ağrısı, hızlı soluk alıp verme, uykuya eğilim ve bilinç kaybıdır. DKA’da beyin ödemi (beyinde şişme) 
en endişe edilen komplikasyon olup, sakatlık veya ölüm riski taşımaktadır. Bu nedenle DKA teşhisi 
konan hasta, yoğun bakımda damardan sıvı ve insülin verilerek ve çok yakın takip edilerek tedavi 
edilmektedir. 

DİYABET KOMASI (Diyabetik Ketoasidoz )

DKA çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, Tip 1 diyabetin 
erken teşhisi ve DKA tablosuna girmeden insülin tedavisine 

başlanabilmesi için ailelerin ve doktorların bu konuda 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir.

32 33



Yıllar önce, Tip 1 diyabet çaresi olmayan 
hastalıklar grubunda olduğundan, çocuklar 
için adeta bir ölüm fermanı durumundaydı. 
Banting ve Best isimli doktorlar tarafın-
dan 1922 yılında insülinin bulunması ve 
kullanıma başlanması ile Tip 1 diyabet 
tedavisinde yeni bir çığır açılmış ve dün-
yadaki milyonlarca Tip 1 diyabetli çocuğa 
umut ışığı doğmuştur. Nobel ödülüne la-
yık görülen bu büyük buluşu takiben, önce 
hayvan pankreaslarından üretilen insülin, 
daha sonraki yıllarda insan insülinine ben-
zer şekilde rekombinan DNA teknolojisi ile 
(insan insülin analogları) laboratuvar orta-
mında üretilmeye başlanmıştır. Şimdi kul-
lanılmakta olan bu insülin analogları, kan 
şekerlerinin daha istikrarlı seyretmesine bü-
yük katkıda bulunmaktadır. 

Tüm teknolojik gelişmelere rağmen, Tip 1 
diyabet, hem Tip 1 diyabetli çocuklarımız, 
hem de onların aileleri ve onları tedavi eden 
hekimlerimiz için problem olmaya devam 
etmektedir. Kan şekerinin oynak olması ön-
lenememekte, yapılması gereken her şeyi 
tam anlamıyla harfiyen yerine getiren Tip 1 
diyabetli çocuklarımızda dahi bazen düşük 
ve yüksek kan şekerlerini önlemek imkansız 
olmaktadır. Ancak çok yakında, yeni tedavi 
yöntemleriyle oynak kan şekeri probleminin 
ortadan kalkacağı umudu doğmuştur. ‘’Bi-
yonik pankreas’’ adı verilen pompa ve sen-
sör kombinasyonu ise Tip 1 diyabet tedavi-
sinde insülinin keşfinden sonraki en büyük 
gelişme olarak görülmektedir. Bu yöntemin 
2020’li yıllarda kullanıma girerek, her yaşta 
ki Tip 1 diyabetli çocuklarımızda, kan şeker-
lerinin sürekli normal sınırlarda tutma haya-
linin gerçekleşeceği beklenmektedir.

  Tip 1 diyabetli çocuklarımızın kan  
  şekerlerinin sıkı kontrol altında tu- 
 tulması ile kronik komplikasyonların önlen 
 mesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Tip 1 di- 
 yabetli çocukların düzenli olarak her 3 ayda  
 bir pediatrik endokrinolog tarafından mua- 
 yene edilmesi önerilmektedir. 
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KÖKEN ALDIKLARI YERE GÖRE;

Birincil Beyin Tümörleri
Birincil beyin tümörleri beyin dokusunu (nöronal ve glial) veya onu çevreleyen beyin zarını 
(meningial) oluşturan hücrelerden köken alan tümörlerdir.  Bu tümörler çocukluk çağı kanserleri 
içinde lösemilerden sonra en sık görülen tümöral oluşumlar olup bu yaş grubunda kanser ölüm-
lerinde ilk sırada yer almaktadır.

İkincil Beyin Tümörleri
İkincil beyin tümörleri diğer organ ve dokulardan beyin dokusuna sıklıkla kan yoluyla giderek 
yerleşen (metastatik) tümörlerdir.

Beyin vücudumuzda kapladığı düşük alana karşın işlevselliği açısından en 
yüksek öneme sahip organdır. Düşünme, görme, konuşma, işitme, hafıza, den-
ge, yürüme ve hatta üreme ve beslenme gibi birçok yaşamsal olayda direk ya 

da dolaylı olarak görev almaktadır. 

Beyin dokusu, onu çevreleyen beyin zarı ve bunları dış etkenlerden koruyan kafatasını kabaca 
cevize benzetebiliriz. Beyin anatomik olarak farklı bölgelere ayrılmaktadır. Öncelikle tentoryum 
adı verilen kalın bir yapı ile üst ve alt bölgelere ayrılır. Üst bölge ise falks adı verilen kalın bir yapı 
ile sağ ve sol olmak üzere iki bölgeye ayrılır. Bu iki yapı (tentoryum ve falks) da beyin zarının 
kalınlaşması ile oluşmuştur. Üst bölgede ikişer adet ön (frontal) lob, yan (parietal ve temporal) 
loblar ve arka (oksipital) lob bulunmaktadır. Bunların altında ise beyincik ve beyin sapı bulunmak-
tadır. Bu kadar hayati işlevlere etkisi olan bir yapının kendisinde oluşan bozukluklar da ne yazık 
ki istenmeyen tablolara yol açmaktadır.

İyi huylu (benign) beyin tümörleri 
Genellikle iyi sınırlı, sağlıklı beyin dokusuyla arasında sınır oluşturan, yavaş büyüyen, cerrahi mü-
dahale ile çıkarılabilen ve sonrasında ek tedaviye gerek kalmayan tümörlerdir.

Kötü huylu (malign) beyin tümörleri
Beyin dokusunda harabiyet oluşturan, sağlıklı beyin dokusu ile sınırları net olarak ayırt edileme-
yen, sık tekrarlayan, cerrahi müdahale ile çıkarılsa bile ek tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulan 
(ışın tedavisi – radyoterapi, ilaç tedavisi – kemoterapi),  hastada kalıcı sekel bırakma ihtimali 
daha yüksek olan tümörlerdir.

MORFOLOJİK YAPILARINA GÖRE;

Beyin tümörlerini morfolojik yapılarına, yerleşim yerlerine, büyüme hızlarına ve son yıllarda 
özellikle genetik yapılarına göre çeşitli gruplara ayırabiliriz. Morfolojik ve genetik yapılarına 
göre son olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2016 yılında oluşturmuş olduğu sınıflama 
kullanılmaktadır. Bu sınıflamada tümörün köken aldığı hücre tipi ve genetiği tedavi yöntemlerinin 
planlanmasında da etkin olarak rol almaktadır.

Uzm. Dr. Ümit Akın Dere
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Beyin tümörleri, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artan elekt-
romanyetik alanların etkisi (TV, cep telefonları, yüksek gerilim hatları, 
küçük ev aletleri vb.) ve ilerleyen tanı yöntemleri (BT, MR) yüzünden 
son yıllarda daha sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer almak-
tadır.

KÖKEN ALDIKLARI YERE GÖRE;

Birincil 
Beyin Tümörleri

İyi Huylu 
Beyin Tümörleri

İkincil 
Beyin Tümörleri

Kötü Huylu 
Beyin Tümörleri

MORFOLOJİK YAPILARINA GÖRE;

Beyin Tümörü Nedir ?
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Tanı Yöntemleri
HiKAYE
Hasta ve yakınları tarafından verilen ayrıntılı öykü, hastalık ön tanısı için olmazsa olmazlardan 
biridir.

NÖROLOJİK MUAYENE
Alanında uzman hekimler (nörolog ya da beyin ve sinir cerrahı) tarafından yapılan ayrıntılı nöro-
lojik muayene ile birçok olgu tespit edilebilmektedir. 

GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMLERİ

Hastalar, beyin tümörü tanısı almadan önce hastaneye 
başvurduklarında, uzun süreli ve geçmeyen baş ağrısı 
şikayeti ön plandadır. Bu şikayetin sebebi genellikle 
kapalı bir sistem olan kafatası içerisinde bulunan beyin 
dokusunda gelişen tümörün kafatası içerisinde arttırmış 
olduğu basınca bağlıdır. Bu basınç artışına bağlı olarak beyin 
dokusunu çevreleyen beyin zarında (dura mater) oluşan 
gerilme, hastada baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenledir ki, en çok merak edilen sorulardan biri 
olan, beyin dokusunda ağrı duyusunun olmayışı sebebi 
ile oluşan tümör belli bir boyuta ulaşmadan hastaların 
birçoğunda hiçbir bulgu vermemektedir.
 
Baş ağrısı ile birlikte daha nadir olarak benzer sebeplerden 
ötürü hastalarda bulantı ve kusma görülebilmektedir. 
Bunların dışında, konuşma bozukluğu (temporal bölge 
tümörleri), görme bozukluğu (hipofiz bezi ve oksipital 
bölge tümörleri), işitme bozukluğu (serebellopontin 
köşe tümörleri), davranış değişiklikleri (frontal bölge 
tümörleri), kollarda ve bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük 
(parietal bölge tümörleri), epilepsi atakları ile hastalar 
beyin ve sinir cerrahisi bölümlerine başvurmaktadırlar.

Tümörün beyin dokusunda yerleşmiş olduğu 
bölgeye göre iyi huylu olsa bile, 

-  Hastada görme bozukluğu (hipofiz bezi tümörleri), 
-  İşitme kaybı ve yüz felci (serebellopontin köşe tümör-
leri), 
- Epilepsi atakları, 
- Yürüme bozukluğu, 
- Yutma güçlüğü (beyin sapı tümörleri) 
-Vücut yarısında güçsüzlük (konveksite meningiomları) 
gibi sıkıntılara yol açma ihtimali mevcuttur.

Bunun dışında klinikte sıklıkla kullanılan sınıfla-
malardan biri de tümörün rakamsal olarak evre-
lenmesidir. Genellikle beyin tümörleri 4 evreye 
ayrılırlar. 

Bu evreleme sisteminde beyin tümörleri tiplerine göre 1 
ile 4 arası numaralandırılır. Evre-1 tümörler, en iyi huylu 
tümörler olarak kabul edilirken, Evre-4 tümörler ise en 
kötü huylu tümörler olarak kabul edilmektedirler.

BAŞ AĞRISI

BAŞ DÖNMESİ

KONUŞMA BOZUKLUĞU

BULANTI-KUSMA

İŞİTME BOZUKLUĞU

GÖRME BOZUKLUĞU

DAVRANIŞ BOZUKLUĞUHALSİZLİK - GÜÇSÜZLÜK

EPİLEPSİ NÖBETLERİ
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Tedavi Yöntemleri
STEREOTAKSİK BİYOPSİ: 
Tanı yönteminden daha çok tedavinin başlangıcını oluşturan bir yöntemdir. Özellikle de-

rin yerleşimli tümörlerde ya da yaygın beyin tutulumu olan olgularda hastanın başına 
yerleştirilen bir çerçeve eşliğinde yapılan bilgisayarlı tomografi ya da MR görüntülemesi 
sonrasında kafatasına açılan küçük bir delikten ince bir iğne ile girilerek tümör dokusundan 
örnek alınması ve bu alınan örneklerin patoloji bölümünce incelenerek tümörün tipinin 
belirlenmesine ve diğer tedavi yönteminin ne olacağına karar verilmesine katkı sağlayan 
bir yöntemdir.

CERRAHİ: 
Özellikle beyin dokusunda bası etkisi oluşturan, hastada klinik olarak kötüleşmeye yol 
açan, uygun yerleşimli ve cerrahi olarak çıkarılması sırasında ve sonrasında hastaya en az 
zarar verecek tümörlerde öncelikli olarak tercih edilen yöntemdir. 

RADYOTERAPİ: 
Stereotaksik biyopsi ya da cerrahi çıkarım sonrası patoloji bölümünce yapılan incelemelerde 
tespit edilen tümör tipine göre, genellikle kötü huylu tümörlere ya da Evre-2 ile Evre-4 
arası tümörlere, X-ışınları kullanılarak tümör dokusunun bulunduğu bölgeyi ve kısmen 
normal beyin dokusunu da kapsayacak şekilde yapılan, hastaya belli aralıklarla uygulanan 
bir tedavi yöntemidir.

KEMOTERAPİ: 
Radyoterapiyle birlikte ya da radyoterapi sonrası tercih edilen, tümör hücresinin çoğalma 
düzenini bozacak şekilde etki eden ilaçlardan oluşan ve hastaya belli aralıklarla verilen ilaç 
tedavisidir.

GAMMA-KNİFE: 
Radyoterapiye benzer şekilde etki eden ancak etken madde olarak gamma ışınlarının kulla-
nıldığı bir tedavi yöntemidir. Radyoterapiye nazaran sağlıklı beyin dokusuna daha az zarar 
vermesi, tümör dokusuna daha etkin olarak müdahale edebilme imkanı sağlaması ve kısa 
süreli olması (genellikle tek seans) avantajlarıdır. Ancak ulaşılabilirliğinin zor olması, her 
tümör tipine uygulanamaması ve işlem sırasında hastaya stereotaksik biyopside kullanılan 
çerçevenin bu tedavide de takılması hastalar açısından dezavantajlı kısmı olarak görülebilir.

FİZYOTERAPİ: 
Her ne kadar günümüz teknolojisinden faydalanarak beyin tümörlerinin tedavisinde has-
taların birçoğunda herhangi bir sekel oluşturmadan müdahale etme şansı olsa da bir kısım 
hastada cerrahi öncesi ya da sonrası gelişen konuşma bozukluğu, güç kaybı vb. durumlarda 
fizyoterapi desteği hastanın iyileşme sürecinin hızlanmasında ve yaşam kalitesinin artma-
sında sıklıkla kullanılan destekleyici tedavi yöntemlerinden biridir.
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Genel anlamda Kanser, 
vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki 
hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile 

oluşan bir hastallıktır. Çok çeşitli 
kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi 

anormal hücrelerin kontrol dışı 
çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez 
ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme 

dahi neden olabilir. Kanser tedavi 
edilebilen bir hastalık olmasına 
rağmen genellikle geç tanı veya 

tedaviye geç başlanma sebebiyle 
Türkiye‘de ve Dünya’da ölüm 

sebeplerinde başı çekmektedir.
PSiKO-ONKOLOJİ 
BİLİM DALI
Çok uzak bir geçmişi bulunmayan psi-
ko-onkoloji bilim dalının amacı; kanser 
tanısı almış hastaları, bakım veren has-
ta yakınları ve hatta onkoloji alanında 
çalışan personellerinin, hastaya kanser 
tanısı konulduğu aşamadan itibaren, 
tedavi süreci boyunca yaşayabilecekleri 
psikolojik, psikiyatrik ve sosyal sorunları 
tespit etmek, hastalık sebebiyle düşen 
hayat standartlarını yükseltmeye çalış-
maktır.

Kanser beraberinde getirdiği fiziksel so-
runlarının yanı sıra, psikolojik ve sosyal 
yönden uzun süreli mücadele gerekti-
ren bir hastalıktır. Kanser tedavisi aynı 
anda birden fazla bölümün tanı ve teda-
vi sürecinde birlikte çalışmasını gerekti-
rir. Bu ekipte tıbbi onkologlar, radyasyon 
onkologları, hemşireler, cerrahlar, pato-
loglar, radyologlar, psiko-onkologlar ve 
sosyal hizmet uzmanı yer almalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Psi-
ko-Onkoloji Birliği’nin kanser tanı ve te-
davisinde psiko-sosyal desteğin gereksi-
nimi önemle vurgulanmıştır. Bu noktada 
kansere bağlı ruhsal bozukluklar diğer 
psikiyatrik vakalar ile karıştırılmamalıdır 
ve tamamen ayrı ele alınmalıdır. 

Tedaviyi sadece biyolojik odak-
lı değil bütüncül bir yaklaşımla 
biyolojik, psikolojik ve sosyal 
unsurları da göz önünde bu-
lundurmak, tedaviye hem daha 
olumlu cevap alınmasına hem 
de iyileşme hızını da olumlu 
yönde etkilemesinden dolayı 
büyük önem taşımaktadır. 

Örneğin; hastanın fiziksel bir rahatsız-
lığı, kaygı ve korku gibi ruhsal sıkıntı-
lara yol açabilir. Bu durumun tersi de 
olabilir; kaygılı ve korkunun olduğu 
yaşamda, bedenin işleyişi daha da 
bozulabilir. Yalnızca fiziksel ve duy-
gusal sorunlar yaşanmamaktadır, 
bunun yanında sosyo-ekonomik 
sorunlar da hasta ve hasta yakınını 
zorlayabilmektedir. Tedavi masrafla-
rının yüklü olması, bakım veren aileyi 
başta olmak üzere, aile içi ilişkilerde 
ki dengelerde bile sorunlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Sonuç olarak, be-
densel, ruhsal ve sosyal olaylar birbi-
riyle yakından ilişkidir ve birbirlerini 
etkilemektedir.
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PSiKOLOJiK
DESTEKKANSERDE

Uzm. Psiko-Onkolog Ozan Bahçıvan
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
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Depresyon ve Kabullenme

İnkar Evresi
Hastalar ilk kanser tanısı aldıklarındaki ruh halidir. Şok ile içice olarak hissedilen 
bu dönemde, hastalar test sonuçlarında kanser hastası olduklarını kanıtlayan her 
şey ortadayken hastalığın gerçekte olduğuna inanamaz ve kabullenmekte olduk-

ça güçlük çeker. 

Bu dönemde genellikle hastalar;
• Hastalık hiç başlarına gelmemiş gibi davranabilir.
• Hastalıktan bahsetmek istemez ya da olabildiğince çok az konuşur.
• Hastalığa ve bu sürece karşı kayıtsızlık görülebilir
• Tedavi için hastaneye gitse bile “kanser” kelimesini kullanmaktan kaçınabilir.
• Tedavisini alıyor olsa bile hala kanser hastası olduğunu düşünmeyebilir.

Kabullenmek bu dönemde artık öfke ve kaygıdan çok, üzüntü ve keder duygu-
larını hissettirebilir. Yeni hayat tarzına ayak uydurulmaya çalışıldığı bu safhada, 
uyku, iştah, enerji ve cinsel istekte bozulmalar olabilir. Çabuk duygulanma, umut-

suzluk, ve “aileme yük oluyorum” şeklinde kendisine suçluluk düşünceleri eşlik edebilir. Üzüntülü his-
setme, hayattan tat almama, uyku ve iştah bozukluklukları, dikkat sorunları, umutsuzluk, kimsenin 
yardım edemeyeceği hissi varsa ve uzun zamandır iş ile aile hayatınızı etkiliyorsa depresyonda olma 
olasılığından dolayı psiko-onkolog ile görüşülmesi önerilir. Eğer bu durumlar çok şiddetliyse bir psi-
kiyatr ile de görüşülmesi düşünülebilir. Lakin genel hayatı etkilemeyen üzüntü hali ise yas sürecinin 
bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Benzer şekilde hasta yakınlarının hastalığı kabullenmelerinde 
ve başa çıkmada zorluk yaşamaları ile depresyon hallerinde de psiko-onkoloğa gitmeleri hem ken-
dileri için hem de hastanın hastalığa uyumunu kolaylaştırıp tedavi sürecini daha rahat atlatmalarını 
sağlayabilir.

Kanser tanısını öğrenmek, çoğu zaman kişilerin “adaletli ve umut dolu bir gele-
ceğin olduğu inanışını” sarsabilir, “öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir dünya-
da yaşıyor olmamanın” derin hayal kırıklığına uğratabilir. 
Örneğin;
• Hasta kendi bedenini düşünerek “Ben daha genç bir bedene sahip olduğumu sanıyordum” diye 
kendisiyle pazarlık yapabilir. 
• “Bu hastalık bir bitsin, bir daha asla yapmam” diyebilir. 
• “Hep bu sigara yüzünden, geçen ay sigarayı arttırmasaydım…” diyebilir.
• Bedenine iyi bakamadığı için kişi kendisine öfkelenebilir.
• “Dünyada bunca insan varken neden ben” ya da “niye hayatımın bu önemli zamanında ve şimdi…” 
diye sitem edebilir.
• Kendisini üzen eşe, zorla yemek yedirmeye çalışan yakınına, hal hatır sormak için arayan dosta, kan 
alırken kolunu acıtan hemşireye, yatarken hızlıca ziyaret eden doktora, hatta serum hortumunun 
neden bu kadar kısa olduğuna bile yoğun öfke duyulabilir.

Bu evrelerin ve sürecin desteklenmesi için hastanın ve hasta yakınlarının tedaviye uyum 
sürecinin sağlanması; ancak psiko-onkologlar, tıbbi sosyal hizmet uzmanları gibi alanında 
yetkin sağlık personeli tarafından müdahalesi gerekmektedir.

Ayrıca her bir hastanın hastalığa olan uyum 
süreci farklılaşmaktadır, aynı zamanda her 
kanser çeşidi de farklı psiko-sosyal ihtiyaç-
ları da beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
20 yaşında bekar olan bir erkek hasta ile, 40 
yaşında üç çocuk annesi bir kadının ya da 55 
yaşında evini geçindirme zorunluluğu olan 
bir baba ile, 75 yaşında torun ve evlatlarıy-
la birlikte mutlu bir şekilde yaşayan bir kişi-
nin, kanser hastalığını, buna bağlı korku ve 
endişeleri, hayattan beklentileri ve kabulle-
nişi nasıl aynı olabilir? Bununla birlikte daha 
önce yakınlarından birisinin kanser tanısı al-
mış bir birey ile daha önceden kanseri atlat-
mış ama tekrar nüksünü öğrenen bir hasta-
nın ihtiyaçları, hayata ve hastalığa olan bakış 
açısı da aynı olması beklenemez.

Bu nedenle bir hasta ile çalıştığımızda, 
yalnızca bireyi değil, “Çevresi İçinde 

Birey” anlayışı ile hastayı bir bütün 
olarak değerlendirmekteyiz. Bu da kanser 

tedavisinde sadece hastalık odaklı değil, 
hasta ve hasta yakını odaklı çalışmanın 

önemini göstermektedir.

Her insanın kendine has özel-
likleri vardır. İnsanları özel kılan 
yalnızca biyolojik yapısı ve iş-
levleri değil aynı zamanda yaşı, 
cinsiyeti, ekonomik durumu, 
bireyin çevresi, inançları, kül-
türel yapısı, kişisel beklenti-
leri ve karakteristik özellikleri 
hastalık karşısında baş etme 
becerilerini ve ruhsal sorun-
lara olan tepkilerini doğru-
dan etkileyen unsurlardır. 

ÇEVRESEL 
ETKENLERİN 
KANSER İLE 
BAŞETMEDEKİ ROLÜ 
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Uzm. Dr.  Yusuf Aytaç Tohma
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
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Birçok anne adayı bebeğine zarar vereceği düşüncesi ile hamilelik dö-
neminde spor yapmıyor hatta mümkün olduğunca az hareket ediyor. 
Ancak kontrollü bir şekilde yapılan spor, bebeğe zarar vermiyor; anne 
adayına ise doğum ve sonrasında birçok fayda sağlıyor. Önemli olan, 
hamilelik döneminde egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken nok-

taları bilmektir.

Hamileliğin 1.döneminden (hamileliğin 
ilk 16 haftasından) sonra sırtüstü yapıla-
rak yapılan egzersizlerden,  fetusa giden 
kan akımını kısıtlayabildiği için kaçı-
nılmalıdır. Hamileliğin 3. dönemi karın 
bölgesinin oldukça büyüdüğü bir dönem 
olduğu için bu süreçte oturma pozisyon-
larındaki egzersizleri yapmak daha uy-
gun olacaktır. Egzersiz öncesi ve sonrası, 
esneklik egzersizleri programına mutla-
ka dahil edilmelidir. Egzersizler sırasın-
da abdominal basınç artışından ve nefes 
tutulmasından kaçınmak için egzersiz-
ler sırasında nefes alıp verme kontrollü 
olarak yapılmalıdır. Serin tutacak, teri 
emen, havaya uygun spor kıyafetleri ile 
egzersiz yapılmalı, kas- iskelet sistemin-
de oluşabilecek stresleri önlemek ama-
cı ile uygun ayakkabı seçimi önemlidir. 
Anne adayı bağ yaralanmalarına daha 
meyillidir. Atlama, şıçrama gibi egzersiz-
lerden kaçınmalıdır. Göğüsleri korumak 
ve desteklemek için sütyen kullanımı 
önerilir. Aşırı ısınma ve sıvı kaybına kar-
şı bol su içilmeli, gıda alımı egzersizden 
en az 1 saat önce bırakılmalıdır. Sıcak ve 
nemli havalarda, ateşliyken egzersiz yap-
mamalı. Hamilelik döneminin genelinde 
uzun süreli ve yorucu egzersizler öneril-
mez, özellikle birinci trimester içerisinde 
şiddetli ve ani aktivitelerden kesinlikle 
kaçınılması tavsiye edilir. 

HAMİLELİKTE 
EGZERSİZ 
YAPARKEN;

Hamilelikte

EGZERSiZ

Dr. Fzt. Ayça Aytar Tığlı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
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Yürüyüş:  Egzersize başla-
mak için idealdir. Özellik-
le hamilelik öncesi egzersiz 
yapmayan kişiler,  egzersize 
yürüyüş ile başlamalıdır. Yü-
rürken dik durulmalı, küçük 
adımlar atılmalıdır. Uygun 
kıyafet ve ayakkabı tercih 
edilmelidir.

Bisiklet: Dayanıklılığı arttır-
dığı için tercih edilebilir. An-
cak bir süre sonra büyüyen 
karın anne adayını zorlar. 
Bundan dolayı yatay egzer-
siz bisikletleri aynı zamanda 
beli de desteklediğinden ter-
cih edilmelidir.

Yavaş koşu: 24.haftaya kadar ya-
pılabilir ancak 24.haftadan son-
ra ağırlık artışından dolayı hızlı 
yürüyüş veya hafif egzersizler 
tercih edilmelidir.

Kuvvetlendirme Egzersizleri: 
Hamilelikte kuvvetlendirme 
eğitimi haftada 1 veya 2 kere, 
her seansta 8-10 egzersizi içe-
recek şekilde planlanmalıdır.

Gevşeme Egzersizleri: 
Nasıl soluk alıp vereceğinizi 
ve kaslarınızı nasıl gevşete-
ceğinizi bilirseniz doğum 
sırasında kasılmalara uyum 
sağlar ve enerjinizi boşa tü-
ketmezsiniz.

Yoga: Hamileliğe bağlı stres, 
anksiyete ve ağrının, hami-
lelikteki rahatsızlığın ve do-
ğum ağrısının azaltılmasını 
ve doğumun daha kısa sür-
mesini sağlar. Hamileliğin 
ilk haftalarından itibaren 
önerilmektedir. Ancak bu 
konuda uzman kişilerle ça-
lışmak önemlidir.

Klinik Pilates: Doğumdan önce 
vücudun ideal bir şekilde hazır-
lanmasını sağlar ve doğumdan 
sonra vücudun toparlanmasında 
önemli rol oynar. Hamileliğin 
ilk haftalarından itibaren öne-
rilmektedir. Bu konuda dikkat 
edilmesi gereken hamilelik süre-
cine uygun pilates hareketlerinin 
yapılmasıdır.

Pelvik Taban (Kegel) 
Kuvvetlendirme Egzersizleri: 
İdrar kesesi, rahim ve kalın 
bağırsağın son kısmına destek 
olan kas gruplarının çalışma-
sını sağlayan egzersizlerdir. 
İdrar yaparken yarıda kesmeye 
çalışırken veya vajina içerisi-
ne koyulan parmağı sıkmaya 
çalışırken bu kasları hissetmeyi 
öğrenebilirsiniz. 

Yüzme: Vücudun tüm kaslarını 
çalıştırdığı ve dolaşımı düzenle-
diği için idealdir. Su vücudu des-
teklediğinden yaralanma, düşme 
riski de bulunmaz. Özellikle son 
trimester için en uygun egzersiz 
kabul edilebilir.

HAMİLELİKTE 
YAPILABİLECEK 

EGZERSİZLER

- Anemisi olanlar, 
- Bebek hareketlerinde azalma yaşayanlar,
- 6-8’den fazla uterus kasılması olanlar (düşük 
veya prematür doğum geçmişi olanlar),
- Çoğul gebeler,
- Solunum rahatsızlığı olan veya kalp hastalığı 
var olanlar,
- Plasenta previa (bebeğin eşinin önde olması)
- Serviks yetersizliği olanlar,
- Doğum takip çizelgesine göre gelişimi küçük         
  olan bebeği olanlar.

DOKTOR KONTROLÜNDE 
EGZERSİZ YAPMASI 
GEREKEN DURUMLAR

EGZERSİZE SON VERİLEREK 
DOKTORA BAŞVURULMASI 

GEREKEN DURUMLAR
- Lekelenme veya kanama görülmesi,

- Karında beklenmeyen ağrı,
- Israrcı baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma,

- Görme bozukluğu,
- Bilek, yüz ve ellerde ani şişme,

- Göğüs ağrısı, çarpıntı,
- Yorgun ve halsiz hissetme,

- Tek baldırda şişme, ağrı, kabızlık
- Bebek hareketlerinde azalma yaşayanlar,

- 6-8’den fazla kasılması olanlar (düşük veya prematür doğum geçmişi olanlar),
- Çoğul gebeler,

- Solunum rahatsızlığı olan veya kalp hastalığı var olanlar,
- Plasenta previa (bebeğin eşinin önce gelmesi)
- Serviks yetersizliği (rahim ağzının dar olması) 

- Doğum takip çizelgesine göre gelişimi küçük olan bebeği olanlar.
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HAMİLELİK SÜRESİNCE 
BİLİNMESİ GEREKENLER?

Hamilelik  süresince kendinizi dik tu-
tun ve sırtınıza fazla yük bindirmeyin.  

Yaptığınız her harekette bebeğinizi 
düşünün. Ağır kaldırmayın ve belinizi 

koruyun.

Nasıl Durmalı ? 
Düzgün postürde anne adayı yorulmadan gevşek olarak 
kalabilir. Baş öne, geriye yada yanlara doğru eğilmemeli, 
düz bir şekilde çenenin içeride olduğu pozisyonda tutul-
malı ve tavana doğru uzatılmalıdır. Anne adayının düzgün 
postür pozisyonunda kulak, omuz, leğen kemiğinin üst çı-
kıntısı, diz ve ayak bileği aynı hizada olmalıdır. Omuzlar 
geride ve göğüs önde tutulmalıdır. Pelvis önde veya geride 
olmamalıdır, bel lordozunun artmadığı düz pozisyonda 
tutulmalı ve vücut ağırlığı her iki ayak üzerinde eşit bir şe-
kilde dengelenmelidir. Uzun süre aynı pozisyonda ayakta 
durmaktan kaçınmalı, eğer aynı pozisyonda uzun süreli 
ayakta kalmaları gerekiyorsa, bir ayak, yüksekliği gebe için 
rahat olan bir basamağa yerleştirilmeli, diğer ayak ise yerde 
tutulmalıdır.

Nasıl Yatmalı?
Gebeliğin sonlarına doğru bir bacağınızı küçük yastıklarla destekleyerek yatın. Başınızın altına çok yas-
tık koymayın, bu  omurganıza zarar verebilir. Gebeliğin sonlarına doğru sırtüstü yatmayın, bu şekilde 
yatış bebeğe giden kanı, dolayısıyla oksijeni azaltır. Sağ veya sol omzunuzun üstüne doğru -yana dönük- 
yatın. Karnın altına bir havlu yada ince bir destek yerleştirilebilir. En çok önerilen, sol yan yatıştır. Bu 
durumda, hem bebeğe giden kan akımı artar, hem de annenin böbreklerinden idrar daha rahat süzüle-
ceği için, ödem ve el ayak ve bileklerde şişlik azalır. Yatma pozisyonundan ayağa kalkarken yan dönüp 
bacakları yataktan yavaşça sarkıtırken eliyle gebenin kendisini yukarı doğru çekmesi gereklidir. Belden 
öne doğru kalkmaktan kaçınmalıdır.

Nasıl Oturmalı?
Gebelikte uzun süreli oturmak 
da rahatsızlık verici olabil-
mektedir. Bel düz ve omuzlar 
geride olmalıdır. Kalçalar san-
dalyenin arkası ile temas etme-
lidir. Küçük rulo yapılmış bir 
havlu ya da bel yastıkları ile bel 
bölgesi desteklenmelidir. Diz-
ler kalçalardan daha yukarıda 
olacak şekilde oturulmalı ve 
gerekiyorsa ayakların altına bir 
destek konulmalıdır. Aynı po-
ziyonda uzun süreli oturmak-
tan kaçınılmalıdır.

Nasıl Araba Kullanmalı ?
Otururken koltuğunuzu olabildiğince 
geriye çekerek hem bacaklarınızda-
ki kan akımını hızlandırabilir, hem 
de hamileliğin artması ile daralan 
yerinizi genişletebilirsiniz. Bel boş-
luğunu yastıkla destekleyebilirsiniz. 
Araba kullanırken direksiyon simi-
dinin yüksekliğini karın değil göğüs 
seviyesinde olacak şekilde ayarlama-
lısınız. Emniyet kemeri karnın altına 
yerleştirilmeli ve mümkün olduğunca 
kalçalara indirilmelidir. Emniyet ke-
merinin üst bölümü ise memelerin 
arasından geçecek şekilde bağlanma-
lıdır.

Nasıl Eşya Taşımalı?
Yerden bir şey kaldırırken diz-
lerinizi büküp sırtınızı dik tut-
maya çalışmalısınız. Kaldıra-
cağınız eşyaya uzak durmayın, 
olabildiğince yanaşın ve ayak 
mesafenizi açarak ayağınızı 
sıkı bir şekilde yere temas et-
tirin. Nesneleri bacak kaslarını 
kullanarak kaldırırken karın 
kasları ile birlikte pelvik taban 
kasları kasılmalıdır. Yüksek bir 
yerden bir eşya indirmeyi ise 
kesinlikle siz yapmamalısınız.

Nasıl İş Yapmalı? 
Yere yakın çalışmaya özen gösterin. Ayakta belinizi bükerek öne eğilmek yerine dizlerinizin 
üzerine oturarak ev işlerinizi yapın.

Dinlenme Pozisyonu: Çalışan ve günün önemli bir kısmını ayakta geçiren hamileler, 
evde ayaklarını ve bacaklarını yüksek bir noktaya kaldırarak dinlenmelidirler.
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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
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•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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