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Op. Dr. Hilal Balcı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kozmetik
Dermatoloji

ünitesi
 İlk çağlardan bu yana parlak, pürüz-
süz, lekesiz, kırışıksız, sıkı bir cilde sahip 
olmak gençlik ve güzellik simgesi olarak 
kabul edilmiş, bu nedenle de insanlar böyle 
bir cilde kavuşmak için birçok yönteme 
başvurmuştur. Günümüzde teknoloji ve 
tıptaki gelişmeler ile bu hayale ulaşmak 
giderek mümkün hale gelmiştir.  Modern 
dünyada kişilerin tercihi giderek yaşam 
hızına uyumlu, çalışma hayatından geride 
kalmadan ya da daha az süreyle geri bırak-
tıran, daha konforlu ve daha ekonomik olan 
ameliyatsız çözümlere kaymaktadır.

 Doğru uygulandığında 
oldukça yüz güldürücü 
sonuçlar elde edilen kozmetik 
işlemler, yanlış ellerde medya-
da da sık sık gördüğümüz 
hayat kalitesini bozacak ve 
hatta bazı durumlarda yaşamı 
tehdit edecek sonuçlara yol 
açabilir. Daha az dillendirilen 
ama daha yaygın olan bir diğer 
istenmeyen sonuç ise uygu-
lamaların kişinin istenmeyen, 
doğal olmayan bir görüntüye 
bürünmesine neden olmasıdır.

 Bu nedenle başvuru-
lacak kişinin deriyi çok iyi 
tanıyan, yapacağı işlemin ve 
sonuçlarının oluşum mekaniz-
masına hâkim, konunun uzmanı 
bir hekim olması gerektiği 
kanaatindeyim. Dermatoloji 
Anabilim Dalı olarak klin-
iğimizde yıllardır yaptığımız 
uygulamalarımızı başvuran-
larımız için daha ulaşılabilir ve 
konforlu hale getirebilmek için 
bünyemizde Kozmetoloji 
ünitesini kurduk. Böylece baş-
vuranlarımızın ciltlerinin hem 
tedavisini hem de bakımını 
sağlamayı hedefledik.

Güvenli kozmetik uygulamalar 
ancak tıbbi bilgi çerçevesinde 

yapılabilir. Bu nedenle cildimize 
uygulanan her türlü kozmetik işlem, 

deriyi çok iyi tanıyan, yapacağı 
işlemin ve sonuçlarının oluşum 

mekanizmasına hakim, konunun 
uzmanı hekimler tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Kozmetik 
Dermatolojinin ilgi alanına giren 

tüm işlemler için kendinizi 
dermatologlara emanet edin.

Kozmetik
Dermatoloji
Ünitemizde
Hangi İşlemler
Yapılıyor?

 Öncelikle ünitemizde gerçekleştirilen 
bütün uygulamaların, öğretim üyelerimiz 
tarafından yapıldığını belirtmek isterim.  
Ümitemizde; lazer epilasyon, lazer ile kılcal 
damar genişlemesi, damar beni ve kılcal 
varislerin tedavisi yapılmaktadır. Yine lazer 
uygulaması ile deri gençleştirme ve derideki 
yaşlılık lekelerinin yok edilmesi 
uygulamalarımız var. Saç dökülmesi, sivilce 
izleri, derideki (yüz, dekolte ve eller)yaşlanma 
belirtilerinin ortadan kaldırılması için de PRP, 
dermapen, mezoterapi, kimyasal soyma, 
botoks ve dolgu uygulamaları yapıyoruz.

Cildinizle ilgili
istenmeyen sonuçların

yaşanmamasının tek yolu
kozmetik uygulamalar için
uzman dermatologlardan

hizmet almaktır. 

Uzm. Dr. Arzu KARATAŞ
Kozmetik Dermatoloji Ünitesi Sorumlusu
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KOZMETİK
DERMATOLOJİ
ÜNİTEMİZDE
UYGULANAN
İŞLEMLER

   Hastadan alınan bir tüp kanın 
santrifüj adı verilen bir işlem ile 
trombositten zengin olan renksiz 
kısmı, yani plazması ayrıştırılıp 
deriye çok ince iğneler aracılığıyla 
uygulanmasıdır. Kırışıklıkların ve 
çizgilerin giderilmesini, deriyi 
“doldurarak” değil “gençleştire-
rek” sağlar. Leke iz ve saç dökül-
mesi tedavisinde uygulanmaktadır.

PRP Uygulamaları

       Yüzdeki ince ve derin kırışıklık-
lar, dudakların belirginleştirilmesi, 
yanaklar, göz çevresi ve şakaklara 
hacim verilmesi, akne ya da diğer 
nedenlerle oluşmuş derin izlerin 
hafifletilmesinde kullanılır.

Dolgu Enjeksiyonu

        Avuç içi ve ayak tabanı terle-
melerinin tedavisinde kullanılan bir 
yöntemdir.

İyontoforez

        Sivilce sonrası oluşan lekelerin 
giderilmesi, geniş gözeneklerin 
sıkılaştırılması, güneş ve hamilelik 
lekelerinin tedavisi, yüz gençleştir-
me, boyun ve dekolte bölgesi 
kırışıklıkları, yaşlanmaya bağlı ciltte 
oluşan sarkmaların sıkılaştırılması,  
deri çatlaklarının görünümünün 
hafifletilmesi ve saç dökülmesi 
tedavisinde kullanılır.

Mikroiğneleme

     Yüzde belirginleşen mimik çizgi-
lerini hafifletmek ve koltuk altında 
görülen aşırı terlemeyi azaltmak 
için, kolaylıkla uygulanabilen, etkin-
liği yüksek ve oldukça güvenli bir 
tedavi yöntemidir.

Botoks Uygulamaları

Derinin yüzeyel tabakalarının farklı 
kimyasal maddeler uygulanarak 
soyulması işlemidir.

Kimyasal Peeling

  İstenmeyen kılların ışık enerji-
siyle yok edilmesi sistemine 
dayanan Lazer epilasyonda en 
son teknolojiye sahip bir lazer 
(Cynosure Elite; Alexandrite, 
Nd-Yag)  kullanılmaktadır. 

   Bacaklardaki ince çaplı damar 
genişlemeleri (varisler), yüzdeki 
kılcal damar genişlemeleri ve 
damar benlerinin tedavisinde 
Damar Lazeri; güneş lekeleri, yaşlı-
lık lekeleri ve çillerin tedavisinde 
ise Leke Lazeri kullanılmaktadır.

Lazer Uygulamaları

10 11



“Doğru ellerde uygun şekilde yapılan kozmetik uygulamalar
hayatınıza güzel dokunuşlar katarken; Bilinçsiz yapılan kozmetik

uygulamalar sırasında sağlığı tehdit edecek birçok
sorun ortaya çıkmaktadır.”

Bölümün
Fiziki
Özellikleri

 Kozmetik Dermatoloji Ünitemiz, 
Dermatoloji AD ile aynı katta yer almakla 
birlikte, bekleme salonu ve işlem odaları 
anabilim dalımızdan ayrı bir alandadır. 
Bölümün mimarisi ve dekorasyonu, 
başvuranlarımızın konforunu ve ortam 
hijyenini en yüksek düzeyde tutmak hedefiyle 
tasarlanmıştır. Bölümümüzde lazer işlemleri 
ve kozmetik uygulamalar için planlanan 
odalar mevcuttur. Mimari estetiğin yanısıra 
kozmetikte uygulanacak malzemelerin 
kalitesi ve cihazların teknolojik özellikleri 
titizlikle seçilmiştir.

En sık karşılaşılanlar; deri kanserlerinin leke sanılarak tedavi edilmeye çalışılması, 
uygun olmayan ürünlerin deriye enjekte edilmesi, hijyenik çalışılmaması 
nedeniyle ortaya çıkan ve bazen tedavisinde cerrahinin bile yer aldığı 
enfeksiyonlar, yanıklar ve doğal olmayan yüz görüntüsüdür.

Yine 
yaşanacak en 

küçük sorunda bile 
muhatap bulacağınız, 

kurumsal kimliği olan bir 
yerde işlem yaptırmak 

da kişinin kendisini 
koruması adına 

önem taşır.

İşlem 
yapan 
kişinin bu işin 
uzmanı bir hekim 
olması, işlem sırasında 
kullanılan ürünlerin kaliteli ve 
uygun ürünler olması ile 
oluşabilecek riskler 
minimuma 
indirilecektir. 

Bilimsel etkinlikleri kanıtlanmış kozmetik işlemler uygun 
malzeme ile doğru kişiler tarafından uygulama 

yapıldığında oldukça güvenli uygulamalar 
olmakla birlikte, deriye ve deri altına 

yapılan uygulamalar olduğu için 
tamamen risksiz 

değildirler.

Kozmetik İşlem Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Derinizi Başkent Üniversitesi 
Hastanesinin kurumsal kimliğine, 
ve deneyimli dermatologlardan 

oluşan uzman kadromuza emanet 
etmek üzere sizi Kozmetik 

Dermatoloji Ünitemize
davet ediyoruz.

Bölüm Dermatoloji
Anabilim Dalı öğretim
üyelerinin yanı sıra
konusunda uzman 2
sağlık teknisyeni ve
1 hemşire ile hizmet
vermektedir.
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Riskli gebeliklerin altında yatan nedenlerin gebeliğe özgü bir durum 
olabileceği gibi gebelik öncesinde de var olan, anne adayına ait bir hastalığın 
gebelik sırasında seyir değiştirmesinden de kaynaklanabileceği 
bilinmektedir. Gebelikte yüksek risk yaratabilecek sorunlar tüm gebeliklerin 
yaklaşık  % 6-8’inde karşımıza çıkar. Buna karşılık var olan sorunun daha da 
kötüleşmesi ve ciddi tehlike yaratabilmesi olasılığı %50’nin üzerinde 
olduğundan yüksek riskli gebeliklerin takibinde özel ilgi gerekmektedir. 

Anne ve bebeğin gebelik süresince 
herhangi bir sağlık sorunu yaşama 
olasılığının yüksek olduğu durumlar 
riskli gebelik olarak tanımlanır.

Yüksek riskli gebe,   gebelik sürecinde yoğun destek ve 
uygun izlem gerektirmektedir.   Hamileliğin kendisi, kadın 
sağlığı açısından yüksek riskli bir durum olmayıp kadın 
yaşamının normal bir süreci olarak düşünülmelidir. Ancak 
bazı gebeliklerde anne adayının ya da karnındaki bebeğin 
sağlık durumu hatta hayatı tehlikeye girebilmektedir.

GEBELİKTE YÜKSEK RİSK
NEDENLERİ:

    Annede varolan hastalıklar da yüksek risk 
nedeni olabilir: Yüksek tansiyon, diyabet, hipo 
ya da hipertroidi, SLE gibi romatolojik 
hastalıklar, enfeksiyonlar (Vajinal enfeksiyon, 
idrar yolu enfeksiyonu, diş apsesi vb.),CMV, 
Toksoplasmosis, Rubella (Kızamıkçık), Hepatit  
HIV, astım, epilepsi gibi nörolojik hastalıklar, 
annenin  kardiyolojik hastalıklarının olması, 
genetik hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, 
kan hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek 
hastalıkları.

     Gebelik izlemi sırasında yüksek riskli gruba 
girmeyi gerektiren durumlar vardır: Bebeğin, 
anne rahminde anormal yatış biçimi, plasentanın 
rahim ağzını kapatacak şekilde aşağı yerleşimi, 
plasentanın gebelik sürecinde veya   doğum 
anında bebek çıkmadan önce ayrılması, şeker 
hastalığının ilk defa gebeliğin 24. haftasında ve 
sonrasında ortaya çıkması, yüksek tansiyon, 
fetal anomali, fetusta gelişme geriliği, bebeğin 
içinde yüzdüğü sıvının az veya fazla oluşu, 
gebede böbrek enfeksiyonları, erken doğum 
eylemi, zarların erken açılması ve bebeğin 
suyunun gelmesi, tahmini doğum  tarihi 
geçmesine rağmen doğumun olmaması ve 
enfeksiyonlar olarak sıralanabilir.

İleri anne yaşı (35 yaş üstü 
gebelik), anne yaşının küçük 

olması (17 yaş altında gebelik), 
fazla kilolu olma (Vücut kitle 

indeksi 25-30 arası), ve 
şişmanlık (vücut kitle indeksi
30 üstünde) aşırı zayıf olma 

(Vücut kitle indeksi 18 altında 
olması) düşük sosyo-ekonomik 

seviye, daha önceki gebeliğin 
(veya gebeliklerin) ölü doğum

ve anomali ile sonlanması,
daha önceki gebelikte erken 

doğum, daha önceki gebelikte 
preeklampsi, ailede zeka özürlü 

ya da anomalili bebek olması,
çok sayıda doğum veya

sezaryen sayılabilir.

Op. Dr. Hilal Balcı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BA KENT Ü VER
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    Eklampsi de ise tüm bunlara ek 
olarak anne adayında sara nöbetine 
benzer nöbetler görülür. Tüm gebele-
rin yaklaşık  %5’inde ve genelde son 3 
ayda ortaya çıkan preeklampsinin tek 
kesin tedavisi gebeliğin sonlandırılması 
yani bebeğin doğurtulmasıdır. Bu 
duruma neden olan faktörler tam anla-
mıyla bilinmemektedir.

       Oldukça riskli bir durum olan Preeklam-
psi’de anne adayında yüksek tansiyon, 
yaygın  ödem ve idrarda protein bulunur. Bu 
tablo sadece gebelikte ortaya çıkar ve 
gebeliğin sonlanması ile birlikte ani ve hızlı 
bir düzelme gözlenir. Daha şiddetli durum-
larda karaciğer fonksiyonları   ve kanın pıhtı-
laşma mekanizması  bozularak anne adayı-
nın hayatını tehlikeye atabilir.

Gebelik mutlaka planlı olmalıdır.  Gebelik 
öncesi, nöroloji uzmanı ile kadın hastalık-
ları ve doğum uzmanından mutlaka 
görüşü alınarak gebelik öncesi, sırası ve 
sonrasındaki takipleri de bu bölümler 
tarafından yapılmalıdır.  İlaç değişim 
programları hasta gebe kalmadan en az 
6 ay önce tamamlanmalıdır.

Gebelere  epilepsinin gebeliğe etkileri, 
gebeliğin epilepsiye etkileri ve epilepside 
kullanılan ilaçların gebeliği nasıl etkilediği, 
ilaç değişikliği gerekip gerekmediği, ilaç 
doz ve etkileşimleri konusunda bilgi veril-
melidir. Düzenli takip yaptırması ve 
danışmanlık almasının önemi vurgulanma-
lıdır. Gebelik talebi olmaması halinde Aile 
Planlaması Kliniğine yönlendirilmelidir.

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE
YAKLAŞIM:

Gebeliklerin yaklaşık %5’inde doğumsal 
anomalilere rastlanır. Bu anomaliler basit 
problemlerden yaşamla bağdaşmayacak 

kadar ciddi sorunlara kadar geniş bir 
yelpazede bulunabilirken bazıları 

genetik geçiş gösteriyor olabilir. Bu 
nedenle anne ya da baba adaylarında ve 

ailelerinde bilinen bir genetik hastalık 
öyküsü varsa en ideali doğumdan önce 

genetik danışmanlık almaktır.

     Gebelik sırasında ise anne adayından 
alınan kanda yapılan bazı testler ve ultra-
son incelemeleri ile Down Sendromu 
başta olmak üzere pek çok anomali sapta-
nabilir. Ancak ultrason incelemesinin tüm 
anomalileri saptamada yetersiz kalabildiği 
de akılda tutulmalıdır. Çok büyük ya da 
küçük (gelişme geriliği gösteren) bebek 
varlığında özel dikkat gerekir. Bu durum-
lar şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon 
gibi durumların belirtisi olabilirler.

     İdeal olan anne adayına ait sağlık 
sorunlarının hamilelikten önce saptanması 
ve eğer mümkünse tedavi edilmesidir. Bu 
şekilde kadın hamileliğe sağlıklı bir 
durumda başlayabilir. Bunu başarmanın 
en kolay yolu ise hamile kalmaya karar 
verildiğinde bir uzmana başvurarak danış-
manlık almaktır. Bu danışmanlık kronik 
hastalıkları nedeni ile ilaç kullanmak 
zorunda olan kadınlar için çok daha 
önemlidir. Böyle bir durumda doktor has-
talığın tedavisinde gebelikte de kullanıla-
bilen daha güvenli ilaçlara geçebilir.

      Gebelik sırasında ortaya çıkan sorunlar arasında en sık karşılaşılanlar preeklampsi ve 
eklampsi, gebeliğe bağlı diyabet, erken doğum eylemi, suyun erken gelmesi, gebelikte  
risk oluşturacak kanamalar, tiroid hastalıkları, epilepsi  ve çeşitli enfeksiyonlardır. 

1. Preeklampsi – Hipertansiyon:

2. Şeker Hastalığı:

3. Epilepsi:

Şeker hastalığı gebeliklerin %6’sında görülür ve iki şekilde olabilir; gebelik öncesi var 
olan şeker hastalığı ve gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı.

Gebelikte oluşan şeker hastalığı aslında gebelik 
süresince gelişen karbonhidrat alımına vücudun 
intoleransıdır. Bütün gebelerde rutin olarak 24-28. 
haftalar arasında diyabet taraması yapılmaktadır. 
Doğuma kadar düzenli kontrollere gelinmelidir. 40 
haftaya kadar doğum olmazsa haftada 2 defa NST 
değerlendirmesi yapılır, ultrasonografi ile bebeğin 
ağırlığı ve boyutu ölçülür. Ortalama ağırlık 4000 - 
4500 gr üzerinde olduğunda hasta sezaryenle doğum 
için değerlendirilir. Doğumdan sonra bebekte 
oluşabilecek kan şekeri düşüklüğü, kalsiyum 
düşüklüğü ve sarılık için gerekli önlemler yeni doğan 
doktorlarıyla birlikte alınır.

Gebelik süresince düzenli kan şekeri takibi 
yaptırması, insülin tedavisi alanların ilaçlarını 

düzenli kullanmaları, 3 ana 3 ara öğün 
diyetlerine uymaları gerekmektedir.

Şeker hastalığı olan kadınların mutlaka gebelik öncesi 
kadın doğum ve endokrinoloji doktoruna ve onun yön-
lendireceği diyetisyene kontrole gitmesi ve danışman-
lık alması, bebekte sinir sistemi gelişimini desteklemek 
için folik asit desteği alması gerekmektedir.

Gebelik öncesi var olan şeker hastalığı:

Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı
(Gestasyonel Diyabet):
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       Tüm gebeliklerin yaklaşık % 4-8’inde astım 
görülmektedir. Astımın uygun tedavi ile 
kontrol altına alınması çok önem taşımaktadır. 
Kontrol altındaki hafif ve orta şiddetteki astım 
anne ve bebek sağlığı açısından önemli bir risk 
oluşturmaz. Ancak kontrol altında olmayan 
astım ve ağır astım; çeşitli komplikasyonlara 
yol açabilir. Gebelik sırasında astım tedavisinin 
en temel amacı astım ataklarını önleyerek 
fetüsün yeterli oksijen almaya devam etmesini 
sağlamaktır. Gebelik sırasında uygulanacak 
astım tedavisinin esasları gebelik dışı 
dönemdekinden farklı değildir. Bu süreç; hasta 
eğitimi,  tetikleyicilerden kaçınma ve ilaç 
tedavisinden oluşur.

Enfeksiyonlar da gebelikte yüksek risk yaratabilirler. Soğuk algınlığı gibi yaygın 
görülen enfeksiyonlar anne ve bebek açısından genelde yüksek risk yaratmazlar. 
Ancak bazı  enfeksiyonlar nadir görülmelerine rağmen gelişmekte olan bebeği 

olumsuz yönde etkileyebilirler.

Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı çalışma-
sıdır. En sık nedeni graves hastalığıdır. 
Anne açısından en önemli riski kalp 
yetmezliği, tiroid fırtınasıdır. Belirtileri, 
kusma, sıcak tahammülsüzlüğü, titreme, 
avuç içi kızarıklık, kilo kaybı, tiroid bezi-
nin büyümesi olarak sayılabilir. Hiperti-
roidinin tedavisi gebelik öncesi ve 
gebelik sonrası olmak üzere iki ayrı 
yönetim biçimi mevcuttur. Gerekli 
tetkiklerle tanı konulduktan sonra 
tedavi için endokrinoloji  hekimine mut-
laka başvurulmalıdır.

Hipotiroidi tiroid bezinin az çalışması 
olarak tanımlanır. En sık nedeni haşimo-
to hastalığıdır. Belirleyici belirtileri, 
soğuk intoleransı, derin tendon reflek-
slerde azalma, nabzın yavaşlaması 
olarak sayılabilir.

Bu tür riskli enfeksiyonlar arasında parvo  
virus enfeksiyonları  toksoplazma, rubella 
(kızamıkçık) sayılabilir. Bu tür hastalıklara 
karşı önlem alınması hastalığın tedavi 
edilmesinden çok daha kolaydır. Gebelik 
öncesinde rubella (kızamıkçık) geçirilip 
geçirilmediğinin kontrol edilmesi ve aşı 
yapılarak koruma sağlanması enfeksiyo-
nun yaratacağı büyük risklerin ortadan 
kalkmasını sağlar.

Toksoplazma ise çiğ veya az pişmiş et 
yememek, çiğ yenilen salataları çok iyi 
yıkayarak yemek ve evde kedi varsa 
bunun kumunu değiştirmemek  gibi basit 
önlemler ile engellenebilir. Toksoplazma 
enfeksiyonu erken düşüklere, ölü 
doğuma ya da bebekte kalıcı anomalile-
re neden olabilir. idrar yolu ya da vajina 
ile ilgili enfeksiyonlar ise erken doğuma 
neden olabilen diğer faktörlerdir.

   Erken doğum tanısı, 
vajinal muayene ile rahim 
ağzı açıklığı ve uzunluğu 
saptanarak ya da vajinal 
ultrason yapılarak rahim 
ağzı uzunluğu ölçülmesi ile 
konulur. Erken doğum veya 
erken doğum tehditi tanısı 
alan bir hasta eğer 24 - 34 
hafta arasında ise olası bir 
erken doğum için bebeğin 
akciğer gelişimini sağlamak 
amaçlı tedaviler yapılır.

Gebelik öncesi, göğüs hastalıkları uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanından 
mutlaka görüş alınarak gebelik öncesi, sırası ve sonrasındaki takipleri de bu bölümler 

tarafından yapılmalıdır. Astım kontrol altındayken gebelik planlanmalıdır.

Gebelikte kısmi olarak iyot yetersizliği mevcuttur. Gebelikte oluşan aşırı bulantı ve 
kusma nedenleri arasında tiroid hastalıkları akla gelmelidir.

4. Astım:

5. Tiroid Hastalıkları:

Bebeğin beyin gelişimi için 
mutlaka tiroid hormonu belli bir 

düzeyde olmalıdır. Bu yüzden 
yeni doğan bebeklerde 

hipotiroidi açısından mutlaka 
tarama yapılmalıdır.

6. Enfeksiyon Hastalıkları:

7. Erken Doğum:

    
Daha önceden erken doğum 

yapmış olma, birden fazla 
gebeliğin ortanca üç ayı düşüğü 

olma, çoğul gebelikler, plasenta 
anomalileri, rahimle ilgili ano-

maliler, gebeliğin ilk 3 ayı 
içinde olan vajinal kanama-

lar, amnion sıvısının fazla 
olması, genital sistem 
enfeksiyonları, sigara, 
düşük sosyo ekonomik 
durum erken doğum 

riskini artıran faktörlerdir.

Bu tedavinin etki etmesi için süre kazanmak ve bebeğin anne 
karnında gelişiminin devamı amaçlı erken doğum sancılarını 
durdurmak için serum ve ağızdan ilaç tedavisi başlanır.
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Su kesesi, içindeki bebeği dış ortamdaki 
mikroplardan koruyan ve bebeğin anne karnında 
gelişimi için çok önemli olan suyu içinde barındıran 
dayanıklı bir zardır. Bu zarın doğumun başlamasından önce 
yırtılıp içindeki suyun boşalmasına suyun erken gelmesi denir ve 
gebeliklerin % 8- 10’ unda görülür.

Suyun erken gelmesinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak;  
genital kanal enfeksiyonları, çoğul gebelik, suyun normalden fazla 
olması, idrar yolu enfeksiyonu, çeşitli bağ dokusu hastalıkları, yakın 
zamanda gerçekleşen cinsel ilişki, annenin sigara içmesi ve travma 
neden olarak sayılabilir.

Suyun erken gelmesi sonucu doğum yolundaki 
mikroorganizmalar kese içine girer ve çoğalırlar, 

bunun sonucu olarak kese içinde enfeksiyon 
meydana gelir ve bu duruma koryoamniyonit 

denir ve bu enfeksiyonun yayılması sonucu anne 
ve bebekte ciddi enfeksiyonlar gelişebilir.

           Özellikle bebeğin makat veya yan geldiği durumlarda ve suyun 
çok olduğu durumlarda su kesesi açıldığı zaman kordon sarkması 
görülebilir ve bu durumda acil olarak sezaryenle doğum yaptırılır. 

Suyu erken gelen gebelerin çoğunda 24 saat içinde doğum sancıları 
başlar ve bu erken doğuma neden olur. Suyu erken gelen gebelerde 

tedavide en önemli nokta enfeksiyonların önlenmesidir. Bunun 
için rahim ağzından kültür alındıktan sonra antibiyotik 

tedavisine başlanır. 34 haftanın altındaki gebeliklerde 
bebeğin akciğerleri yeterince gelişmediği için 

akciğerini geliştirecek iğne yapılır.

Bebeğin eşinin önde gelmesi kendisini çoğu zaman ağrısız 
vajinal kanama ile gösterir. Tanısı ultrasonografi ile konulur. 24. 
gebelik haftasından önce görülen çoğu vakada bu durum 24 
haftadan sonra düzelecektir. Bu nedenle tanı 24. haftadan sonra konur.

Bebeğin eşinin doğum olmadan önce yerinden ayrılması 
(Plasenta Dekolmanı):

Bebeğin eşinin önde gelmesi
(Plasenta Previa):

Doğum öncesi kanamaların en önemli sebepleri arasında olan bu 
durumda genelde sezaryen ile doğum yaptırılır. Bu durumun yarattığı 
riskler arasında erken doğum, bebekte gelişme geriliği, ani bebek ölümü, 
bebeğin başı ile gelmemesi durumları sayılabilir. Bu tanıyı almış anne adayı 
kanama açısından uyanık olmalı, herhangi bir kanama durumunda hemen 
tam teşekküllü bir hastaneye başvurmalıdır.

Doğum öncesi kanamalar arasında yaklaşık %20 oranında görülür. 
Doğum öncesi görülebildiği gibi doğum sırasında da görülebilir. Gizli 
bir kanamadan aşikar kanamaya kadar kanama miktarı değişebilir. 
Kanamaya yoğun rahim kasılmaları (rahmin gevşeyememesi) ve ağrı 
eşlik etmesi uyarıcıdır. 

Tanıda ultrasonografi yardımcı olabilir.
Risk faktörleri arasında tansiyon yüksekliği, çok doğum 
yapmış olmak, sigara tüketimi, hipertansiyon, bebeğin 

suyunun fazla oluşu gibi nedenler sayılabilir.
Mevcut koşullara göre acil sezaryen

yapılması gerekebilir.

8. Suyun Erken Gelmesi: 9. Kanama Nedenleri;

20 21



Doç. Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

KOKU ve TAT ALMA NASIL SAĞLANIR?

 Koku ve tat alma, kimyasal algılama sistemimize aittir. Koku ve tat 
almanın karmaşık süreci, etrafımızdaki maddelerden salınan moleküllerin; 
burun, ağız ve boğazdaki özel sinirleri uyarmasıyla başlar. Bu hücreler, 
mesajları, koku ve tatların tanımlanmış olduğu beynin özel bölgelerine iletir.

TAT
alma

ve
KOKU

Koku (koku siniri) hücreleri, 
etrafımızdaki kokular 

tarafından uyarılır. Bu koku 
hücreleri, burun boşluğunun 

üstünde burnun içini 
kaplayan epitel doku 

üzerinde yer almaktadır.

Tat (tat sinir) hücreleri, ağız 
ve boğazın tat tomurcukları 
içinde bulunur ve tükürükle 

karışmış yiyecek ve içeceklere 
tepki verir. Dil üzerinde 

görülebilen küçük yumruların 
çoğu tat tomurcuğu içerir.

Bu yüzey hücreleri, tat 
bilgisini beyne gönderir.

 Ağız ve burun içinde bulunan kimyasal duyu algaçları, tat ve koku duyularını 
algılamamızı sağlar. Ağzımıza temas eden yiyecek maddelerinin ağızdaki tat algaçlarını, 
havada uçan moleküller ise burundaki koku algaçlarını uyarır. Bu uyarılar, sinirler, yani 
algaçların beyine olan uzantıları yoluyla beyindeki koku ve tat merkezlerini uyarır. Bu 
sayede koku ve tat alma sağlanır.
 
 Havada uçabilen küçük koku moleküllerinin burun içine girip, burun 
boşluğunun en üst kısmında yerleşmiş olan, beyinle de direkt bağlantı halinde bulunan, 
koku alma hücrelerini uyarmasıyla koku hissedilir. Kokuyu özel kılan, moleküller 
arasındaki mikroskobik değişikliklerdir. Bu değişiklikler, çiçeklerin ve meyvelerin 
birbirlerinden çok farklı kokulara sahip olmasını sağlar.

 Birçok tat, koku duyusu tarafından algılanır. Örneğin burnu tıkalıyken sarımsaklı 
yemek yiyen bir kişi yenilen yemeğin tatlı veya ekşi olduğunu ayırt edebilir fakat sarım-
sak kokusunu algılayamayabilir. Bunun nedeni sarımsağın kokusunun büyük kısmının 
koku algaçları tarafından değerlendirilmesinden kaynaklanır. Çikolata ve kahve de 
tatları, kendilerine özgü kokularıyla algılanabilen gıda maddelerindendir.

Lezzet ise tat ve koku duyularının beraber uyarılmasıyla algılanır. Lezzeti değerlendir-
mede koku duyusu tat duyusuna göre daha önemlidir. Burundan nefes alamayan kişile-
rin lezzeti değerlendirmede zorlanmasının sebebi budur.

Tat, dilde bulunan 200-250 adet tat tomurcuğuna, tükürük tarafından ayrışıma 
uğramış kimyasal maddelerin temasıyla başlar. Daha sonra burada oluşan bilgiler 
sinirlerle beyine taşınırlar. Genel olarak dört temel tat duyusunu algılayabiliriz; 
tatlı, ekşi, acı ve tuzlu. Farklı tatları farklı tat tomurcukları sayesinde algılarız.

Koku sinir uçları, burunun tavanında yer alırlar ve
doğrudan beyinle bağlantılıdırlar.

Uzm. Dr. Gülfem Beyazpınar
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
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KOKU ve TAT ALMA BOZUKLUĞUNA
YOL AÇAN FAKTÖRLER NELERDİR?

KOKU ve TAT ALMA BOZUKLUKLARINDA
NASIL TANI KONUR?

 Koku alma duyusunun en iyi olduğu dönem 30-60 yaş arasıdır. 60 yaşından 
sonra koku alma duyusu azalmaya başlar ve yaşlıların büyük bir çoğunluğu koku 
alma yetisini kaybeder. Kimi araştırmalara göre, her yaşta kadınların koku alma 
duyusu, erkeklere göre daha gelişmiştir. 

Tütün kullanıp kullanmadığı, kimya-
sal madde maruziyetinin olup olma-
dığı, geçirilmiş kanser varlığı araştırı-
lır. Sonrasında hastaya ayrıntılı bir 
kulak burun boğaz muayenesi yapılır.

Öncelikle hastanın detaylı hikayesi 
alınır. Duyu kaybının, bir üst solu-
num yolu enfeksiyonu sonrasında mı 
geliştiği veya bir travma sonrasında 
mı ortaya çıktığı sorgulanır.

 Burun ve sinüs boşluğundaki polipler, septum deviasyonu (burun içindeki 
eğrilik) mekanik sebeplerle tat ve koku duyularında azalma veya kaybolmaya sebep 
olabilir. Bu mekanik sebepler düzeltildikten sonra koku ve tat alma bozuklukları 
genelde normale dönmektedir.

 Birçok tat ve koku alma bozukluğu geri dönüşümlüdür. Kendiliğinden 
iyileşmeyenlerde öncelikle sebep bulunarak, buna yönelik tedavi planlanır. Şiddetli 
nezle, grip, alerji gibi hastalıkları olanlar, durumlarının düzelmesi ile koku ve tat alma 
hassasiyetlerini tekrar kazanabilirler. Burun tıkanıklıklarının giderilmesi, poliplerin 
temizlenmesi ile koku ve tat almada düzelmeler görülebilir.

 Bugünkü bilgi ve imkânlarımızla koku ve tat alan ve bunları beyne ileten sinir 
hücrelerinin kalıcı hasarlarında tedavi imkânı yoktur.

 Alerjik kisilerde, burun mukozala-
rında oluşan şişlik nedeniyle koku duyula-
rında azalma gelişebilir. Bu kişilerde, 
uygun ilaç tedavisi sonrasında, genellikle 
koku duyusu normale dönmektedir.

Koku ve tat alma duyularının  azalmasının
en sık nedeni  üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Enfeksiyona bağlı  gelişen koku ve tat alma
bozuklukları, enfeksiyon hali 

geriledikten sonra genellikle düzelir.

 Tümör nedeniyle gırtlağı alınan hastalar koku veya tat alamayabilir. Bu 
hastalara, tekrar burundan nefes alabilmeleri için özel bir “bypass” tüpü takılıp 
burundan hava akışı sağlanarak, koku ve tat alma duyuları yeniden yapılandırılabilir.

Kafa travmaları;1

Hormonal değişiklikler ve
diş hastalıkları,2

Böcek ilacı gibi kimyasallar
ve bazı ilaçlar,3

Tütün kullanımı,4

Alerjik Hastalıklar;5

Baş ve boyun kanseri nedeni ile
Radyoterapi uygulanan hastalar;6

Muayene sonrasında
hastanın tat ya da koku alma

bozukluğunun
derecelendirilmesi için
bazı testler uygulanır. 

Koku ve tat alma kaybının boyutları, 
bir kişinin algılayıp tanıyabileceği 
bir kimyasal maddenin en düşük 
konsantrasyonu kullanılarak ve 
kişinin algılarının açık olduğu 
durumda test edilebilir. Hasta-
dan çeşitli kimyasal maddelerin 
kokuları ve tatlarını karşılaştır-
ması istenebilir, hastaya çeşitli 
kimyasal maddelerin kokularının 
yoğunluğu ve tadı sorulabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve ya magnetik rezonans görüntüleme (MRG)
gibi radyolojik tetkiklere başvurulabilir.

TAT ve KOKU ALMA BOZUKLUKLARI
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
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STANDART VE LATİN 
DANSTA 

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

10-11 Şubat 2018 tarihlerinde, 
İstanbul’da Türkiye Dans 

Sporları Federasyonu tarafından 
düzenlenen 3 Etap Klasman 

Sıralama Yarışması ve Türkiye 
Şampiyonası yarışlarında; 

Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları 9. sınıf 

öğrencisi 
Duru KARATAŞ, 

“Standart ve Latin Dans 
Klasman Sıralama Yarışları 

Gençler Kategorisi”nde Birinci,  
”Türkiye Şampiyonası Gençler 
Kategorisi”nde İkinci oldu. Bu 

sonuçla Duru KARATAŞ, Türkiye 
Dans Milli Takımına giren 2 çift 

sporcudan birisi olarak 
Türkiye’yi 2018 yılında 

yapılacak olan Dünya ve 
Avrupa Şampiyonalarında Milli 
Takım Sporcusu olarak temsil 

etme hakkı kazandı.

ORYANTİRİNGTE 
TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ 

01-04 Şubat 2018 
tarihlerinde, 

“Uluslararası Finike 
Oryantiring Günleri 

3. Kademe Oryantiring 
Yarışmaları”nda, 

Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları 

6-E sınıfı öğrencilerinden 
Leyla Zeynep LOĞA ve 

Altar Ilgaz TUZCUOĞULLARI 
kategorilerinde 

“Türkiye İkincisi” oldu. Aynı 
yarışmada Fen Lisesi 10-A 

sınıfı öğrencisi  
Ahmet Tarık DENİZ 

16-A Kategorisinde 
“Türkiye İkincisi” oldu.

YÜZMEDE 
ANKARA İKİNCİLİĞİ

8-9 Şubat 2018 
tarihlerinde düzenlenen, 

“Ankara İl Birinciliği 
Yarışları” nda 

Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları 

Anadolu Lisesi 12-B sınıfı 
öğrencisi 

Ege Görkem ÇÖZEN 
50 metre sırtüstü stilde  
“Ankara İkincisi” oldu.

TENİS KIZ TAKIMI
ANKARA İKİNCİLİĞİ 

05-09 Şubat 2018 tarihlerinde 
“Ankara Tenis Kulübü” nde 

gerçekleşen 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı Tenis 

Ankara İl Şampiyonası 
Genç Kızlar Kategorisi 

müsabakalarında, Başkent 
Üniversitesi 

Özel Ayşeabla Okulları 
Genç Kız Takımı 

“Ankara İkincisi” oldu.Anadolu 
Lisesi 10.sınıf öğrencisi 

Çağla YAVUZ, Anadolu Lisesi 
11.sınıf öğrencisi 

Ekin ERÇETİN, Zeynep AY ve 
Fen Lisesi 11.sınıf öğrencisi 

Beliz ÇAVUŞOĞLU’ndan oluşan 
takım, yarı final 

müsabakalarında mücadele 
edecek.

ESKRİMDE ANKARA 
DERECELERİ

14 Şubat 2018 tarihinde 
gerçekleşen, 

“Ankara Okullararası 
Eskrim Yarışları” nda 
Başkent Üniversitesi 

Özel Ayşeabla Okulları 
8-B sınıfı 

öğrencilerinden 
Dilara KIRAN flörede 
“Ankara Üçüncüsü”, 

yine 8-B sınıfı 
öğrencilerinden 

Kerem GÜÇ kılıçta 
“Ankara Üçüncüsü” 

oldu. 

VOLEYBOL 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
GRUP ELEMELERİNDE
“GRUP BİRİNCİLİĞİ”

08-11 Şubat 2018 
tarihlerinde Ordu Atatürk 

Spor Salonunda düzenlenen 
“Türkiye Şampiyonası Lise 
Kız Voleybol A Kategorisi 

Grup Elemeleri”nde 
Başkent Üniversitesi 

Özel Ayşeabla Okulları 
Lise Kız Voleybol Takımı, 

katıldığı tüm maçlarda 
galip gelerek 

“Grup Birincisi” oldu. 

SPOR 
BAŞARILARI



Mühendislik alanındaki teknolojik gelişmeler ve 
rehabilitasyona giderek artan talep robotların engeli olan 

kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde ve özellikle 
yürümelerinde önemli ve etkin bir yer almalarına yol 

açmaktadır. Rehabilitasyon amacıyla geliştirilen robotlar 
herhangi bir görevi yerine getirmek için belirlenen hareketleri 

yaptıran, çok fonksiyonlu, programlanabilen, şekil,
büyüklük ve sistemleri bakımından farklılık olan cihazlardır.

Bu sistemlerin ortak özellikleri hastanın hareketlerini 
algılamaları, ona göre cevap vermeleri ve verileri sürekli

kayıt etmeleri nedeniyle daha hassas, kapsamlı 
değerlendirmelerin yapılabilmesinin mümkün olmasıdır.

       asarlanmış sinir dokusunun kendisini tamir etme kapasitesinin hemen hemen hiç 
olmadığı ve kaybolan fonksiyonların kısmen de olsa bir daha yerine konamayacağı inancı 
artık tarihe karışmıştır. Günümüzde nörobilimciler modern teknolojinin de sağladığı 
olanakların ışığında bize bunun mümkün olabileceğini kanıtladılar. Bunu mümkün kılan ise 
noronal rejenerasyon ve nöronal plastisitedir. Nöronal plastisite; beyin dokusunun 
çevresel etkilere, deneyimlere ve hasarın yol açtığı doku değişikliklerine adaptasyon ve 
yeniden yapılanma yeteneği; değişim potansiyelidir. Fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan 
nöronal plastisitedir.

H

     Rehabilitasyonda amaç; kalan kas 
kuvvetinin kontrolunu iyileştirmek, 
fonksiyonu ve yaşam kalitesini 
arttırmaktır. Etkilenen vücut bölgesini 
kullanarak yapılan tekrarlayıcı, 
progresif ve zorlayıcı uygulamalar 
nöral bağlantılarda plastik 
değişiklikleri uyararak motor kontrol 
ve öğrenmeyi desteklemektedir. 
Fonksiyonel, yapısal anatomik ve 
nörofizyolojik süreçleri kapsayan bu 
değişikliklerin tamamı nöroplastisite 
(yeniden öğrenme) olarak tanımlanır.

     Son yıllarda özellikle inme sonrası 
fonksiyonel iyileşmenin ya da kalıcı 
hasarın altında yatan nörofizyolojik 
mekanizmalar üzerinde çalışmalar 
yoğunlaşmış ve inme sonrası klinik 
iyileşme ve adaptasyon için beynin 
sahip olduğu büyük potansiyel çok 
daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. 
Sinir hasarlarında iyilesmenin en hızlı 
olduğu dönem olaydan sonraki ilk 3 
ay olup, fonksiyonel iyilesme 6-12 aya 
kadar devam etmektedir. Ancak 
iyileşme sürecinin 5 yıla kadar devam 
ettiğini gösteren çalışmalar 
mevcuttur. 

Doç. Dr. Oya Ümit Yemişçi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD
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 Sonuç olarak, yürüme engelli bireylerde 
yaşam süresi beklentisi arttıkça, yaşam kalitesi ve 
rehabilitasyon tedavi programları giderek önem 
kazanmaktadır. Teknolojik gelişmeler bu alanda 
yeni tedavi imkanlarını da beraberinde 
sunmaktadır. Özellikle ileri teknoloji görüntüleme 
yöntemlerinin, mevcut robotların çeşitliliğinin ve 
teknolojik özelliklerinin gelecekte artarak devam 
edecek olması bu tedavi metodunun özellikle 
nöroplastisite üzerine etkilerini daha iyi anlamamızı 
sağlayacaktır. Her hastanın iyileşme süreci farklıdır. 

 Bu nedenle her hastaya ayrı bir 
takım elbise diker gibi tedavinin 
kişiselleştirilmesi en önemli hede�miz 
olmalıdır. Robotik yürüme eğitiminin 
doğru ve yeterli şekilde yapılan diğer 
rehabilitasyon yöntemleriyle birlikte 
uygulanması yararlı olacaktır. Gelece-
kte kişiye özel tekrarlanabilir ve stand-
ardize edilebilir kombine tedaviler 
giderek daha önem kazanacaktır.

ROBOTİK YÜRÜME SİSTEMİ
NASIL ÇALIŞIR?

 İnme, omurilik yaralanması ve travmatik beyin hasarı olan hastalar ile multipl skleroz 
(MS), parkinson gibi nörolojik hastalıklar veya ortopedik hastalıklardan dolayı yürüme 
yeteneğinin kaybolduğu durumlarda bu yeteneğin tekrar kazanılması veya geliştirilmesi 
için kullanılan yürüyüş rehabilitasyon sistemidir. Ayrıca diz ve kalça eklem protez 
operasyonu sonrası rehabilitasyonda kullanımının fayda sağladığı görülmüştür. 

ROBOTİK YÜRÜME SİSTEMLERİ
HANGİ HASTALARDA KULLANILABİLİR?

Robotik yürüme sistemi koşu bandı, işletim ünitesi, hasta ekranı, lokobasis 
(robotik sürücü donanımı), vücut ağırlığı destek sistemi ve rampa 
bölümlerinden oluşmaktadır.

Hasta gövde destekli bir askı sistemi ile ayakta dik duracak şekilde yürüme 
bandı üzerinde askıya alınır. Cihazın robot parçaları hastanın her iki kalça, 
diz ve ayak bileği eklemleri seviyesinde belirlenen yerlerde bantlarda 
monte edilir.

Yürümeye hastanın ve cihazın hangi oranda katkı vereceği belirlenerek 
hastanın vücut ağırlığının belirli bir kısmı desteklenir. Eklemlerin hangi 
açılarda pozisyonlanacağı ayarlanır ve yürüme başlatılır. 

Vücut ağırlığı, yürüyüş hızı, süresi ve şekli bilgisayar programıyla kontrol 
edilir. Sistem yardımı ile hastaların bilgisayar ekranından yürüdüğünü 
görmesi ve ekranda gösterilen belirli objeleri yakalamak için kalça 
hareketleri ile yönünü değiştirmeye çalışması hem görsel hafızasını 
geliştirmekte hem de motivasyonunu artırmaktadır.

Robot yardımı ile normal yürüme siklusunda bacakların hareket etmesi 
bacaklardan sensöryel algı ile beyne gönderilen sinyaller beyinde plastisite 
denen adaptasyon yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Bu sayede beyin 
hasarı ve omurilik felçli hastalarda yürüme restorasyonu yeniden 
yapılabilmektedir.
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Yapılan çalışmalarda robotik yürüme sistemi, bacaklarında bir miktar
fonksiyonu olan hastaların yürüme fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağlarken,

tam kesisi olan ve bacaklarında herhangi bir hareketi olmayan omurilik felçli
hastalarda fonksiyonel iyileşme sağlamamakta ancak spastisiteyi azaltmak,
metabolizmayı hızlandırmak, dolaşım ve solumun sistemini düzenlemek ve

hareketsizlik nedeniyle oluşan hastalıkları engelleme gibi genel olumlu etkileri
olmaktadır. Genel olarak hastaların hayat kalitelerinin, mutluluk, motivasyon,

umut ve özgüvenlerinin arttığı, stres ve ağrılarının azaldığı bildirilmiştir.
Genelde hastaların “kendilerini iyi hissetmeleri” artmaktadır.

Robotik yürüme sistemleri; 
aşırı kas spastisitesi (kasıl-
ma) ve eklem kontrak-
türleri olan hastalar-
da, kemikleri ileri 
derecede kırılgan-
laşmış kemik erime-
si olan hastalarda ve 
gebelerde kullanı-
ma uygun değildir. 
Bir hasta için uygun-
luğuna dair değer-
lendirme �zik tedavi ve 
rehabilitasyon hekimi 
tarafından yapılmalıdır.  
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Uykusuz olmamızın bir çok sebebi var: Öncelikle biz geceyi 
aydınlattık ve ne yazık ki ışık uykunun en önemli düşmanlarından 

biridir. Çoğu kişi eğlence veya aile ve arkadaşları ile zaman 
geçirmekten vazgeçmeyip geç saatlere kadar uyanık kalıp uykudan 
fedakarlık yapmış oluyor. Bir başka neden uzamış çalışma saatleri 

ve bazı meslekler için gece vardiyalarıdır. Ayrıca alkol ve yoğun 
kafein tüketimi de uykumuzu bozabilmektedir.

UYKU KALİTEMİZİ

ARTIRIRIZ?
NASIL

 Uyku, sağlığımız ve hayatta kalab�lmem�z �ç�n çok 
öneml�d�r. Yaklaşık yaşamımızın üçte b�r� uykuda geçmekte-
d�r ve bu sürec�n sayes�nde d�nlenm�ş olup yen� b�r güne 
başlayab�lmek �ç�n güç bulab�l�yoruz. Çoğumuz �y� b�r uyku 
çekmen�n öneml� olduğunu b�l�yoruz, ancak çok azımız 
uykuyu b�r öncel�k hal�ne get�r�yor ve o nedenle "gerçekten 
d�nlenm�ş" olmanın nasıl olduğunu unutmuş bulunuyor. 

Uzm. Dr. Dorina Esendağlı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
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 Günde 6 saat�n altında uyuyan 45 yaş üstü k�ş�ler�n, günde 7 - 8 saat 
uyuyanlara göre ömür boyu kalp kr�z� veya �nme geç�rmeler� olasılığı %200 
kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Bunun neden�, uyku sırasında kalp hızı 
ve kan basıncının bel�rg�n sev�yede düşmes�d�r.

4 veya 5 saat uyuduğumuz 
zaman kanser ile mücadele 

eden doğal öldürücü 
hücrelerinin %70i kadar 

azalmaktadır. Uyku 
yetersizliği barsak, prostat 

ve meme kanserleri için risk 
oluşturmaktadır. Yapılan 
çalışmaların sonuçlarına 

göre, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ), gece vardiyalarının 
bir olası karsinojen olarak 

sınıflandırmıştır.

Uyku sırasında özell�kle de der�n 
uykuda beyn�m�zde b�r�ken bazı 
toks�k prote�nler (am�lo�d g�b�) 
tem�zlenmekted�r. Yeter�nce uyu-
madığımız zaman am�lo�d b�r�k�m� 
sayes�nde beyn�m�z�n b�rçok bölge-
s� uyku �le �lg�l� olan bölge dah�l 
olmak üzere zarar görmekted�r ve 
unutkanlık �le karakter�ze olan Alz-
he�mer g�b� b�rçok hastalık ortaya 
çıkmaktadır. Az uyuduğumuzda 
yen� şeyler öğrenmek �ç�n de güç 
oluyor çünkü beyn�m�z yen� hatıra-
lar oluşturmakta zorlanıyor. 

Ayrıca uyku yeters�zl�ğ� sayes�nde 
bey�ndek� am�gdala bölges�n�n 
h�perakt�v�tes� sayes�nde �nsanlar 
daha s�n�rl�, agres�f davranırlar ve 
�nt�har düşünceler� oluşmaktadır. 
Uyku üreme organlarımızı da etk�le-
mekted�r. 6 saat uyuyan erkeklerde 
testosteron hormonun düzeyler�nde 
10 yaş �ler� kadar düşüş saptanmış-
tır. 16 saat uykusuz kaldığımızda 
mental durum değ�ş�kl�ğ� ortaya çık-
maktadır ve bu süre 19-20 saat 
olduğunda k�ş�n�n b�l�şsel durumu 
tıpkı b�r sarhoşa benzemekted�r.

 Uyku yeters�zl�ğ� ayrıca 
hücreler�n �nsül�ne karşı duyarlı-
lığını azaltır. Böylel�kle yüksek 
kan şeker� ve şeker hastalığına 
yakalanma r�sk�n� artırır. Az uyu-
duğumuz zaman açlığı tet�kle-
yen grel�n hormonu artar, tokluk 
hormonu lept�n �se azalır, bu 
nedenle k�lo alımı da artmakta-
dır. Uyku bağışıklık s�stem�ne a�t 
hücreler�n� de etk�lemekted�r. 
Düşünün gr�p olduğunuzda �lk 
yapmak �sted�ğ�n�z yatmak ve 
uyumaktır çünkü vücudunuzun 
�nfeks�yon �le başa çıkab�lmes� 
�ç�n d�nlenmeye �ht�yacı vardır. 

“Uyku en etkili antihipertansif ilaçtır.”

NE KADAR UYUMAMIZ GEREKİYOR?

Yenidoğanlar
(0-3 ay):

Bebekler (4-11 ay):

Çocuklar (1-2 yaş):

Okul öncesi Çocuklar
(3-5 yaş):

Okul yaşındaki çocuklar
(6-13 yaş):

Gençler (14-17 yaş):

Genç yetişkinler
(18-25 yaş):

Yetişkinler (26-64 yaş):

Yaşlı yetişkinler (65+):

Uyku aralığı her gün 14-17 saat daraldı
( Daha önce 12 - 18 )

Uyku aralığı  gen�şlet�ld�, 12-15 saate çıkarıldı
( Daha önce 14 - 15 )

Uyku aralığı b�r saat gen�şlet�ld�, 11-14 saat
( Daha önce 12 - 14 )

Uyku aralığı b�r saat gen�şlet�ld�, 10-13 saat
( Daha önce 11 - 13 )

Uyku aralığı b�r saat gen�şlet�ld�, 9-11 saat
( Daha önce 10 - 11 )

Uyku aralığı b�r saat gen�şlet�ld�, 8-10 saat
( Daha önce 8,5 - 9,5 )

Uyku aralığı 7-9 saat olarak bel�rlend�
( Yeni yaş kategorisi )

Uyku aralığı 7-9 saat olarak kaldı
( Değişmedi )

Uyku aralığı 7-8 saat olarak bel�rlend�
( Yeni yaş kategorisi )

ULUSAL UYKU VAKFI
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE
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İYİ BİR UYKU İÇİN ‘UYKU HİJYENİʼ OLARAK 
TANIMLANAN AŞAĞIDAKİLERİ İÇEREN BASİT 
AMA ETKİLİ UYKU İPUÇLARINI UYGULAYIN.

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN 10 İPUCU
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B�r uyku programı yapın. Yaş grubunuza göre 
öner�len uyku saatler�ne uyumaya çalışın ve her 
gün aynı saatlerde uyuyarak kalkmaya çalışın, 
böylece vücudunuz buna alışacaktır.

Stres�n�z� azaltmak �ç�n daha organ�ze olup 
öncel�kl� �şler�n�z� halletmeye çalışın. 

Med�tasyon uyku kal�ten�z� artırmakta 
yardımcı olab�l�r. 

Uykunuz gelmeden yatağa 
g�rmey�n veya yattıktan sonra 20 
dak�ka geçmes�ne rağmen hala 
uyumadıysanız yatak odanızdan 
çıkın ve s�z� rahatlatacak
şeyler yapın.

Yatağa aç veya aşırı doymuş 
olarak g�rmey�n. Yemek saatler�n�z� 
yatmadan 2 saat önces�nde
kadar sınırlayın çünkü m�de 
rahatsızlığı s�z� uyanık tutab�l�r.

Günlük egzers�zler uykuya 
dalmanızı kolaylaştırır. Ancak 

yatmadan önce aşırı f�z�ksel 
akt�v�te öner�lmemekted�r.

Yaşadığınız sıkıntılı olayları gün 
�çer�s�nde çözmeye çalışın ve 

uyku zamanı geld�ğ�nde 
aklınızda olanları not ederek 

ertes� güne bırakmaya çalışın.

N�kot�n, kafe�n ve alkol tüket�m�ne 
d�kkat ed�n. S�gara ve kahve tüket�m� 
uyku kal�ten�z� bozab�l�r, alkol �se �lk 
başta uykuyu get�rse de �lerleyen 
zamanda uykunuzu böleb�l�r.

Gün �çer�s�nde uzun veya sık 
kest�rmeler yapmanız gece 

uykunuzun kal�tes�n� düşürecekt�r. 
O nedenle kest�rmeler� 30 dak�kaya 

sınırlandırmaya çalışın.

Sess�z ve karanlık b�r ortam, �deal sıcaklık ve 
elektron�k eşyalardan arındırılmış b�r odada �deal 
b�r uyku gerçekleş�r.

Uyumadan önce alacağınız kısa b�r duş 
uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
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Doç. Dr. Ahmet Çağrı Uysal
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

ABDOMiNOPLASTi

GERME
 Ameliyatı

Gelişen teknoloji ve bilim sonucu 
1980’lerden sonra oluşan gıda devrimi 
ile yapay gıda üretimi ve sonucunda 
oluşan fast food sektörü bireylerde 
kilo artışına ve bununla ilgili sağlık 
problemlerine yol açmaya başladı. Her 
geçen gün daha sedanter bir yaşam tarzı 
benimseyen insanoğlu, yemeğe ulaşmak 
için güç sarf etmemekte, sonuç olarak 
da beden fizyoloji gereği alınan fazla 
kalorileri yağa dönüştürmektedir. 

Karın bölgesindeki yağ birikimi kalp damar 
hastalıkları, endokrin hastalıkları ile ilişki 
olarak sağlık problemleri yaratmaktadır.

KARINDA 
YAĞ OLUŞUMU 
ve SARKMAYI 
ENGELLEMEK

Tıpta her konuda olduğu gibi, 
sağlıklı birey olmanın ilk basa-
mağı sağlığı korumaktır. Karın 
bölgesinde yağ oluşumunun 
engellenebilmesi için diyete ve 
günlük aktivite en önemli konu-
lardır. Gebelik sırasında alınan 
kiloların verilmesi spor eşliğinde 
yapılırsa, sağlıklı bir bedene 
ulaşmak mümkündür.
     

arın bölgesinde biriken yağ dokusu 
birikme hızı ile de doğru orantılı 
olarak karın bölgesindeki derinin 
de genişlemesine yol açmaktadır. 
Bu sadece alınan kilolar değil ama 
gebelik sonrası da görülen bir durum 
haline gelmiştir. Kilo alıp vermeler 
karın derisinde sarkmalara yol aç-
maktadır. Genişlemiş derinin alttaki 
yağın azalma hızı ile derinin çekmesi 
küçülmesi daha yavaş olmaktadır. Ek 
olarak spor yapmaksızın kaybedilen 
kilolar karın derisinin alttaki kaslar-
dan bağlantısının da azalmasına ve 
gevşemesine yol açmaktadır.

KARIN BÖLGESİNİN 
YAĞLANMASI ve 
SARKMASI SONUCU 

Karın bölgesinde aşırı yağlanma 
ve ek olarak derideki sarkma-
lar kıyafet giymekte zorluklar 
yaratırken hastanın günlük 
aktivitelerini de 
sınırlandırmaktadır. Karın 
bölgesindeki yağ artışı diyabet 
vb hastalıkların oluşmasına da 
yol açmaktadır.
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Karın germe 
ameliyatı, 
karın 
bölgesinde 
fazla derinin 
altındaki 
yağlarla 
birlikte  
alınmasıdır.
2 tür karın germe 
ameliyatı mevcuttur.

1- ABDOMiNOPLASTi (Normal Karın Germe)

Ameliyat sırasında geride bırakılacak karın deri-
sinde yağ artışının mevcut olduğu durumlarda 
liposuction (yağ alma) bu ameliyata eklenmekte-
dir. Özellikle karın üst bölgesi kaburgaların altı ve 
ortasındaki alanda veya her iki karın kenarındaki 
karın tutamacı adı verilen yan bölgelerde yağlan-
ma mevcut ise, karın germe ameliyatı ile birlikte 
liposuction da yapılarak daha iyi sonuçlar alın-
maktadır.

2- MiNi
KARIN 
GERME

Normal karın ger-
me ameliyatları 
iç çamaşır içinde 
kalacak şekilde 
veya hastada 

sezaryen insizyonu varsa o 
insizyon kullanılarak yapılır. 
Tüm karın derisi bu kesi ye-
rinden, karın kaslarının üze-

rinden kaldırılır. Göbek deliği 
tabanda bağlı olduğu yerde 
korunur. Kaburgalara kadar 
kaldırılan deri ve alttaki yağ 
dokusunun fazlalığı hesap-
lanır ve kesilerek alınır. Karın 
kaslarında gevşeklik varsa 
plikasyon adı verilen yön-
tem ile sıkılaştırılır. Eski gö-

bek yeni deride yeni yerinde 
oluşturulur ve sabitlenir. Ka-
rın içine 2 adet dren adı veri-
len ve 3-4 gün boyunca deri 
altında kan vs birikmesini 
engellemek amaçla yerleşti-
rilir. Dikişleri ve pansumanı 
takiben korse ile ameliyata 
son verilir.

Normal karın germe 
ameliyatları iç çamaşır 
içinde kalacak şekilde 
veya hastada sezaryen 
insizyonu varsa o insiz-
yon kullanılarak yapılır. 
Tüm karın derisi bu kesi 
yerinden, karın kasları-
nın üzerinden kaldırılır. 
Göbek deliği tabanda 
bağlı olduğu yerde koru-
nur. Kaburgalara kadar 
kaldırılan deri ve alttaki 
yağ dokusunun fazlalığı 
hesaplanır ve kesilerek 
alınır. Karın kaslarında 
gevşeklik varsa plikasyon 
adı verilen yöntem ile 
sıkılaştırılır. Eski göbek 
yeni deride yeni yerinde 
oluşturulur ve sabitlenir. 
Karın içine 2 adet dren 
adı verilen ve 3-4 gün 
boyunca deri altında kan 
vs birikmesini engelle-
mek amaçla yerleştirilir. 
Dikişleri ve pansumanı 
takiben korse ile ameli-
yata son verilir.

Ameliyat sonrası hastaların belden eğik pozisyonda 1 
hafta boyunca durmaları istenir. Belden 20-30 derecelik 
eğim, dikişlerin gerilmesini engellemek için yapılır. Korse 
6 hafta boyunca kullanılır. Drenler 3-4. günde çıkartıldık-
tan sonra hastaların banyo yapmasına izin verilir. Hasta-
lar 2 hafta içinde eski hayatlarına tamamen dönebilirler. 

Bu ameliyatın en sık karşılaşılan komplikasyonu sero-
madır. Korseyi yeterli kullanmayan hastalarda drenler 
çıkartıldıktan sonra deri altında sıvı birikimi olabilir. Bu 
nedenle hastalara korsenin önemi anlatılır. Korsenin 
gevşetilmemesi gerektiği belirtilir. Bu ameliyatlar nadir 
olarak karşımıza çıkan yağ embolisi genellikle yaşlı veya 
sigara içen hastalarda görülür. Önlem amaçlı tüm hasta-
lara ameliyat sırasında ve sonrasında kan pıhtılaşmasını 
engelleyici ancak kanama zamanını değiştirmeyen iğ-
neler yapılır. Ameliyat sonrası ilk gün hastalara akciğer 
egzersizleri verilir. Hastaların erken dönemde mobilizas-
yonu bu komplikasyonun engellenmesi için önemlidir. 

 Bu ameliyat var olan 
deri ve yağ fazlalığını 

ortadan kaldırmak için 
yapılmaktadır. 

Hastaların tekrar 
kilo almasını ve deri 

sarkmasını engellemez. 
Kilo kontrolü olmayan 

hastalarda tekrar sarma 
ve karın bölgesinde yağ 

artışı gözlenebilir.

Karın germe ameliyatları hastaların günlük aktivitelerini arttırmada, yapılmakta 
olan diyetlerinde ve kilo kaybının artışında faydalıdır. Şeker hastası olan veya hastalık 
başlangıcı olan bireylerde, alınan yağ ve deri bu hastalıkların şiddetinde de azalmaya yol 
açmaktadır. 
Sağlık alanında her konu da olduğu gibi, önleyici tıp en önemli noktadır. Hastaların 
kilolarını takip etmeleri, karnın sarkmasının engellenmesi ve karın bölgesinde yağ 
miktarının artışının önüne geçilmesi sağlıklı yaşam için en hayati unsurdur. 

Karın germe ameliyatı sonrası hastaların gebe kalmasında herhangi bir sıkıntı mevcut 
değildir. Ancak gebe kalma ihtimali olan hastalara, bu ameliyatı gebelik sonrasında 
yaptırmaları önerilmektedir. Gebelik, karında yağ birikimini arttıracak ek olarak karın 
derisinde gevşekliğe yol açacaktır. Tekrar gebe kalan hastalarda bu ameliyat amacını 
yitirmiş olacaktır. 

AMELİYAT SONRASI 
KORUNMA 
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Bağışıklık

nasıl 
güçlendiririz ?

sistemini

Dyt. Özlem Baran
Beslenme ve Diyet Ünitesi

Bağışıklık sistemi, zararlı madde-

lere (antijenler) karşı vücudu 

koruyan bir savunma sistemidir. 

Organizma için yabancı olan virüsler, 

bakteriler, toksinler gibi patojen mik-

roorganizmalar  için bağışıklık siste-

minde yer alan elemanlar tarafından 

bir yanıt oluşturulur. Bu yanıt, savun-

ma proteinleri (antikorlar) ile sağlanır 

ve bu sayede de vücudumuz çeşitli 

hastalıklardan korunmuş olur. 

Bağışıklık sistemi-
mizin gücü 
yaşa bağlı 

olarak değişebil-
mektedir. Örne-
ğin bebekler-
de daha zayıf 
bir bağışıklık 
sistemi varken, 
ye t i ş k i n l e rd e 
daha gelişmiş-
tir. Bazı hastalık 
durumları da (kanser 

gibi) yine bağışıklık siste-
mimizin zayıflaması-

na yol açabilmekte-
dir. Ancak sağlıklı 

bir yaşam şekli, 
yeterli ve den-
geli bir beslen-
me alışkanlığı 
ile var olan bağı-

şıklık sistemimizi 
güçlendirmek bi-

zim elimizdedir.

ORGANİZMADA DOĞAL OLARAK,                                
DOĞUŞTAN VAROLAN 
BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VARDIR ve 
YAŞAM BOYU SÜRER.

Sağlığın korunması, metabolizmanın en iyi şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için 
olmazsa olmazlardan biri su tüketimidir. Gün içerisinde daha enerjik, daha dinç hisset-
mek ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan korunmak istiyorsak yeteri kadar su tü-
ketimine özen göstermemiz gerekir. Günlük su ihtiyacı bireysel farklılıklar göstermekle 
birlikte günde ortalama 2-2.5 litre kadar su içmek yeterli olacaktır. Ancak özellikle yaz 
aylarında, terleme ile birlikte sıvı kaybının arttığı durumlarda su tüketiminizi de arttır-
mayı unutmayın. Hiçbir sıvı içecek tam olarak suyun yerini tutmamaktadır. Aksine çay, 
kahve gibi diüretik, vücuttan sıvı kaybını arttıran, içecekleri çok tükettiğinizde berabe-
rinde bolca su içmeyi ihmal etmeyin.
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Uyku düzeni, iyi işleyen bir metabolizma için 
önemli faktörlerden biridir. Son zamanlar-
da kilo artışlarınız oluyorsa uyku düzeninizi 
gözden geçirin. Yetersiz uyuma, geç saat-
lerde uyuyup geç kalkma ve bu durumun yol 
açtığı öğün düzensizliği, öğle saatlerinde uyuma alışkanlığı, özellikle hemen öğün sonrası uyuma 
metabolizmanın yavaşlamasına, kilo artışlarının görülmesine yol açabilir. Ayrıca gece uyanık kalın-
dığında artan atıştırmalık tüketimi de kilo almanın bir diğer sebebidir. Düzensiz uyku ile birlikte 
alınan kilolar hormon düzeylerini etkiler, bu durum sağlıklı beslenmeden sizi uzaklaştırabilir ve 
bunun sonucundan bağışıklık sisteminiz de etkilenir. Yaşam şeklinizin bütünü güçlü bir bağışıklık 
sistemi için önemlidir.

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve 
gripten korunmak için güçlü bir bağışık-
lık sistemine ihtiyaç duyarız. Bağışıklık 
sistemini güçlendirmek için atılacak ilk 
adımlardan biri yeterli ve dengeli bes-
lenmektedir. Günlük gereksinme kadar 
vitamin ve mineral alımı en çok dikkat 
edilmesi gereken konulardandır. Özel-
likle A, C, E, B grubu vitaminleri, çinko 
ve selenyum mineralleri antioksidan özellikleri bakımından önemli besin ögelerindendir. Bağışıklık 
sistemi üzerinde önemli bir role sahip olan A vitamini; hayvansal kaynaklı süt, tereyağ, yu-
murta, bitkisel kaynaklı sarı-turuncu, koyu yeşil yapraklı sebzeler ile sarı-turuncu meyvelerde 
bulunmaktadır. B grubu vitaminlerinin en zengin kaynakları ise et ürünleri, kurubaklagil ve 
tahıllardır. Güçlü bir antioksidan özellik gösteren C vitamini, serbest oksijen radikallerini 

inaktive etmektedir, plazmadaki radikallere karşı koru-
yucudur. Turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler c vita-
min içeriği zengin besinlerdir. E vitamini metaboliz-
mada oluşan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek 
hücre membranını korumaktadır. Bağışıklık sisteminde 
görevli bazı hücrelerin işlevlerini arttırarak, bağışıklık 
sistemimizi kuvvetlendirmektedir. Kaynakları; bitkisel 
yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, baklagil-
lerdir. Güçlü antioksidan özelliğe sahip mine-
rallerden selenyum, deniz ürünleri ve yumurtada; 
çinko ise et, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar, 
tahıllar, kurubaklagiller bulunmaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ
GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN ÖNERİLER

Beslenmenizi antioksidanlardan zenginleştirmek için sebze ve meyvelerden 
zengin beslenin. Özellikle kivi, portakal, nar C vitamininden oldukça zengin 

meyvelerdir. Yeteri kadar  C vitamini alımı ile güçlü bir bağışıklık sistemi 
sağlanmaktadır. Ancak unutmayın ki C vitamini vücutta depolanan bir vitamin 

değildir, fazlası idrarla atılmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında artan 
taze sıkılmış portakal suyu tüketimine karşı dikkatli olmak gerekir. Gereğinden 

fazla meyve tüketiminin, gereğinden fazla da karbonhidrat alımına neden 
olduğunu unutmamalıyız.

Brokoli, lahana zengin vitamin mineral içerikleri ile beslenmemizde yer verme-
miz gereken sebzelerdir.  Yeşil yapraklı sebzelere beslenmenizde yer vermeyi 

unutmayın. Ana öğünlerinizde yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salatalar tüke-
terek vitamin ve mineralce zengin beslenmiş olursunuz.  Salatalara zeytinyağı 

ekleyenerek tüketilebilir. Bu sayede faydalı yağ asitlerinden de almış oluruz.

Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiren bir diğer faydalı besindir. Özellikle kış 
aylarında sofralarınızda sık sık yer vermeye özen gösterin.

Omega-3 gibi sağlığımıza faydalı yağ asitlerini de unutma-
mak gerekir. Balık omega-3 yağ asidinden en zengin besindir. 
Haftada 2-3 kez balık tüketmeye özen gösterin. Yağ asit içeriği 
bakımından önemli olan balık aynı zamanda iyot, selenyum, 
çinko gibi minerallerden de zengindir.  Balık satın alırken taze 
olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için gözlerinin parlaklığına, 
derisinin gerginliğine bakılabilir. Ayrıca balığa parmağınız ile 
bastırdığınızda oluşan izin geçiyor olmasına dikkat edilebilir. 
Balıkları kızartma yapmadan, ızgarada, fırında veya buğulama 
şeklinde pişirmeye özen gösterilmelidir.

D vitamini bağışıklık sistemi için önemli vitaminlerden biridir. 
Bazı besinler D vitamini içerse de  en güzel kaynağı güneş ışın-
larıdır. Günde 15-20 dk güneş ışığının teninize temas etmesini 
sağladığınızda vücudunuzda D vitamini sentezlenmeye başla-
maktadır. Özellikle kış aylarında güneşe maruziyetin azalması 
ile birlikte D vitamini düzeylerimiz düşmektedir. Belli aralıklar 
kanda D vitamini düzeyine baktırıp, eğer düşükse D vitamini 
takviyesi almakta fayda vardır. Yeterli D vitamini hem daha zin-
de ve dinç olmanızı sağlar hem de kilo kontrolünüze yardımcı 
olur. 

Günlük protein alımı yeterli ve dengeli bir beslenme için 
önemlidir. Yumurta en kaliteli protein içeriğine sahip besindir. 
Her gün bir adet haşlanmış yumurta tüketmeye özen gösterin. 
Süt ve ürünleri, et ürünleri diğer önemli protein kaynaklarımız-
dır. Günde 2-3 su bardağı süt/yoğurt tüketimi günlük protein 
alımını destekleyecektir. Ana öğünlerde tüketilecek etin sağ-
lıklı pişirme koşullarında (ızgara, haşlama, fırında) hazırlanmış 
olmasına dikkat edilmelidir. Ana öğünlerden birinin et ağırlıklı 
olması halinde diğerinin sebze ağırlıklı olmasına özen göste-
rilmelidir.

Yağlı tohumlar (ceviz, badem, fındık gibi) içeriğindeki an-
tioksidan vitamin-mineraller ve sağlıklı yağ asitleri ile bes-
lenmemizde önemli bir yere sahiptir. Günde yaklaşık bir avuç 
kadar tüketilebilir.

Kurubaklagillere öğünlerinizde yer vermeyi unutmayın. 
Hem zengin vitamin-mineral içeriği, hem de iyi bir lif kaynağı 
olması açısından önemli besinlerdir. Ayrıca nohut, kuru fasulye, 
mercimek gibi kurubaklagiller hayvansal kaynaklı besinleri tü-
ketemeyenler için iyi birer protein kaynağıdır.
 

Günlük karbonhidrat ihtiyacını tam tahıllı kaynaklardan sağlamaya çalışmak 
önemlidir. Özellikle tam buğday/çavdar ekmeği, bulgur, kurubaklagiller karbonhid-
rat içeren sağlıklı yiyeceklerdir. Günlük tüketilecek miktar bireyseldir, kişinin yaşına, 

cinsiyetine, kilosuna, fiziksel aktivite düzeyine göre değişmektedir. 

Şeker ve şeker içeren yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Sağlıksız beslenme 
yetersiz vitamin ve mineral alımına yol açabilir. Bu da bağışıklık sistemimizin güç-
lenmesini engeller. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile günlük gereksinmemiz olan 
vitamin ve minerallerden almış oluruz. Ayrıca takviye olarak almaya gerek yoktur. 

Sağlıklı bağırsaklar demek, sağlıklı bir metabolizma demektir. Bağırsaklarımızın 
sağlığı için çalışan dost bakterilerimiz probiyotikleri yoğurt ve kefir gibi doğal be-

sinlerden alabilirsiniz. Bu sayede bağırsak florası gelişir ve hastalıklara karşı direnç 
artar. Ayrıca günlük yeteri kadar lif alımı iyi çalışan  bir bağırsak için şarttır. Sebze 

ve meyvelerden zengin beslenme yeterli lif tüketimini destekleyecektir. Yulaf, 
içeriğindeki beta-glukan ile metabolizmamızı koruyan önemli bir besindir. Ayrıca 

iyi  bir lif kaynağıdır. Bağırsaklar üzerine olumlu etkileri vardır. Beslenmenizde  yer 
vermekten kaçınmayın.  

OMEGA 3 ve 
D VİTAMİNİ PROTEİN

SEBZE ve MEYVEDEN 
ZENGİN BESLENİN

ŞEKER-KARBONHİDRAT
LİFLİ BESİNLER
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AKUPUNKTUR ile

ZAYIFLAMA

 

Akupunktur ile 

beyinde tokluk hissi sağlanarak  
yemek yeme isteği baskılanır. 

Detaylı Bilgi için

0312 235 70 50

Ümitköy Polikliniği

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

Şişmanlık tedavisinde 
sadece egzersiz programı ve diyet ile 

kilo kaybı sağlanamıyorsa, 
akupunktur uygulamasına

başvurabilirsiniz.



 Bir yeme bozukluğu türü olan pika halk arasında toprak yeme alışkanlığı olarak 
bilinir. Yiyecek olmayan maddelerin kişinin gelişimsel düzeyine ve bulunduğu toplumun 
yaşam tarzına uymayan biçimde yenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Adını hemen her şeyi yemesi ile tanınan ve latince ‘pica’ olarak bilinen saksağan 
kuşundan alır.

 Ülkemizde halen ciddi bir sağlık sorunu olan pika sıklıkla çocukluk yaş grubunda 
görülmekle birlikte her yaş grubunda ve her toplumda görülebilen bir hastalıktır. 
Yetişkinlerde pika en sık kadınlarda, özellikle de demir eksikliğinin en fazla görüldüğü 
gebelikte ortaya çıkar.

 Çocukların dikkatli gözlenmesi sonucu kolaylıkla tespit edilebilir bir durumdur. 
Duvarı kazıyarak çıkan boya parçacıklarını yiyen, evdeki pilleri ısırmaya çalışan, ayak-
kabı altını yalayan, kağıt-peçete yemeye çalışan, kalem ucu ya da silgileri ısıran, 
dışarıda toprak yemeye çalışan çocukların pika sendromu   açısından değerlendirilm-
esi gerekir. Bir hekim tarafından detaylı bir sorgulama ve muayene sonrasında tanıya 
yönelik tetkiklerle nedeninin tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü bazı dirençli vakalar 
dışında çoğu pika vakası, sebebe yönelik  tedavi ile düzelmektedir. 

      Pika yeme bozukluğu 2-3 
yaşlarından itibaren tanı almaktadır. 
İlk yaşta çocuklar her şeyi ağızlarına 
götürdüklerinden dolayı pika ayrımı 
zordur. Çocukluk çağında tespit edilen 
vakaların çok azı erişkin dönemde 
devam eder. Bu hastaların boya, 
yapıştırıcı, kağıt, bez, saç, toprak, çakıl 
taşı, kireç, çamur, kurşun kalem, silgi, 
çiğ patates, tırnak, buz, kibrit, hayvan 
gübresi yedikleri görülmüştür. 

Pika sendromunun en sık 
nedeni  yetersiz beslenme 
sonrasında gelişen mineral 
ve vitamin eksiklikleridir. 
Sıklıkla  demir, çinko, kalsi-
yum, B1 ve B6 vitamin 
eksikliğinde görülür. Özel-
likle demir eksikliğinde 
azımsanmayacak oranlarda 
pika tespit edilmiştir. Çoğu 
vakanın da demir tedavisi 
sonrasında dramatik olarak 
düzeldiği görülür. 

 Nörogelişimsel bozukluklarda da pika görülebilmektedir. Yaşa göre zeka 
veya bilişsel fonksiyonların gelişiminin geri olabildiği bu hastalarda düzelme çok 
daha zordur.
 Bu hastalığın psikolojik  boyutu da vardır. Sevgi yoksunu olan, güven duy-
gusu yeterli gelişmemiş olan, ebeveyn-çocuk ilişkisi bozuk huzursuz ortamda 
yetişen çocuklarda da sık görülür. Kırsal kesimlerde yeterli gözetim ve bakım 
sunulmayan oyun çocuklarının uygun olmayan maddeleri yeme riski yüksektir.

NEDENİ
Uzm. Dr. Özlem Akbulut

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
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 Pika  sendromu çocuk sağlığını ciddi olarak tehdit eder. Özellikle  1-4 yaş 
arasındaki çocuklar birçok nesneyi denemek ve ağzına götürmek dürtüsüyle  zararlı 
olabilecek tehlikeli maddeleri  yiyebilirler.  Yenilen maddeye göre tehlikeleri değişebilir. 
Özellikle kurşun, civa gibi ağır metal zehirlenmeleri olabilir. Bir dönem yapılan çalışma-
larda kurşun zehirlenmelerinin önemli nedeni olarak pika tespit edilmiştir. Kurşun 
zehirlenmesinde karın ağrıları, ishal, kusma, kol ve bacaklarda güçsüzlük ortaya çıka-
bilir. Ayrıca dikkatsizlik, hiperaktivite, öğrenme ve okuma problemleri, büyümede 
gecikme ve işitme kaybı olabilir. Daha ileri düzeylerde nöbetler, kalıcı beyin hasarı ve 
hatta ölüm olabilir. Haliyle bu kadar ciddi sonuçları olabilen bir hastalıkta erken teşhis 
ve tedavinin önemi büyüktür.

 Psikolojik sebeplere bağlı gelişen pika sendromu için 
mutlaka pedagog desteği alınmalıdır. Gerekli görülen hastalarda 
çocuk psikiyatrisi ve çocuk nöroloji yönlendirmeleri yapılabilir. 
Çocuk hastaların tedavisinde önemli  olan noktalardan biri de bu 
çocukların bakımı ile ilgilenen  ebeveynlerin eğitimi ve 
psikoterapisinin  ihmal edilmemesidir.

Çocukluğunda pika  olanlarda anoreksiya nervoza ve 
bulimiya nervoza gibi yeme bozukluklarına sık 

rastlandığı bilinmektedir. Yine bu hastaların ergenlik 
döneminde depresyon ve ciddi kişilik bozuklukları, 

tütün, alkol, madde kullanımı sık görülür.

Yine yetersiz beslenme sonucu malnütri-
syon ve buna bağlı büyüme-gelişme 
geriliği olur. Pika mineral ve vitamin 
eksikliği sonucu olabileceği gibi kendisi 
de bu eksiklikleri yapabilir ve halsizlik, 
konsantrasyon bozukluğu, bilişsel fonk-
siyonlarda zayıflık gözlenir. Ağır kilo 
kayıplarında hayati tehlike oluşturacak 
kadar vücut fonksiyonları etkilenebilir.

Yenilen yabancı maddeler sindirim 
sisteminde bulantı, tekrarlayan kusma-
lar, ishal, kabızlık, karın ağrısı, bağırsak 
tıkanmaları, bağırsak bütünlüğünü 
bozacak zedelenmeler yapabilir. 
Ağızda kötü koku, diş çürükleri ve 
kırıklar olabilir. Hijyenik olmaması 
dolayısı ile enfeksiyon ve paraziter 
hastalıklara davetiye çıkarır. 

Pika sendromu olan çocukların 
bazı davranış problemleri olur; 

konuşma gecikmesi, parmak 
emme, tırnak koparma, 

bağımlılık gereksinimleri, 
agresif dışa vurumlar fazladır. 

Ayrıca pika davranışı 
sergilendiğinde toplum 

tarafından dışlanma ve sosyal 
izolasyona maruz kalabilir.

Pika sendromu düşünülen her çocuğun potansiyel riskleri dolayısı 
ile gecikmeden hekim tarafından muayene edilmesi ve sebebe 
yönelik tanı konulması  gerekir. Özellikle çocuk yaş grubu pika 

hastalarında sebebe yönelik tedaviler uygulandığında ve 
gerektiğinde psikolojik destek alındığında belirgin iyileşme 

görülmektedir. Tekrarlama olasılığı da düşüktür.

N
A

SIL B
ESLEN

İLM
ELİ?

       Mineral ve vitamin eksikliklerinde beslenme düzeninin 
sağlanması ve aralıklı kontrollerle takibinin yapılması 
önemlidir. Demir ve çinko eksikliklerinde yumurta, et, 
baklagiller, pekmez, karaciğer, yeşil yapraklı sebzelerin ve 
deniz ürünlerinin yeterli tüketilmesi gerekir.
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Detaylı Bilgi için

Geriatri 
Polikliniğimiz
Hizmetinizde

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Geriatri Bilim Dalı

0312 203 68 68 - 1181



Kötü ya da Zayıflamış
Muhakeme Yeteneği

6 Soyut Düşünmede
Sorun Yaşamak

Yağmur yağacağına işaret
etmesine rağmen yanına
yağmurluk almamak normal.
Ancak
... kış olduğunu unutup
dıiarıya yazlık giysilerle
çıkmak normal
değildir.

Bir atasözünün ne anlama
geldiğini anlamamakta
sorunlar yaşamak normal.

... atasözünün her kelimesini
kelime anlamı ne ise ona göre
algılamak normal değildir.

Ancak



Geriatrist 
Kimdir?

Geriatri Nedir?

Prof. Dr. Hüseyin Doruk
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Basit anlamda yaşlı tıbbı anlamına gelen Geriatri, 
yaşamın ileriki yıllarında bireylerin sağlığının korunması, 
hastalıklarının önlenmesi ve çok yönlü değerlendirme 
ile tedavisini hedef alan disiplindir.

Neden Geriatri?
Gerek koruyucu gerekse tedavi edici tıp alanlarındaki gelişmeler, beslenme, aşılama ve ya-
şam koşullarının iyileştirilmesi, aile planlaması ve doğum kontrolünün toplumlarda yaygın-
laştırılması gibi nedenler, toplumlardaki ortalama yaşam beklentisinin artmasına, dolayısıyla 
yaşlı popülasyonun nüfus içindeki oranının artışına yol açmaktadır. İşte yaşlı bireylerin so-
runlarına bütüncül bir yaklaşımla çözümler üretme felsefesiyle Geriatri, yaşlılara her alanda 
hizmet vermek için doğmuş bir bilim dalıdır.

Geriatrist yaşlı bireylerin, sıklıkla 
çoklu ve karmaşık sağlık sorunlarını 
önleme ve tedavisi konusunda uz-
manlaşmış tıp doktorudur. İç has-
talıkları uzmanı olup, üzerine üç yıl 
yandal geriatri eğitimi almıştır. Genç 
erişkinlerle kıyaslandığında yaşlı bi-
reylerde çeşitli nedenlerle, hastalıkla-
ra verilen yanıtta farklılıklar gözlenir. 
İşte geriatrist bu tablo içerisinde yaşlı 
birey için, fonksiyonel durum ve ya-
şam kalitesini en üst düzeyde tutma hedefi öncelikli olacak şekilde, söz konusu yaş grubu-
nun özel sağlık sorunlarına çok yönlü bir yaklaşımla, en uygun tedavi ve takip planını çıkarır.

Yaşlılık Nedir ? 
Sosyal anlamda yaşlılık, kültürel duruma ve sosyal özelliklere 
göre toplumdan topluma değişen bir tanım olarak karşımıza 

çıkmakta olup, modern anlamda kişinin aktif çalışma dönemini 
tamamlayarak, sosyal güvence sisteminin katkısıyla ya da biri-

kimleri ile yaşadığı döneme verilen addır. Bu tanıma göre her ne 
kadar yaşlanma açısından kesin bir sınır teşkil etmese de, birçok 
Batı ülkesinde emeklilik yaşı olması dolayısıyla 65 yaş, geriatrik 

yaş sınırı olarak kabul edilmektedir. Bu yaş sınırına ulaşmış 
bireylerde değişik derecelerde kronik hastalıklar ve bunların 

sonucunda gelişen fonksiyonel kayıplar söz konusu olabilmekte-
dir. Bir kısım yaşlının hiçbir problemi yokken, diğer bir kısmında 

ciddi sağlık sorunları tespit edilebilmektedir.

Geriatri’de 
Ekip Çalışması
Yaşlı bireyler, birbiri ile etkileşim 
gösteren bir çok faktörün, sağlıklılık 
hali ve fonksiyonel kapasite üzerine 
kompleks etkilerinin yoğun olarak 
hissedildiği bireylerdir. Bu yaş gru-
buna yaklaşım, diğer disiplinlerden 
biraz daha farklı olarak, sadece tıb-
bi değil, aynı zamanda psikolojik, 
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Kimlerin 
Geriatrik 
Değerlendirmeye 
İhtiyacı Vardır?

SAĞLIKLI YAŞLILAR
Geriatri disiplininin hedefleri 

içinde mevcut sağlıklılık 
halinin, fonksiyonel durumun 
korunması hedefi önde gelen 

hedeflerden birisidir. Buna 
göre, yaşlı sağlıklı bireyler de 

geriatrik değerlendirmeden bu 
sağlıklılık hallerinin korunması 

açısından fayda görürler. 

KRONİK HASTALIKLARI  O
LA

N
 YA

ŞLILA
R

Kronik Hastalıklar; Kalp hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar 
(osteoporoz, osteoartrit, romatoid artrit gibi), kanser (meme, prostat, akciğer, kolon kanser-
leri gibi), akciğer hastalıkları (KOAH, kronik bronşit gibi), hiperlipidemi (hiperkolesterolemi 
gibi), serebrovasküler hastalıklar (felç gibi) yaşlılarda sık görülmektedir. 

Geriatrik Sendromlar; Geriatri Biliminin en çok ilgilendiği konulardan biri de yaşlılarda 
daha sık görülen hastalıklardır. Bu hastalıkların en önemlisi Demans (bunama, unutkanlık 
hastalığı da denmektedir) hastalığıdır. Demansın %60 nedeni Alzheimer Hastalığı’dır ve 
erken tanısı çok önemlidir. Çünkü kesin tedavisi yoktur ve tanı konduktan sonra ortalama 
yaşam süresi 4-12 yıldır. Depresyon’da yaşlılarda sık görülen ve tedavi edilmezse intihar gi-
rişimine kadar giden kötü sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Bu iki önemli hastalık dışında 
Deliryum, İdrar Kaçırma, Çok sayıda ilaç kullanma, Bası Yaraları (yatak yaraları), Beslen-
me Bozuklukları (Malnutrisyon), Düşmeler, Sarkopeni (kas erimesi) diğer geriatrik send-
romları oluşturmaktadır.

sosyoekonomik, çevresel, ailesel değerlendirmeyi de gerekli kılar. Bu nedenledir ki geriatrik 
değerlendirme, birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren bir yaklaşım olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Buna göre geriatrik değerlendirme ekibinde yaşlı hastanın ihtiyacına göre, konusunda uz-
manlaşmış aşağıdaki ekip elemanlarından hepsi veya bir kısmı görev alması söz konusudur.

Bu ekibe hastanın problemlerinin gerektirdiği ölçüde farklı disip-
linlerin de katılımı yanında, hastanın kendisinin, eğer kendisi hak-

kında karar verebilme yetisine sahip değilse yakınlarının da eki-
bin değişmez elemanları olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. 

Her bir ekip elemanı, söz konusu hastayı kendi uzmanlık konuları ön planda olmak üzere ge-
nel olarak değerlendirir. Daha sonra ekip elemanları bir araya gelerek, hastayı bütün yönleri 
ile tartışıp, mevcut problemleri dahilinde başkasına bağımlı olmadan günlük yaşam aktivi-
telerini bağımsız yapabilme yetisini en üst düzeyde tutacak şekilde, tüm disiplinlerin ortak 
kararlaştırdığı tedavi ve takip planı ortaya çıkar. Bu ekip çalışmasına her ne kadar Geriatrist 
başkanlık etse de, tüm ekip elemanlarının konusunun uzmanı olup, yaşlının değerlendirme 
ve tedavisinde çok önemli rollere sahip olduklarını vurgulamak gerekir.

DOKTOR

FİZYOTERAPİST

İŞ UĞRAŞI TERAPİSTİFARMAKOLOG

PSİKOTERAPİST

DİYETİSYEN HEMŞİRE
Özellikle çoklu kronik 

hastalıkları olup, bunlara 
bağlı değişik derecelerde 
fonksiyonel kayıpları söz 
konusu olan ve genellikle 
kırılgan yaşlı olarak ifade 

ettiğimiz hasta grubu 
geriatrik değerlendirmeden 
sıklıkla en fazla fayda gören 

grubu oluşturmaktadır. 
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Çok Yönlü 
Geriatrik Değerlendirme
“Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme’’  tüm 
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Geriatri bö-
lümleri tarafından uygulanmaktadır. Bu değer-
lendirme yönteminde tıbbi muayene yanında 
hastalara bazı testler uygulanmakta, ayrıntılı tet-
kik ve tahliller yaptırılarak yaşlının tüm tıbbi, psi-
kolojik, sosyoekonomik, çevresel durumu ortaya 
konmaktadır. 

“Bazı hastalıkların (demans, tiroid hastalıkları gibi) erken tanısı sağlanmakta, yaşamını olum-
suz etkileyen sorunlar saptanmakta, doğru teşhis ve tedavi imkanı ile hastanın takibi yapıl-
maktadır. Zamanla meydana gelebilecek değişiklikler önceden tespit edilerek gerekli ön-
lemler zamanında alınmaktadır.

Geriatrinin bir önemli özelliği de, koruyucu hekimlik vasfının ön planda olmasıdır. Özel-
likle 45 yaşından sonra bu yaş grubunda sık gözlenen problemler açısından kişinin, belirlen-
miş protokollere göre izlenmesi ve oluşabilecek hastalıkların erken dönemde teşhis edilerek 
tedavilerinin yapılması birincil hedefler arasında yer almaktadır. “Sağlıklı Yaşlanma’’ bugün 
dünyada oldukça önemli bir konuma gelmiş olup, toplumsal ve bireysel bilinçlenme ile bu 
yönde kişinin sağlıklı ve başarılı bir gelecek hazırlamasına katkı sağlamaktadır. Özellikle 45 
yaşından sonra düzenli doktor kontrolü altında bulunmak ve muayene yanında bazı tanısal 
işlemler yaptırmak, bazı hastalıkları önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu değerlen-
dirmeler neticesinde kişinin tüm sağlık durumu ortaya konabilmekte ve geleceğe güvenle 
bakması sağlanabilmektedir. 

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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