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 Kanguru bakımı dediğimiz ten-tene temas, 
yenidoğan yoğun bakımda olduğu kadar eve taburcu olan 
prematüre bebeğin üzerinde de fayda sağlamaktadır. 
Bebek sadece altı bağlanmış ve başına bir başlık giydiri- 
lerek ebeveynin göğsü üzerine dikey şekilde yerleştirilir. 
Bu fiziksel temas ile bebeğin solunum ve kalp ritmi 
olumlu yönde etkilenir. Anne sesi ve mırıldanması, 
bebeğin nörolojik ve zihinsel gelişimini sağlar. Vücut 
ısısının korunması ve ebeveynler ile bebek arasında 
arasında güçlü bir bağ kurulması sağlanır.

 Eve dönüşün ilk günleri bazı zorluklar ve ev yaşantınızda değişikler mey-
dana getirebilir. Bebeğinizin uyuduğu zamanlarda uyumanız, bakımını eşinizle 
birlikte paylaşmanız ve  mümkünse evinize hiç ziyaretçi almamanız sizleri 
rahatlatabilir.

 Bebeğiniz taburcu olup eve geldikten sonra 3 farklı dönem ile 
karşılaşabilirsiniz.

  Normal gebelik süresi annenin son adet kanamasının ilk gününden 
doğuma kadar geçen süredir. Bu süreyi tamamlamadan gebeliğin 

37. haftasından önce doğanlar prematüre yenidoğanlar olarak adlandırılmak-
tadır. Gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça uzun ve sabır gerektiren bir 
yenidoğan süreci bu bebekleri ve ailelerini beklemektedir. Prematüre bebekler 
gün geçtikce büyüyüp gelişecek, yoğun bakım ihtiyaçları azalarak taburculuğa 
hazırlanmaya başlayacaktır. Ağızdan beslenmeyi tam başarması, düzenli kilo 
alması, oda ısısında vücut sıcaklığını koruyabilmesi ve düzenli solunum yapabil- 
mesi prematüre bebeğin eve gitmeye hazır olduğunun en önemli göstergelerdir. 
Bir yandan bebekler taburculuğa hazırlanırken diğer yandan da ailelerin bebeğine 
evde bakabileceğine dair güvenin sağlanması gereklidir. Hastanede yatarken 
bebeğinizi görmek, bakımına ve beslenmesine katılmak güven duygunuzu artıra-
caktır.

İlk döneme ‘’öfori’’ dönemi denir ve yaklaşık 
ilk 6 haftalık süreyi içerir. 
Bu süreçte ebeveynler anne-baba olmanın 
mutluluğunu yaşarlar. 1

Son dönem olan ‘’kabullenme dönemi’’ ise 
bebeklerini olduğu gibi kabul ederek normal 
hayatlarına döner ve endişeleri azalmaya başlar. 
Bebeğin gelişmesi ve büyümesi normal veya hafif 
gelişme geriliği varsa kaygı ve stres 
daha az yaşanmaktadır.

3

İkinci dönem 6 aya kadar süren ‘’ mutsuzluk’’ 
dönemidir. Bu dönemde aileler bebeklerinin 
küçük olduğunun ve gelişmelerinin diğer 
bebeklere göre geri olduğunun endişe ve 
stresini yaşarlar.

2

Prematüre
Bebekler

ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA

 Başağrıları toplumda oldukça sık görülmektedir ve tüm dünyada kişilerin 
hekime başvurma sebeplerinden en yaygın olanıdır. Bir çok kişi de basit ağrı 
kesiciler kullanarak, bol sıvı alarak veya dinlenerek ağrılarından kurtulmaya çalışır.

 Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde başağrısı yaşar. Çoğu 
başağrısının altında ciddi ve tehlikeli bir sağlık problem yatmaz ancak  özellikle sık, 
şiddetli ve  uzun süreli ağrılar kişlerde haklı olarak endişe ve korku yaratabilir, en 
çok korkulan ise başağrısının nedeninin bir beyin tümörü olmasıdır.

Başağrılarının %90‘ı primer başağrısı dediğimiz migren, gerilim tipi ya da küme 
başağrıları gibi ağrılardır. İkincil başağrıları ise başka bir organ veya beyne ait bazı 
hastalıklara (tümör, kanama, anevrizma gibi)  bağlı gelişen başağrılarıdır.

Başağrılarının nedeni kapsamlı bir öykü alınması ve fizik muayene ile genellikle 
saptanabilmektedir. Bir kez neden saptanıp tanı konulduktan sonra ağrıları azalt-
mak veya durdurmak mümkündür.

Başağrısı tipleri nelerdir?

Birincil (primer) Başağrıları

 
 Genellikle başın çevresinde bant şeklinde 
hissedilir. Günlerce sürebilir. Rahatsızlık hissi vermek- 
le birlikte genelde uykuyu bozacak şiddette olmaz. 
Çoğu kişi gerilim başağrısı ile günlük işlerine devam 
edebilmektedir. Gün içinde akşama doğru 
kötüleşme eğilimi gösterir, fiziksel aktivite ile 
şiddeti artmaz ama bazı kişiler parlak ışık ve sese 
hassasiyet gösterebilir. 

 Gerilim başağrılarının nedeni kesin belli 
değildir. Bazıları kas gerilimine bağlı olmakla 
birlikte çoğu belli bir nedene bağlı ortaya 
çıkmaz. Genetik yapı da önemlidir, bazı kişiler 
tetikleyici faktörlere karşı gerilim başağrısı 
oluşturmaya daha yatkındır.  

 

 Gerilim başağrıları primer ağrılardır 
yani başka bir nedene bağlı ortaya 
çıkmaz. Bu nedenle fizik muayene ve 
yapılan diğer tetkikler normaldir.

 Gerilim başağrılarını önlemek ve 
azaltmak için doktorunuzun önereceği 
tedaviler yanında hayat tarzında 
yapacağınız düzenlemeler de oldukça 
önemlidir.

Gerilim Başağrıları
Küme Başağrıları

 
 Küme başağrıları çok şiddetli ağrılardır, bu 
ağrıyı yaşayan kişiler sıklıkla “hayatımda 
yaşadığım en şiddetli ağrı” şeklinde tariflerler. 
Kümeler şeklinde gelir, belli zaman dilimler-
inde ardarda olup, uzun süren ağrısız dönemler 
yaşanabilir, kronik de olabilir. Göz, göz çevresi 
ve şakakta çok şiddetli oyucu delici sızlayıcıdır. 
15-180 dakika sürer (ort. 1 saat). Erkeklerde daha 
sık görülür. Eşlik edenler bulgular içinde ; tek 
taraflı gözde kızarıklık, kanlanma, burun 
tıkanıklığı veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, 
alın ve yüzde terleme, göz bebeğinde küçülme ve 
göz kapağında düşme, huzursuzluk sayılabilir.  
Özellikle bahar aylarında daha çok görülür. 
 Tedavide atak döneminde antimigren (triptan-

lar) ilaçlar, kortizon, burun içi uygulanan ilaçlar, 
Maske ile Oksijen kullanılır. Koruyucu tedavide Hiper-

tansiyon ilaçları, kortizon veya epilepsi ilaçları 
kullanılabilir.
 

Ağrı kesici kötüye kullanım 
Başağrısı 

 Ağrı kesicilerin sıklıkla hemen hemen her gün kullanımı-
na bağlı gelişen uzun süreli rahatsızlık verici günlük 
başağrısıdır. Ağrı kesiciler düzenli olarak kullanıldığında 
vücut daha fazla ağrı sensörleri oluşturur ve kafamız aşırı 
duyarlı hale gelir ve ağrı sürekli hale gelir. Bu bir kısır döngü 
oluşturur ve tedavisi için ağrı kesici ilaçların kullanımı kesil-
meli ve migren tedavisinde kullanılan koruyucu tedaviler 
uygulanmalıdır. 

  -Duygusal gerilim ve anksiyete, yorgunluk, stress
    -Kafatası ve boyun kaslarındaki fiziksel gerilim
    -Göz yorgunluğu
    -Açlık
    -Sıcak/soğuk hava, gürültü, parlak ışık gibi fiziksel 
faktörler 

Bazı tetikleyici faktörler ; 

 Dünyada ve ülkemizde, reçeteli ve reçetesiz olarak en çok tüketilen ilaç grupları 
arasında ilk sıralarda yer alan vitamin preparatları, yakından tanımamız ve dikkatle kullan-
mamız gereken tıbbi ürünlerdir. Eksiklikleri kadar gereksiz kullanımları da sorun yaratabilen 
vitaminlerle ilgili olarak yöneltilen “Vitamin Kullanalım mı?” sorusunu cevaplamadan önce, 
vitaminlerle ilgili bazı önemli kavramları hatırlamak doğru olacaktır.

vitamin
kullanalım

mı?

-
-

-

önem taşımaktadır.

Günlük ihtiyacımızın tümünü karşılayacak 
ölçüde olmasa da, vücudumuzda üretimi 

kısmen gerçekleştirilen vitaminler
B3, B12, D ve K (K2) vitaminleridir.

olduğudur.

K

D

B3

B12



Doç. Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğr. Üyesi Dr. Arda Karagöl

Psikiyatrik tanılar, tedaviler, hastalar belki de tıbbın dalları içinde  en çok 
damgalanmaya uğrayanlardır. Bu durum insanların psikiyatriye başvurma-

larını, hastalıklarını kabul etmelerini, ilaç kullanmalarını zorlaştırmaktadır. Öte 
yandan pek çok depresyon, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk has-
tası hayatlarının en zor dönemlerinde bu ilaçlarla ruhsal sıkıntılarının  azaldığı-
nı, işlevselliklerinin arttığını net olarak ifade etmektedir.

Antidepresanlar çeşitli ruhsal ve bedensel hastalığın tedavisinde çok etkili olsalar da pek çok insan bunların 
nasıl doğru kullanılacağını bilmemektedir. Tarafsız bir bakışla; antidepresanların doğru kullanımı, tıbbi açı-
dan doğru endikasyonda ve doğru şekilde kullnmak anlamına gelmektedir ve bunu da en iyi bilecek kişi, o 
kişinin doktorudur. Özellikle ilk kez antidepresan kullanacak kişiler açısından bu tedaviyle ilgili pek çok kafa 
karıştırıcı, kaygı arttırıcı durumlar olabilmektedir. Sıklıkla, tedaviyle ilgili pek çok durum netleştirilmeden 
tedaviye başlanmaktadır.Örneğin: antidepresanlar artık fayda göstermemeye başlarsa ne yapılacağı, teda-
vinin ne kadar süreceği, tedavinin sürekli mi olacağı, tedavinin nasıl sonlandırılacağı gibi. Bir diğer önemli 
nokta da antidepresanların kişinin değişim sürecine bir yardımcı veya destek olarak değil de tüm sorunların 
üstünü kapatacak bir battaniye gibi görülmesi ve kullanılmasıdır.

ANTİDEPRESANLAR NASIL KULLANILIR?

                  Antidepresanların nasıl kullanılacaklarından daha önce gelen   
                 konu kişinin gerçekten kullanmaya ihtiyacı olup olmadığıdır. 
Herzaman ilaç tedavisinden daha önce diğer uygun tedavi metodlarının 
kullanılması önerilmektedir. Ancak kişinin bir psikiyatri uz-
manınca antidepresan kullanması gerektiği ortaya konmuşsa
 ilaç kullanmaktan korkmamalıdır.

Kişi depresif şikayetlerle bir psikiyatri doktoruna 
gittiğinde değerlendirme sonrasında depresyonunun 

olduğu kanaatine varılması ilk basamaktır. Sonrasında 
doktor depresyonun ilaç tedavisi gerektirecek kadar şid-

detli olduğunu düşünürse antidepresan reçete edecektir.
Ne yazık ki ilk kez antidepresan kullananlar; antidepresan 

kullanımından ne beklemeleri gerektiğini ve nasıl doğru bir 
şekilde kullanacaklarını herzaman bilmemektedirler.

 Antidepresan tedavisinde ilk adım, morali yükselten, depres-
yon veya kaygı şikayetlerine (uykusuzluk, isteksizlik, hayattan tat 

almama, huzursuzluk,  halsizlik vb.) gerçekten etki eden antidepre-
sanın bulunmasıdır. Kişinin depresif veya kaygı şikayetleri düzeldiği 
sürece antidepresan etki ediyor demektir. Ancak optimal düzeyde 

etki eden bir anti depresan bulmak kolay değildir. Bu nedenle 
antidepresana ihtiyaç duyulduğunda bir doktordan ziyade  
bir psikiyatri uzmanı ile temasa geçmek daha uygun olacak-
tır. Antidepresanlar kişide ideal şekilde etki ettiğinde ve işe 

yaradığında kişinin morali yükselir, enerji düzeyi artar, 
uyku ve iştahı düzene girer ve hayatın diğer alan-

larındaki kendine güveni de artabilmektedir.
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ANTİDEPRESANLARIN 
ETKİLERİ 
SONSUZA KADAR 
DEVAM ETMEYEBİLİR

Kişi topluma faydalı veya gönüllü işler yapabilecek durumdaysa yapmalıdır. Top-
lum içine girmek yeni insanlar tanımaya ve sosyal bağlantılar kurmaya yardımcı 
olur. Depresyon tekrar ortaya çıkacak olursa en azından kişiyi meşgul tutacak bir 
şeylerin olması faydalıdır.

Antidepresan işe yarıyorsa, herşeyi ona bırakıp boş oturmamak, üretken 
olmak ve zamanı olabildiğince iyi kullanmak önemlidir.

TOPLUM İÇİNDE 
AKTİF OLMAK

GÜNÜ 
DEĞERLENDİRMEK

SAĞLIKLI 
AKTİVİTELER 

EDİNMEK

YENİ ŞEYLER
ÖĞRENMEK

YENİ ARKADAŞLAR 
EDİNMEK

YENİ ŞEYLER
DENEMEK

Antidepresan kullanırken olabildiğince sağlıklı olmaya özen göstermek ge-
rekir. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek ve kişinin kendisine iyi bakması 
önemlidir.

Bazı insanlar için antidepresanlar bilişsel aktivitelerde düzelme sağlar. Yeni 
bir hobi edinmek veya yeni bir şeyler öğrenmek gibi aktivitelere zaman 
ayırmak önemlidir.

Bazı antidepresanların sosyalleşmeyi rahatlatıcı etkisi olabilir ve kişi eskisi-
ne göre daha rahat dışarıya çıkar arkadaşlarıyla görüşür. Bu da kişiye yeni 
insanlarla tanışma, yeni arkadaşlar edinme fırsatı verir.

Kişi daha önce depresyon ya da kaygısı nedeniyle gerçekleştirmek iste-
yip te yapamadığı şeyleri yapabilir. Örneğin, sosyal olaylara katılmak veya 
daha önce yakınlaşmaktan çekindiği insanları daha yakından tanımak gibi.

Pek çok insan antidepresanlardan haftalar, aylar bazen de yıllarca fayda görebilirler.
Ancak kişi, antidepresanın birgün etkinliğini yitirebileceğini ve büyük çoğunluğu-
nun da sonsuza kadar etkili olmayacağını bilmelidir. Bir gün bir şekilde antidepre-
sanların etkisi olmadan hayatı sürdürmekle yüzleşmek gerekebileceğini kişi unut-

mamalıdır. Bu konuda çoğu hasta tedavi başlangıcında bilgilendirilmemektedir ve ayrıca 
pek çok insan da bu konuyu araştırmamaktadır. Dolayısıyla insanlar antidepresanların ken-
dilerini mutlu hissettireceklerini ve bunun sonsuza kadar süreceğini varsaymaktadırlar.  Bu 
nedenle pek çok insan, antidepresanlar etkilerini kaybettiklerinde hayalkırıklığına uğrayabil-
mektedirler. Antidepresanlara başlarken bu olasılığın her zaman farkında olmak gerekir. İlaç 
kişiyi ne kadar iyi hissettirirse hissettirsin, bu mutluluk hissinin sonsuza kadar sürmeyecek 
olma ihtimali her zaman vardır. Bunu bilmek her ne kadar moral bozucu olabilse de bu bil-
giyi avantajına çevirmek ve ilaç etki ettiği sürece bundan maksimum yararlanmak amaçlı 
kullanmak gerekir.

İlaçsızlık
Pek çok insan ilaç etki edip, mutlu his-
settikten sonra bunun ilaçtan bağımsız 
olduğunu düşünerek ilacı bırakırlar ki 
bu bir hatadır. Tipik olarak kişi antidep-
resan tedavi almaya başlayıp daha iyi 
hissettiğinde bu, ilacın bir etkisidir. Kişi 
ilacın etkisiyle iyi hissederken ilacı bir 
anda kestiğinde hem depresyon belirti-
leri geri gelecek bir de bu tabloya “ ila-
cın çekilme belirtileri” eşlik edecektir. 

BİR DÖNÜM

NOKTASI

İLACIN BIRAKILMASI

Antidepresan kullanımı sırasında bazen bir dönüm 
noktasına gelinir ki; ya ilacın etkinliğinde azalma 
olur ya da tolere edilemeyecek yan etki veya yan 
etkiler ortaya çıkar. Bazen bu nedenlerle kişi ilaca 

devam etmek istemeyebilir.

Yan etkiler
Bazen kişi için yan etkiler antidepresanın 
etkilerinden daha ağır basar. Bu durumda 
kişi ilacı bırakma kararı alabilir.

Tolerans
Bazen kişi, antidepresanının artık etki et-
mediğinin farkına varabilir. Bu durumda 
tolerans gelişmiş olabilir. Bu durumda pek 
çok kişi ilacı bırakma kararı alabilmektedir.

Gerçekten etki eden bir antidepresan kullanıldığında kişinin 
yapması gereken en önemli şeylerin başında daha önce yap-
maya isteksiz olduğu enerji bulamadığı yaşam biçimi deği-
şikliklerini yapmasıdır. İnsanlarla etkileşimini arttırmalı, yeni 
arkadaşlar edinmeli ve antidepresan almadan önce yapmaya 
korktuğu şeyleri yapmalıdır.
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HER ZAMAN 
DAVRANIŞSAL 
DEĞİŞİKLİKLERİ 

SÜRDÜRÜN

İlacı almaktayken hayatınızda 
yaptığınız değişiklikleri ilacı 
bıraktıktan sonra sürdürmek çok 
zor bir hale gelebilir. Bu nedenle 
çok kaygılı veya depresif hissetseniz 
bile sosyalize olmak ve sağlıklı 
alışkanlıkları sürdürmek yardımcı 
olacaktır.
İlacı alırken edindiğiniz olumlu 
değişikliklerin ilacı bıraktıktan sonra 
da sürdürülmesi çok önemlidir.
Davranışsal değişiklikleri sürdürerek, 
beyninizi daha öncesinde rahat 
hissettiğiniz ortamlarda tekrar 
kendi işleyişini rahatlatacak şekilde 
yeniden yapılandırmak mümkündür. 
Kişinin beyni, ilaç  daha önce 
etki ederken, bu tip durumlarda 
bulunmuş olduğunu bilir.
Kişi artık daha iyi hissettiğinden; 
daha sosyalizedir, belki bir işe 
girmiş veya gönüllü olarak bir 
kuruluşta çalışıyor olabilir veya artık 

ALTERNATİF: 
YAŞAM BOYU 
ANTİDEPRESAN  ALMAK
Bazi insanlar için bir başka alternatif daha olabilir ki bu 
da, hayatının kalan kısmında antidepresan tedavi al-
maktır. Sürekli ilaç almaktan fayda görenler yaşamları 
boyunca antidepresan alabilmektedirler. Tolerans ya-
şamayan kişilerde antidepresanı uzun yıllar kullanmak 
geçerli bir seçenek olabilse de bazı sıkıntılı durumlar bu 
seçeneği tekrar düşünmeyi gerektirebilmektedir. 

ANTİDEPRESANI YAŞAM BOYU ALMANIN RİSKLERİ
Birincisi yan etkiler konusudur. Bazı yan etkiler uzun 
vadede gelişebilmekte veya zamanla kötüleşebilmek-
tedir. 

İkincisi, bazı durumlarda gittikçe doz arttırımına git-
mek gerekebilmektedir. Böyle durumlarda dozu arttır-
mak, yan etkilerin de artmasına sebep olabilmektedir.
Böyle durumlarda doz artışını bir psikiyatri uzmanı 
gözetiminde olabildiğince yavaş ve zamana yayarak 
gerçekleştirmek sıkıntıları azaltır. Yani herzaman etkin 
olan en düşük dozda ilaç kullanmak tolerans gelişimini 
de engelleyebilir. Ayrıca ilacın kar zarar oranını doğru 
değerlendirmek önemlidir. Kişinin ilaçtan fayda görüp 
görmediğini, depresyon veya kaygısının hafifleyip ha-
fiflemediğini değerlendirmesi önemlidir.

NTİDEPRESANLAR ÖNEMLİ 
ANCAK GEÇİCİ ARAÇLARDIR

Antidepresanların harika birer uzun-dönem 
çözüm olmadıklarını bilmek önemlidir. Tabii ki 
uzun yıllar etki gösterip kişinin hayatında büyük 
rahatlama sağlayabilmektedirler. Bazı kişiler 
ömür boyu antidepresan kullanabilmektedir-
ler.Öte yandan bazı kişiler çeşitli yan etkilerle 
karşılaşabilmekte ve tolerans nedeniyle ilacın 
tedavinin başındaki etkinliğini görememekte-
dirler.
Kişi antidepresan tedavide kendi istediği kadar 
kalabilirse de bazı özel durumlarda ilacın etkin-
liği sona erebilmektedir.Dolayısıyla depresyon 
veya kaygı yaşayan kişi doktora gelmekten 
korkmamalı, doktoru önerdiyse ilaçlarını 
kullanmaya devam etmeli ancak bir yandan da 
antidepresan tedavinin tolerans ve yan etkiler 
gibi durumlar nedeniyle herzaman ömürboyu 
çözüm olamayabileceğini unutmamalıdır.

En önemli mesaj: Antidepresan etki ile kişi 
depresyondakinin aynısı bir yaşam biçimini 
sürdürmemeli, gerekli olan yaşam biçimi 
değişikliklerini yerine getirmelidir ki antidep-
resan alımı bırakıldığında veya antidepresanın 
etkisi kaybolduğunda kişi depresyona veya 
kaygıya karşı daha dirençli olabilsin. Faydalı 
alışkanlıklar ve faydalı davranışlar ve sosyal 
destekler edinmek, kişiyi ilacı bıraktıktan sonra 
da  depresyona/kaygı bozukluklarına karşı daha 
dirençli hale gelecektir.

Kişi hangi ilacı alırsa alsın doktor-
dan etkin ve mümkün olan en düşük 
doz istenmelidir. Antidepresanlar-
da hemen her zaman düşük doz ile 
başlanır ve yavaş şekilde arttırımlar 
yapılır. Düşük doz başlanmasının ne-
deni olası yan etkileri minimalize et-
mektir. Ek olarak daha yüksek dozlar 
daha çabuk tolerans gelişmesine yol 
açabilmektedir. Bir ilacı uzun süreler 
boyunca almak gerekiyorsa doz art-
tırımını çok yavaş gerçekleştirmek 
önemlidir. Her seferinde dozu iki ka-
tına çıkmak hızla tolerans gelişimine 
ilacın etkisinin kaybolmasına yol 
açabilmektedir. Burada alkolizmden 
bir örnek verilebilir. Hergün bir bira 
içen alkolik bir kişinin hızla hergün 
2 biraya çıkması tolerans gelişimini 
de kolaylaştıracaktır ve 1 bira bu kişi 
için etkisini hemen hemen kaybet-
miş hale gelecektir ki “tolerans” ta  
tam olarak bu anlama gelmekte-
dir. Kişi, mükemmel olmasa da etki 
eden bir antidepresan alıyorsa, son 
gelişmelerden haberdar olmak iyi 
olabilir. Çünkü daha etkin ve yan etki 
profili daha kolay tolere edilebilir 
ilaçlar veya alternatif tedavi metod-
ları geçen zamanla piyasaya çıkabil-
mektedir. Doktorun da onay vermesi 
halinde böyle bir alternatife geçiş 
düşünülebilir. 

düzenli spor yapıyor olabilir. Bu gibi alışkanlıkların 
ilaç bırakıldıktan sonra sürdürülmesi kişinin olası 
depresyon veya kaygı bozukluklarına karşı daha 
dirençli hale gelmesine yardımcı olur.
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Uzm. Dr.   İrem Şerifoğlu
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
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 Kanguru bakımı dediğimiz ten-tene temas, 
yenidoğan yoğun bakımda olduğu kadar eve taburcu olan 
prematüre bebeğin üzerinde de fayda sağlamaktadır. 
Bebek sadece altı bağlanmış ve başına bir başlık giydiri- 
lerek ebeveynin göğsü üzerine dikey şekilde yerleştirilir. 
Bu fiziksel temas ile bebeğin solunum ve kalp ritmi 
olumlu yönde etkilenir. Anne sesi ve mırıldanması, 
bebeğin nörolojik ve zihinsel gelişimini sağlar. Vücut 
ısısının korunması ve ebeveynler ile bebek arasında 
arasında güçlü bir bağ kurulması sağlanır.

 Eve dönüşün ilk günleri bazı zorluklar ve ev yaşantınızda değişikler mey-
dana getirebilir. Bebeğinizin uyuduğu zamanlarda uyumanız, bakımını eşinizle 
birlikte paylaşmanız ve  mümkünse evinize hiç ziyaretçi almamanız sizleri 
rahatlatabilir.

 Bebeğiniz taburcu olup eve geldikten sonra 3 farklı dönem ile 
karşılaşabilirsiniz.

  Normal gebelik süresi annenin son adet kanamasının ilk gününden 
doğuma kadar geçen süredir. Bu süreyi tamamlamadan gebeliğin 

37. haftasından önce doğanlar prematüre yenidoğanlar olarak adlandırılmak-
tadır. Gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça uzun ve sabır gerektiren bir 
yenidoğan süreci bu bebekleri ve ailelerini beklemektedir. Prematüre bebekler 
gün geçtikce büyüyüp gelişecek, yoğun bakım ihtiyaçları azalarak taburculuğa 
hazırlanmaya başlayacaktır. Ağızdan beslenmeyi tam başarması, düzenli kilo 
alması, oda ısısında vücut sıcaklığını koruyabilmesi ve düzenli solunum yapabil- 
mesi prematüre bebeğin eve gitmeye hazır olduğunun en önemli göstergelerdir. 
Bir yandan bebekler taburculuğa hazırlanırken diğer yandan da ailelerin bebeğine 
evde bakabileceğine dair güvenin sağlanması gereklidir. Hastanede yatarken 
bebeğinizi görmek, bakımına ve beslenmesine katılmak güven duygunuzu artıra-
caktır.

İlk döneme ‘’öfori’’ dönemi denir ve yaklaşık 
ilk 6 haftalık süreyi içerir. 
Bu süreçte ebeveynler anne-baba olmanın 
mutluluğunu yaşarlar. 1

Son dönem olan ‘’kabullenme dönemi’’ ise 
bebeklerini olduğu gibi kabul ederek normal 
hayatlarına döner ve endişeleri azalmaya başlar. 
Bebeğin gelişmesi ve büyümesi normal veya hafif 
gelişme geriliği varsa kaygı ve stres 
daha az yaşanmaktadır.

3

İkinci dönem 6 aya kadar süren ‘’ mutsuzluk’’ 
dönemidir. Bu dönemde aileler bebeklerinin 
küçük olduğunun ve gelişmelerinin diğer 
bebeklere göre geri olduğunun endişe ve 
stresini yaşarlar.

2

Prematüre
Bebekler

Doç. Dr.  Özden Turan
Yenidoğan Bilim Dalı
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Evde Beslenme
 Yeterli beslenme sadece kilo ve boy artışı için değil, beyin gelişimi için de 
gereklidir. Prematüre bebekler zamanında doğan bebeklere göre daha sık ve daha 
uzun sürede beslenirler. Bebek beslenmesini yorulmadan ve akciğerlerine kaçır-
madan yapabilmelidir. Emme ve yutma uyumu açısından bebeğinizi beslerken çok 
dikkatli ve sabırlı olmalısınız.

 Anne sütü prematüre bebekler için en ideal besindir. Bebeğiniz yoğun 
bakımda yatarken bile anne sütünü sağmanız ve steril anne sütü biriktirme 
poşetlerinde buzdolabında saklamanız sütünüzün devamlılığının sağlanması 
bakımından çok değerlidir. Bebeğiniz taburculukta uygun tartıda ve anne sütü ile 
besleniyorsa anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi,  sütünüz az ve prematüre 
maması ile besleniyorsa miadına kadar prematüre maması ile beslenmesi, 40. 
haftaya ulaştıktan sonra ise standart mama ile beslenmesi uygundur.  

 Bebeğiniz başını sağa sola çevirerek arandığında, parmaklarını ve elini 
emmeye başladığında  ve her istediğinde besleyebilirsiniz. Önceleri 20-30 dakika 
süren beslenme süreleri bebeğiniz büyüdükçe daha kısalacaktır. Beslendikten 
sonra az miktarda kusma olabilir. Bebeğiniz yeterince tartı alıyorsa, fışkırır tarzda 
veya bol miktarda değilse endişelenmeyiniz. 

 Yeterli beslenen prematüre bebekler 24 saatte en az 6-8 kez idrar yaparlar. 
Dışkıları yumuşak, pürtüklü ve sarı renktedir. Taburculuktan sonraki ilk hafta 
içinde yapılan kontrolde tartı alıp almadığının belirlenmesi yeterli beslenmesinin 
en güzel göstergesidir. Bebeğinizin düzeltilmiş yaşı 6 ay civarına ulaştığı zaman 
diğer bebekler gibi katı gıdalar yedirmeye başlayabilirsiniz. 

 Beyin gelişimi için uyku çok önemli ve gereklidir. Prematüre bebekler 
günde ortalama 15-22 saat uyurlar. Düzenli uyku uyanıklık döngüsünün gelişimi 
haftalarca uzayabilir. Gece uyuyacağı zaman bazı bebekler için ışıkları söndürmek 
ve çevredeki sesleri azaltmak etkiliyken, bazı bebekler için gece lambası ve müzik 
dinletmek uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Bebeğinizi okşayarak yanında 
olduğunuzu gösterebilirsiniz ancak mümkün olduğunca aynı yatakta uyu- 
mamalısınız. Özellikle yenidoğan döneminde doğru uyku alışkanlığı geliştirmek ve 
devam ettirmek önemlidir. Siz nasıl uyumayı öğretirseniz onu öğrenirler,  bebeğini-
zi sallamadan uyutmaya alıştıralım.

 Bebeklerde ‘Ani Bebek Ölümü Sendromu’ riski yüzüstü ve yan yatanlarda 
daha fazla görüldüğünden sırtüstü yatırılmalıdır. Bebeğinizin yatağı içinde 
oyuncak, battaniye vb olmamalı, çarşaf gergin olmalı, kundak yapılmamalı ve 
yastık kullanılmamalıdır.

zz
z

 Banyo yapmak hem anne-bebek iletişimi hem de bebeğinizle eğlenceli 
vakit geçirmeniz açısından önemlidir. Bebeğinizin önce baş, sonra vücudunu 
yıkayabilirsiniz. 
 Banyo yaptırdığınız odanın sıcaklığı 26-27°C, suyun sıcaklığı ise 37-38°C 
olmalıdır. Suyun kaç derece olduğunu ölçmek için bebek banyo termometresi 
kullanabilirsiniz. Termometre yoksa dirseğinizi suya batırarak suyun sıcaklığını 
ayarlayabilirsiniz. Banyo sırasında ve sonrasında  bebeğinizin üşümemesine 
dikkat edilmelidir. 

Araba Koltugu-

 Araba ile yolculukta bebekler daima araba koltuğunda taşınmalı, kucağa 
alınmamalıdır. Bebeklere özgü üç noktadan bağlantılı veya beş noktadan bağlantı 
sistemli değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Bebeğin nasıl oturtulacağı ve uygun 
pozisyon taburculuk öncesi eğitimde verilmelidir.

 Doğumdan sonraki ilk 3 ayda, 3 haftadan fazla, 
haftada en az 3 gün, günde 3 saati geçen huzursuzluk ve 
ağlama nöbetleri varsa bebeğinizde ‘’kolik’’ dediğimiz gaz 
sancısı olabilir. Bebeğe masaj yapmak, araba ile gezdirmek, 
ninni söylemek ve banyo yaptırmak kolikte geçici rahatlama 
sağlayabilir. Bebeğiniz geliştikçe kendiliğinden geçeceği için 
endişelenmeyiniz.
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       Ülkemizde bebeklerin topuklarından özel bir filtre kağıdı-
na alınan birkaç damla kan ile fenilketonüri, doğuştan hipo-
troidi, biyotinidaz eksikliği ve kistik fibrozis hastalıkları 
taranmaktadır. Prematüre bebeklerde en az 48-72 saat 
beslendikten sonra alınmalıdır. Taburculuk öncesi mutlaka 
her bebekten topuk kanı alınmalıdır. Tarama testinde 
herhangi bir şüpheli durumda aileye haber verilerek daha 
ayrıntılı testlerin yapılması gerekebilmektedir. Bu tarama 
testi ile bebekte oluşacak zeka geriliğinin, beyin hasarlarının, 
geri dönüşümsüz zararların ve bebek ölümlerinin engellen-
mesi amaçlanır.

    Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak 
gelişmediğinden enfeksiyonlara çok açıktırlar. Solunum 
cihazında kalan, oksijen tedavisi alan ileri derecede 
prematüre bebekler solunum yolu enfeksiyonları açısından 
da risk taşıyabilir. Normalden daha huzursuz, beslenmesi 
azalmış, vücut sıcaklığı artmış veya azalmış, kusması artmış, 
daha sık ve sulu dışkılayan, solunumu düzensiz olan ve kolay 
uyandırılamayan bebeklerin çocuk hekimi tarafından muaye- 
ne edilmesi gereklidir. Bebeğe dokunmadan önce el temiz- 
liğine dikkat edilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durul-
ması, evde sigara içilmemesi, odanın sık sık havalandırıl-
ması, grip veya ateşi olan kişilerle temas edilmemesi enfek-
siyon riskini azaltmak için alınacak bazı tedbirlerdir.

Enfeksiyondan
Koruma

Enfeksiyondan
Koruma

    Bebeğin göz damarlarının tam gelişmeden doğmuş olması 

prematüre retinopatisi (ROP)  olarak bilinen göz sorunlarına 

yol açabilir. Bebeğinizin doğum ağırlığı ve gebelik haftası ne 

kadar küçükse bu sorunun gelişme riski de o kadar fazladır. 

Bu nedenle, 32 haftadan önce doğan veya doğum ağırlığı 1500 

gramdan daha az olan tüm prematüre bebeklere göz hekimi 

tarafından göz dibi muayenesi yapılmaktadır. 

    Bir sonraki kontrol ve izlemi ilk muayene sonucunda her 

bebek için farklı aralıklarla gerekebilir. ROP varsa gerileyene 

veya damarlanma tamamlanıncaya kadar göz dibi muayene-

lerine devam edilmelidir. Görme kayıplarına ve körlüğe yol 

açabilen bu hastalıkta erken teşhis tedavinin başarısı 

açısından çok önemlidir. Ayrıca, şaşılık ve kırma kusurları 

açısından da göz muayeneleri düzenli yapılmalıdır.

     Prematüre bebeklerde sinirsel işitme kaybı riski nedeniyle 
ilk test olarak beyin sapı işitsel uyarı testi (ABR) yapılması 
önerilmektedir. Çok küçük prematürelerin yoğun bakım 
süreçlerine göre ilk 3 ay içinde tanı testlerinin tamamlanması 
ve 6. aya kadar tanı sonrası cihazlama ve rehabilitasyona 
başlanması gerekmektedir.    
    İşitme kaybının neden olabileceği dil, mental, psikolojik ve 
sosyal gelişim bozukluğunu engellemek için erken tanı ve 
tedavi önemlidir.

Hepatit B ve tüberküloz aşısı olan BCG aşısı hariç zamanın-

da doğmuş bebeklere yapılan aşı takvimine uygun tam doz 

aşılanırlar. Prematüre bebekte ilk hepatit B aşısı annede 

hepatit B taşıyıcılığı yoksa 1. ayın sonunda veya bebeğin 

tartısı 2000 grama ulaştığında yapılır.  Annede hepatit B 

taşıyıcılığı varsa prematüre bebeğin doğum haftası ve kilosu 

ne olursa olsun doğumda mutlaka hepatit B aşısı yapıl-

malıdır. Ayrıca, doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde  hepatit B 

immünglobulin de uygulanmalıdır. BCG aşısı ise takvim yaşı 

en az 2 ay ve 2000 gram olduktan sonra veya 34 haftayı 

tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Doğum haftası küçükse ve 

konjenital kalp hastalığı varsa akciğer enfeksiyonlarına 

neden olan RSV( Respiratuar Sinsityal Virüs) mikrobuna karşı 

immunglobulin yapmak gerekebilir. Prematüre doğan 

bebeğin boğmacaya karşı korunması için önerilen koza 

stratejisi ile bebeğin bakımı ile ilgilenen kişilerin özellikle 

anne ve babanın aşılanması çok önemlidir. Ülkemizde aşı 

takviminde olmayan ancak viral ishal nedeni olan rota 

virüsüne karşı aşılanma da ailelere bilgilendirilmelidir. Diğer 

aşılarınızı TC Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre devam ede-

bilirsiniz.
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12 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında bu sene 2.’sini düzenlediğimiz
“Başkent Üniversitesi 2. Hemşirelik Günleri” etkinliğini Başkent Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Başkent Üniversitesi
Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Başkent Üniversitesi

Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Konya’da gerçekleştirdik.
Başkent Üniversitesine bağlı farklı illerdeki sağlık kuruluşlarında

görev yapan hemşire yöneticileri, meslektaşlarımız ve Üniversitemiz
Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ile birlikteydik. 

12-18 MAYIS HEMŞİRELİK
HAFTAMIZI KUTLUYORUZ

 Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sayın Haldun Müderrisoğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ali Haberal da bu günümüzde 
bizleri yalnız bırakmadı. Hemşirelik mesleğine verdiği değeri tüm platformlarda paylaşan 
Üniversitemiz kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet 
Haberal hocamızın ve Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay’ın 
günümüze özel kutlama mesajlarını meslektaşlarımızla paylaştık. 

Hemşirelik günü
etkinliğimiz

meslektaşlarımızla
birlikte eğlenceli

vakit geçirdiğimiz
Konya kültür turu ile

devam etti.

KONYA KÜLTÜR TURU

Hemşirelik Haftası
Kutlamaları kapsamında
Türk Hemşireler Derneği

tarafından planlanan
Anıtkabir ziyaretini

meslektaşlarımız ve
hemşirelik öğrencilerimiz
ile birlikte gerçekleştirdik.

ANITKABİR ZİYARETİ

-
mı  konulu 
panelle başlayarak 

-

Okuryazarlığı” konularının yer aldığı panel ve 

-

BİLİMSEL PROGRAM



Uzm. Dr.  Sibel Tezcan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Genital bölgede ortaya çıkan siğillere genital siğiller adı verilir. Geni-
tal bölgenin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Düz veya çıkıntılı 
deriden kabarık lezyonlardır. Tek tek veya küme şeklinde olabilirler. 
Vulva, vajen, makat etrafında, vajen içinde veya rahim ağzında lez-
yon oluşabilir. Sıklıkla beyaz renkli olmalarının yanı sıra kahverengi, 
gri veya çok renkli olabilir.

Humanpapilloma Virüsü
HPV 

Genital siğillerde etken human popilloma 
virüs (HPV) olarak belirlenmiştir. HPV genital 
siğillere, rahim ağzında değişikliklere ve rahim 
ağzı kanserine neden olabilir. Ayrıca makat kanseri 
ve kanser öncesi lezyonlara da neden olabilir. Son 
30 yıl içinde HPV virüsünün 150 den fazla tipi 
tespit edilmiştir. Bunların 30 kadarı genital bölge 
enfeksiyonlarından sorumludur. Genital siğiller 
genellikle tip 6 ve 11 ile oluşur ve ciddi sağlık 
problemi oluşturmaz.

Çoğu HPV enfeksiyonu hastanın savunma 
mekanizmaları sayesinde klinik bulgu vermese 
bile birkaç yıl içinde negatifleşebilir. 

Ancak HPV’nin bazı tipleri özellikle 16-18 tipleri 
daha tehlikelidir. Bu tipler yüksek riskli grup 
olarak adlandırılır. Yüksek riskli grupta olan virüs-
ler rahim ağzı kanserinden sorumludur. Ayrıca bu 
tiplerle vulva, vajen, penis, anüs, ağız kanserleri 
de gelişebilir.

Hasta hekime genellikle dışta 
farkettiği siğille başvurur. 
Beraberinde akıntı, kaşıntı 
olabilir. Belirgin yakınma 
olmadan vajende ve rahim 
içinde rutin muayenelerde 
tespit edilebilir. Dış genital 
siğiller, vajen ve rahim ağzı 
HPV enfeksiyonu ile beraber 
olabilir.

Gebelik, şeker, HİV gibi 
enfeksiyonları olanlarda, veya 
organ nakli için bağışıklık 
sistemini baskılayıcı ilaç kulla-
nanlarda daha büyük ve teda-
viye inatçı lezyonlar gelişebi-
lir.

HPV olduğumuzu 
nasıl anlarız?

Rahim ağzı kanserli hastalarda 
HPV %96,6 pozitiftir. Yani HPV 

olmadan rahim ağzı kanseri 
olmaz. HPV enfeksiyonuyla 

karşılaşan 100 hastadan sadece 
1-3 kadarında kansere gidiş 

olmaktadır.
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HPV aşısı uygulanan toplumlarda genital siğil 
oranının ve rahim ağzı hücresel dönüşüm 
sıklığının azaldığı gözlenmektedir. Aşılama 
oldukça etkin koruma sağlamasına rağmen 
rutin taramaların yerine kullanılamaz. Toplu-
mun smear testi ile taranması erken tanıda 
önemlidir. Ayrıca HPV 16-18 tiplerinin tanın-
ması ve bu grubun takibi kansere dönüşüm 
olmadan tedaviyi mümkün kılmaktadır. Ülke-
mizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 30 yaş 
üzeri kadın popülasyonu HPV yönünden 
taranmaktadır. 16-18 tipleri saptanan hasta-
lar ileri merkezlere yönlendirilmektedir.

Dış genital HPV lezyonu olan siğiller için 
tedavi bireye göre değişir. Bazı lezyonlar 
kendiliğinden iyileşebilir. Ama çoğu 
hastada tedavi gereklidir. Tedavi bazen 
hasta tarafından kullanılabilen yüzeysel 
kremlerle mümkün olmaktadır. Bazen de 
dokuyu tahrip edecek yakma dondurma 
veya cerrahi girişim gerekli olabilir.

HPV AŞISI

HPV aşısı kadınları rahim ağzı kanseri ve 
kanser öncü lezyonları, genital siğiller ve 
makat kanserlerine karşı korur. Aşı erkeklerde 
de makat kanseri, kanser öncesi lezyonlar ve 
genital siğillere karşı koruyucu etkide bulun-
maktadır.

Kadınlar ve Erkeklerde

HPV aşısı içerdiği tipe karşı %100 koruma 
sağlar. Aşının cinsel aktivite başlamadan 
tamamlanması önerilir. Ülkelerin sosyoekono-
mik  durumlarına göre aşı uygulamaları farklı-
lık göstermekte olup bazı ülkelerde sadece 
kızlar, bazı ülkelerde kız ve erkek çocukları için 
önerilmektedir. Sosyoekonomik duruma göre 
uygulama yaşı farklılık göstermektedir. 

Cinsel aktivite başlamadan

Tedavi 

Etkin koruma sağlar

Unutm
ayın

1. Genital HPV enfeksiyonu hemen hemen her zaman cinsel temasla edinilir.

2. En sık görülen cinsel yolla geçen hastalıktır.

3. Düzenli kondom kullanımı HPV bulaşmasını %70 oranında azaltır.

4. Aşılar içerdikleri HPV tipine karşı bizi korur.

5. Çoğu HPV poziti�iği hastanın bağışıklık sisteminin verdiği cevaba bağlı olarak 1-2 
yıl içinde negati�eşir.

6. Human-popüllüma virüslü çoğu hastada kanser gelişmez. Rahim ağzı kanseri geliş-
mesi için yüksek riskli HPV tipleri ile uzun süre enfeksiyon olmalıdır.
7. Düzenli jinekolojik muayene, smear ile HPV taramaları erken tanı ve tedavi için 
gereklidir.

Genital Siğiller 
Nasıl Bulaşır?

HPV ve Kanser

Genital siğiller en sık görülen cinsel yolla 
bulaşan hastalıktır. Hemen hemen her 
zaman cinsel temasla edinilir. Cinsel yönden 
aktif olan herkes hayatlarının bir 
bölümünde enfekte olmuş olabilir . Enfekte 
olan bireylerin tümünde görünür lezyon 
olmayabilir. Bu yüzden taşıyıcı olduğunu 
bilmeden partnerine bulaştırabilir.

Kanser gelişmeden önce dokularda bazı değişiklikler oluşur. Smear testi ve HPV 
taramaları bu değişiklikleri erken dönemde tespit etmemizi sağlar. Etkin takip ve 
yaklaşım ile kanser gelişmeden önce tedavi genellikle mümkündür. 

Kanserle HPV ilişkisinin görülmesi aşı ile ilgili çalışmaları da beraberinde getir-
miştir. Tehlikeli HPV tiplerinin tespit edilmesi ile bunlara karşı aşı geliştirilmesi 
mümkün olmuştur. 

Kondom kullanımı HPV enfeksiyonundan 
korunmada önemlidir. Bulaşma riskini 
%70 oranında azaltır. Ama kandom ile 
korunamayan bölgelerde risk vardır ve 
lezyon oluşabilir. 

HPV Virüsünden Korunmada 
Kondom kullanımının önemi
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Tıp alanındaki gelişmeler, koruyucu sağlık hizmetlerine 
verilen önemin artması, genel hijyen kurallarına uyumun 
artması, içme ve kullanma suyunun dezenfekte edilmesi 
pek çok bulaşıcı hastalığın görülme sıklığını azaltmış, ancak 
ortadan kaldırmamıştır. 

Aşılar bulaşıcı hastalıkların 
yayılımının önlenmesinde ve bulaşıcı 
hastalıklardan korunmada en etkili, 
güvenli ve ekonomik koruyucu sağlık 
hizmetlerindendir. 

AŞININ ÖNEMİ 
AŞININ TARİHÇESİ

İnsanlığın toplu halde yaşamasıyla birlikte bulaşıcı 
hastalıklar dönemi başlamış ve tarih boyunca veba, kolera, 
çiçek, kızamık ve grip gibi önemli salgınlar yaşanmıştır. 

Aşılar, bulaşıcı hastalıkların görül-
me sıklığının azalmasında ve 

bunlardan kaynaklanan ölümlerin 
önlenmesinde önemli katkı sağla-
mıştır. Aşılama tüm tıbbi tedavi-
lerden daha çok yaşam kurtar-

maktadır. Bunun en önemli örneği 
çiçek hastalığında görülmektedir. 
Tahminlere göre çiçek aşısı uygu-
lamasıyla 350 milyon yeni çiçek 

vakasının ve 40 milyon çiçek 
hastalığına bağlı ölümün önüne 

geçilmiştir.

Aşının tarihçesi oldukça eskilere 
dayanmaktadır. İlk olarak 11.yüzyılda 
Çin’de çiçek hastalığını hafif geçiren 

çocukların burunlarından alınan 
cerahatli kabuk toz haline getirilip, 

sağlıklı kişilerin burunlarına üflenerek 
aşılama yapılmıştır. İlk çiçek aşısı 

1796 yılında Edward Jenner tarafın-
dan üretilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 1966-1977 yılları arasında 
eradikasyon kampanyası başlatılmış 
ve 1980 yılında tüm dünyadan eradi-

ke edildiği ilan edilmiştir

ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA

Uzm. Dr. Tuğba Yanık Yalçın
Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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ERİŞKİNLER 
NEDEN AŞILANMALI?

Yaşlanma
Yaşlanma ile birlikte bazı sık görülen enfeksiyonlar ciddi seyretmektedir. 
Çocuklarda grip, pnömoni (zatürre) ve Hepatit A gibi hastalıklar selim seyre-
derken erişkinlerde ciddi komplikasyonlarla seyredebilir ve hatta ölüme 
neden olabilmektedir.

Zamanla yenilenmesi 

Erişkin bağışıklamanın bir diğer nedeni bazı aşılar için kandaki bağışıklık 
seviyesinin yaşla azalmasıdır. Örneğin yapılan çalışmalarda 6-11 yaş arası 
çocuklarda tetanoz difteri aşısının koruyuculuk düzeyi %91 iken bu oranın 70 
yaş üstü bireylerde %30’lara düştüğü gösterilmiştir.

Riskli bölgelere seyahat

Erişkin bağışıklamanın diğer nedenleri arasında riskli bölgelere seyahat 
(hac-umre ziyaretinde meningokok aşısı zorunluluğu gibi) ve temas sonrası 
profilaksi (tetanoz ve kuduz gibi) yer almaktadır.

Yeni geliştirilen aşılar

Sağlık Bakanlığı tarafından çocukluk dönemi aşıları ücretsiz olarak karşılanmak-
tadır. Yeni geliştirilen aşılar ile aşı takviminde gerekli değişiklikler yapılmakta-
dır. Yetişkinlerin de daha önce olmadığı aşıları risk durumunda olması gerek-
mektedir. Örneğin Hepatit B aşısı 1986 da lisans almıştır. Ülkemizde Hepatit B 
aşısı ilk olarak 1998 yılının Ağustos ayında 0-1yaş arası bebeklere uygulanmaya 
başlamış ve çocukluk çağı aşı programına dahil edilmiştir. Bu dönemden önce 
doğmuş bireyin ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olan Hepatit B açısından 
aşılanması gerekmektedir.

Aşı, hastalıklara karşı 
bağışıklık yanıtının oluşma-
sını sağlar. Virülansı azaltıl-
mış ya da öldürülmüş 
mikroorganizmanın doğru-
dan kendisinden, parçaların-
dan veya salgılarından elde 
edilir.

AŞI, BAĞIŞIKLAMA 
VE TEMEL KAVRAMLAR 

AŞI 
HAKKINDA

Aşı
Bağışıklama, kişilerin 
bağışıklık sistemini yapay 
yollarla uyararak bakteri ve 
virüslere karşı savaşmaya 
hazır hale gelmelerini 
sağlamaktır.

Bağışıklama
Eradikasyon, 
hastalığın etkeni ile 
birlikte yeryüzün-
den yok edilmesine 
denir.

Eradikasyon

Aşı 
uygulanmasında 
genel kural tüm 
aşıların birlikte 

uygulanabileceğidir. Aynı 
anda uygulama antikor 
cevabını veya yan etki 

oluşmasını 
etkilemez.

Canlı aşılar aynı 
anda uygulanmadıysa 

aralarında en az 4 hafta 
süre olmalıdır. Burada amaç 

önce uygulanan aşının 
sonrakinin etkinliğini 

azaltmamasını sağlamak-
tır.

Aşılar 
birbirine karıştırı-

larak enjekte 
edilemez.

Sanılanın aksine 
hafif hastalık hali, 

yakın dönemde veya 
halen antibiyotik 

kullanımı aşı olmak için 
problem teşkil 

etmez.

Aşı 
planlanan 

tarihte yapılamadıy-
sa, elinde aşının 

yapıldığına dair kanıt 
varsa aşıya kalınan 

yerden devam 
edilir. 

Ağızdan yapılan 
canlı aşılar ve 

enjeksiyonla yapılan 
canlı aşılar birbirlerinden 
etkilenmezler, öncesinde 

ya da sonrasında 
yapılabilirler. 
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Ülkemizde üç aşı birlikte uygu-
lanmaktadır. Avrupa’da devam 
eden salgınla birlikte ülkemizde 
de görülme sıklığı giderek artan 
kızamık enfeksiyonuna karşı 
bağışık olmak önemli bir halk 
sağlığı konusudur. 
Kı amık i in riskli r lar
•Bağışıklığı olmayanlar (1980 
öncesi doğal bağışık kabul 
ediliyor)
•Daha önce ölü aşı ile aşılanan-
lar (1980-1995)
•Sağlık çalışanlarıdır.

Kı amık
Kı amık ık
Ka ak lak Aşısı

Ka ak lak Kom on n  Bağışıklığı olmayanlara önerilir.
Kı amık ık Kom on n  Gebelik çağındaki kadınların daha önce bağışıklığı veya 
aşılanma durumu gösterilemiyorsa tek doz önerilir.

i ği Aşısı
Suçiçeği öyküsü güvenilir olmayan veya suçiçeği antikoru negatif olan kişilere önerilir.
Risk r ndakil r
• Sağlık çalışanları
• Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin aile fertleri
• Kreş öğretmenleri, bakımevi çalışanları

Kızamık/Kızamıkçık/Kabakulak ve suçiçeği aşıları canlı aşılar olup gebelik ve bağışıklık 
yetmezliği durumunda uygulanmamalıdır. 

H a B Aşısı
Hepatit B virüsü kronik karaciğer hastalığına, 
karaciğer kanseri ve siroza neden olabilmektedir. 
Bu nedenle ülkemizde olduğu gibi Hepatit B’nin 
orta sıklıkta görüldüğü ülkelerde tüm toplumun 
aşılı olması şiddetle önerilmektedir. 
B n nla irlik  n likli aşılanması r k n 

rişkin r lar
•Tüm sağlık çalışanları
•Hemodiyaliz hastaları
•Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda olan 
bireyler
•Damar yoluyla uyuşturucu kullananlar
•Aile içinde hepatit B taşıyıcısı veya hastası 
olanlar
•Çok sayıda cinsel eşi olanlar
•Berber ve kuaförler
•Cezaevleri, ıslahevlerinde kalanlar

ER ŞK N AŞI L KL N Ğ
Başk n  ni rsi si Tı  ak l si Ankara Has an si 
En ksiyon Has alıkları Ana ilim Dalı bünyesinde bulu-
nan erişkin aşı polikliniğinde hem sağlıklı erişkin hem de 
özel hasta gruplarına (solid organ nakli alıcıları, kemik 
iliği nakli alıcıları, kanser hastaları, doğuştan veya sonra-
dan dalağı olmayan kişiler, kronik kalp ve akciğer hasta-
ları, diyabet hastaları gibi) aşılama hizmeti verilmekte-
dir. Aşı polikliniğimizden 0312 2036604 numaralı tele-
fondan randevu alabilirsiniz. 

Erişkinlere Yapılması 
Gereken Aşıları

Dünyada yıllık görülme sıklığı bir milyon olguyu bulabilen ve ölümcül seyreden tetanoza karşı aşılama 
oldukça önemlidir. Erişkinlerde tetanoz-difteri (Td) aşısı 10 yıl arayla tekrarlanmalıdır, çünkü zamanla 
koruyucu antikor seviyesi düşmektedir.  On yılda bir uygulana bu aşılardan birinin aselüler boğmacayı da 
içeren tetanoz-difteri- aselüler boğmaca (Tdap) aşısı olması önerilmektedir.

Difteri, Boğmaca, Tetanoz Aşısı

Grip Aşısı

Pnömokok mikrobu erişkin-
lerde zatürre, menenjit, orta 
kulak iltihabı, beyin absesi 
gibi birçok hastalığa neden 
olmaktadır. 

Ancak aşının 
öncelikle önerildiği gruplar;
•65 yaş üstü tüm erişkinler,
•Kronik akciğer hastalığı 
(astım hariç)
•Kalp-damar hastalığı
•Diyabet 
•Kronik karaciğer hastalığı 
olanlar
•Doğuştan veya sonradan 
dalağı olmayan kişiler
•Bakım evinde kalanlar
•Solid organ nakli alıcıları
•Kohlear implantı olanlar
•Beyin-omurilik sıvısı kaçağı 
olanlar
•Lösemi, lenfoma ve kanser 
hastaları
•Kronik böbrek yetmezliği

Pnömokok Aşısı

Difteri, boğmaca, tetanoz, grip, pnömokok, 
hepatit-A, hepatit-B, meningokok, kızamık-kı-
zamıkçık-kabakulak, kabakulak komponenti, 
kızamıkçık komponenti, su çiçeği.

Grip aşısı isteyen herkese uygulanabilir. Aşı toplumda dolaşan 
virüsle benzer olduğunda, 65 yaş altındaki kişilerde koruyuculuğu 
%70-90 arasındadır. Ülkemiz için ideal aşılama zamanı Ekim-Kasım 
aylarıdır.
Ancak aşının öncelikle önerildiği gruplar;
•65 yaş üstü tüm erişkinler, 
•Gebeler
•Bakım evinde yaşayanlar
•Kronik sağlık sorunu olanlar
•Hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanan 
kişiler
•Sağlık çalışanları
•Morbid obezler ( vücut kitle indeksi ≥40)

Meningokok Aşısı
Meningokok menenjit etkenidir. Meningokok aşısı önerilen 
durumlar:
•Hac-umre ziyareti 
•Doğuştan veya sonradan dalağı olmayan kişiler
•Bakımevlerinde yaşayanlar
•Geç kompleman yetmezliği
•Yurtta kalan öğrenciler
•Askeri personel
•Meningokok için endemik bölgeye seyahat edecekler.

Hepatit-A Aşısı
Genellikle çocukluk çağında farkında olmadan geçirilir.
Hepatit A aşısı önerilen durumlar;
•Kronik karaciğer hastalığı olanlar
•Hepatit A’nın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmek
• Uyuşturucu bağımlıları
•Mesleki olarak enfeksiyon riski artmış kişiler (çocuk klinikleri, kreşlerde çalışan bağışık olmayan 
kişiler)
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 Dünyada ve ülkemizde, reçeteli ve reçetesiz olarak en çok tüketilen ilaç grupları 
arasında ilk sıralarda yer alan vitamin preparatları, yakından tanımamız ve dikkatle kullan-
mamız gereken tıbbi ürünlerdir. Eksiklikleri kadar gereksiz kullanımları da sorun yaratabilen 
vitaminlerle ilgili olarak yöneltilen “Vitamin Kullanalım mı?” sorusunu cevaplamadan önce, 
vitaminlerle ilgili bazı önemli kavramları hatırlamak doğru olacaktır.

vitamin
kullanalım

mı?

-
-

-

önem taşımaktadır.

Günlük ihtiyacımızın tümünü karşılayacak 
ölçüde olmasa da, vücudumuzda üretimi 

kısmen gerçekleştirilen vitaminler
B3, B12, D ve K (K2) vitaminleridir.

olduğudur.

K

D

B3

B12

Doç. Dr.  Ali Kemal Oğuz
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
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Vitamin Çeşitleri

 Yaşamsal faaliyetlerimizin normal ve sağlıklı bir şekilde yürütülebil-
mesi için sürekli olarak temini gereken vitaminler başlıca iki büyük grupta 
incelenmektedir:

Suda ve yağda eriyen vitaminleri birbirinden 
ayıran önemli özellikler şu şekilde özetlenebilir:

Suda eriyen vitaminler
(B grubu vitaminler ve C vitamini)

Yağda eriyen vitaminler
(A, D, E ve K vitaminleri)

B vitaminleri, 
aralarında B1, B2, 
B3, B5, B6, B7, B9 ve 
B12 vitaminlerinin 
bulunduğu büyük 
bir vitamin grubunu 
oluşturmaktadır.

Suda eriyen vitaminlerin sindirimi ve
vücuda alınması göreceli olarak daha kolay, yağda

eriyen vitaminlerin ise ilgili süreci normal safra salgısına,
safra  kesesinin sağlıklı çalışmasına, normal yağ sindirimi ve 

emilimine bağlı olarak gerçekleştiği için daha zordur.

Suda eriyen vitaminlerin, vücutta depolanamadıkları ya da sadece kısa 
süreyle yetecek depolara sahip oldukları için, düzenli olarak temin 

edilmeleri zorunluluğu mevcuttur. Buna karşılık yağda eriyen vitaminler, 
başta karaciğer ve yağ dokusu olmak üzere vücutta depolandıklarından,

kısa süreli eksiklikleri önemli sorun yaratmamaktadır.

Suda eriyen vitaminlerin, ihtiyacın üzerinde alınan
yüksek dozları, sınırlı kabul edilen depolarına girdikten sonra

kalan miktarları idrarla uzaklaşmakta ve böylece, toksik / zararlı tesir
gösterme olasılıkları düşük olmaktadır. Yağda eriyen vitaminler ise,

büyük bir depolama kapasitesine sahip yağ dokusunda
depolandıklarından, günlük ihtiyacın üzerinde uzun sürelerle

kullanılmaları durumunda, ciddi sonuçları 
olabilen toksik / zararlı etkiler

oluşturabilmektedirler.

Günlük Vitamin İhtiyacı

Sağlıklı insanların çeşitli besin öğelerine ait 
günlük ihtiyaçlarının belirlenmesi, beslenme 
planlarının oluşturulması ve beslenme 
durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, farklı 
ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından çeşitli 
sayısal değerler belirlenmiştir. Bunlar arasında, 
vitaminlerle ilgili öneri ve değerlendirmelerde en 
sık kullanılan ifade RDA’dır.

RDA, “sağlıklı bireylerin 
neredeyse tamamının 
(%97-%98) beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yetecek, ortalama günlük 
alım miktarı” olarak 
tanımlanmıştır.

 Vitaminler için RDA değerleri belirlenirken, cinsiyet (kadın / erkek), yaş ve yaşam 
dönemi (örneğin, büyüme çağı, gebelik / emzirme dönemleri, menopozal dönem) değişken-
leri belirleyici olmaktadır.

“Recommended Dietary Allowance” 
( Tavsiye Edilen Günlük Besin Alım Miktarı ) 

 Buraya kadar özetlenenlerden anlaşı-
lacağı gibi “Vitamin Kullanalım mı?” sorusu-
na her birey için doğru olacak tek bir cevap 
vermek mümkün değildir. Bunun yerine, 
aralarında cinsiyet, yaş, içinde bulunduğu 
yaşam dönemi, bilinen sağlık sorunları ve 
geçirmiş olduğu cerrahi operasyonlar gibi 
bireysel özelliklerin bulunduğu faktörlerin 
değerlendirilmesiyle, her bir birey için ayrı ve 
özel bir cevap verilmesi doğrudur. Özetle, 
“Vitamin Kullanalım mı?” sorusunun cevabı 
bireyselleştirilmelidir ve şüphesiz, bu özel 
kararı verebilecek en doğru kişi bir “Hekim”dir.

vitamin
kullanalım

mı?
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Yaşına ve cinsiyetine uygun bir şekilde sağlıklı ve dengeli beslenen 
bireylerin, özel bir sağlık sorunları da yoksa, rutin olarak vitamin 
kullanmaları gereksizdir.

Bebeklere ilk yaşları içinde, bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanının 
önerisi ile ve gözetimi altında, D vitamini kullandırılabilir.

Konuyla ilgili görüş ve tavsiye uzmanlar arasında kesinlik kazanmasa 
da, hamileliğin planlanması ile birlikte ve hamilelik devam ederken 
kadın bireyler, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının gözetiminde B9 
vitamini (folik asit) ve demir kullanabilirler.

Kadın bireylerin menopoz dönemlerinde, bir Hekim gözetiminde ve 
sıklıkla da uygun miktarda kalsiyumla birlikte, D vitamini kullanmaları 
doğru olacaktır.

Sağlıklı yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan iştah azalması ve 
besinlerin emilimindeki göreceli azalma dikkate alındığında, bir Hekim 
değerlendirmesini takiben ve onun önerisi ve gözetimi altında, 70 yaş 
ve üzerindeki bireyler multi-vitamin preparatı kullanabilirler.

Günümüzde özellikle popülarite kazanan ve obezite ya da şeker 
hastalığının tedavisi amacıyla gerçekleştirilen sindirim sistemi 
cerrahileri başta olmak üzere, mide-barsak kanalını ilgilendiren 
ameliyatlardan sonra bireyler, Hekimleri tarafından tavsiye edilecek 
multi-vitamin ve mineral preparatlarını kullanmalıdırlar.

1

2

3

4

5

6

Geçirilmiş bir kalp kapağı ameliyatı, kalp ya da beyin damar hadisesi, 
toplardamar tıkanıklığı veya emboli nedeniyle, aralarında özellikle 
“Coumadin” isimli ilacın bulunduğu, bazı pıhtılaşma engelleyici ilaçları 
kullanan bireylerin, herhangi bir vitamin preparatını ve özellikle de K 
vitamini kullanması, hayati tehlike yaratacak ölçüde risklidir.

7

Güncel tedavi yaklaşımlarında artık yer almasalar da, çok düşük kalorili ve 
çok sınırlayıcı diyet uygulamaları süresince, Hekim gözetiminde multi-vita-
minler kullanılabilir.

8

Hamilelik süresince yüksek miktarlarda C vitamini kullanılmasından, anne 
karnında gelişmekte olan bebekte kalıcı sorunlara yol açabildiğinden, 
kesinlikle kaçınılması önerilmektedir.

8

Benzer şekilde, içinde özellikle yağda eridiğini bildiğimiz A, D, E ve K 
vitaminlerini bulunduran vitamin preparatlarının, Hekim tavsiyesi olmadan 
uzun süreli kullanımları risklidir ve mutlaka kaçınılmalıdır.

8

B9 vitamini olarak da bilinen folik asitin, Hekim önerisi dışında uzun süreli 
kullanımı kesinlikle önerilmemektedir.

8

Özetlemeye
çalıştığımız bilgilerin

sizlere yol göstereceğini
ümit ediyor ve sağlıklı

günler diliyoruz.

Vitamin kullanılması ile ilgili karar verirken yol gösterecek
önemli prensipler şu başlıklar altında özetlenebilir:
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Doç. Dr. Serkan Öcal
Gastroentereloji Bilim Dalı

KOLON
Kolon diğer adı ile kalın bağırsak, barsak sisteminin son kısmını oluşturan 
sindirim sisteminizin çok önemli bir parçasıdır. Yaklaşık 150cm uzunluğun-
dadır. Kalın bağırsak bazı besinlerin metabolizmaya uğraması, emilmesi, 
atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında fonksiyon görmektedir. Yoğun bir 
bakteri flora aktivitesine sahiptir. Sağlıklı görev yapan bir kolon tüm vücu-
dunuzun çalışmasının düzenlenmesinde oldukça önemlidir.

Lezyonun yerine bağlı olmakla birlikte anemi, 
Barsak alışkanlığında değişiklik, 
Kilo kaybı, 
Kanlı dışkılama ve barsak tıkanıklığına bağlı karın ağrısı gibi bulgular ile 
ortaya çıkabilir. 
Bazen de hiç bulgu vermeksizin tarama sırasında veya başka organlara 
yayılması nedeniyle de saptanabilir.

+60

KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

B
EL

İR
Tİ
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Her yaşta görülmekle 
birlikte en sık 60’lı ve 

70’lı yaşlarda görülmek-
tedir. 

Sigara, alkol gibi 
toksik madde 

kullanımı

Hayvansal yağ ve et içeren 
diyet, yanmış ve tütsülü gıda 

tüketimi, yüksek kalorili diyet,
Hareketsiz 
yaşam tarzı 

 iltihabi barsak 
hastalığı öyküsü Kolorektal kanserlerin % 5-10’u 

kalıtsal kökenli olabilmektedir.

Kolorektal 
Kanserler, 

tüm kanserler 
arasında görülme 

sıklığı bakımından 
meme, prostat ve 

akciğer kanserlerin-
den sonra 4.sırada 

yer almaktadır. 
Erkek ve kadınlarda 
görülen kanserlerin 
yaklaşık %10-15 ini 

oluşturmaktadır. 
Genellikle kolonun 

son üçte birlik 
kısmında (rektum ve 

sigmoid kolon) 
görülür. Yaşamı 
boyunca her 20 

kişiden 1'inde kolo-
rektal kanseri 

görülmektedir.
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Bir veya iki kez normal saptanan kolonoskopi incelemesi, kolorektal kansere karşı ömür boyu 
korumanın ipucunu verebilir. Kansere bağlı ölümlerinin önlenmesinde kolonoskopinin etkinliği 

çok önemlidir.  Kolorektal kanserin erken saptanması, ölüm riskini, kalın barsağın son kısmındaki 
kanserlerinde yaklaşık % 80 ve kalın barsağın başlangıç kısmındaki kanserlerinde ise en az% 40 

ile% 60 arasında azalmayı sağlar.

Kolonoskopi öncesinde 
hastanın var olan diğer hasta-
lıklar ve kullandıkları ilaçlar çok 
iyi değerlendirilmelidir. Gere-
kirse bu hastalıklara ait bölüm-
lere danışılarak riskleri ve 
öncesi alınacak tedbirler göz 
önünde bulundurmalıdır. Kardi-
yoloji, gögüs hastalıkları ve 
aneztezi bölümleri ile yakın 
ilişkilerde bulunulmalıdır. Kul-
landığı tansiyon, kalp, şeker 
ilaçları, kan sulandırıcı ilaçlar ve 
göğüs hastalıkları için kullanı-
lan ilaçlar ayrıntılı olarak 
değerlendirilmelidir.

Kolonoskopinin Önemi ve Kanser
Kanser dâhil birçok bağırsak hastalığının teşhisinde ve tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Tarama 
amacı yapılıyor olmasının yanında diğer tetkikler sırasında saptanan lezyonların doğrulanması, boyut veya 
lokalizasyondan bağımsız olarak en iyi kanser öncüsü kolorektal poliplerin (kalın bağırsak duvarından köken 
alan, bazı tipleri kansere dönüşebilen oluşumlar) yönetiminde tercih edilen yaklaşımdır. Çünkü cerrahi reze-
ksiyon kolonoskopi ile karşılaştırıldığında daha yüksek mortalite ve maliyete sahiptir. Kolonoskopi esnasında 
kanser ya da kansere dönüşme potansiyeli olan lezyonlar rahatlıkla saptanabilir, eş zamanlı biyopsi alınarak 
kesin doku tanısı sağlanabilir. Kolonoskopi, kolorektal kanser için orta ve yüksek riskli popülasyonların tara-
masında kullanılan birincil yöntemdir. Bununla birlikte, mevcut modalitelerin herhangi birinin taranması 
tercih edilir. Ayrıca ülserler, iltihaplı alanlar, tümörler, damarsal lezyonlar, darlıkların tanısının konulabilmesi 
için de yardımcıdır. Tarif edilen lezyonların hem gereğinde biyopsi ile tanısı hem de tedavi işlemleri kolo-
noskopi seansı sırasında yapılabilir. Bu hastalıkların takibinde de rutin olarak da kullanılır. Kolonoskopi 
esnasında kanayan bir damar varsa endoskopik yöntemlerle durdurularak kanamaya bağlı ölüm riski ortadan 
kaldırılabilir. Eğer kalın bağırsakta bir darlık varsa, darlık bölgesi kolonoskopi esnasında balonla genişletile-
bilir ya da bu bölgeye stent takılabilir. 

Kolonoskopi planlanan hastaya 
doktoru tarafından işlem ayrıntılı 

olarak anlatılmalıdır. İşlemin 
yapılma gerekçeleri, varsa 

alternatif testleri, işlem öncesi 
kolon hazırlık diyeti (posasız 
diyet), bol su içmesi ve müsil 

ilacını nasıl kullanacağı hastaya 
yeterli zaman ayırarak anlatılma-

lıdır. İşlem sırasında biyopsi 
alınması veya tedavi amaçlı 

girişimsel işlemler belirtilmelidir. 
Kolonoskopinin dezavantajları 

arasında kapsamlı bağırsak 
temizliği ve 2-3 gün süren sıkı 

diyet ihtiyacı, diğer tarama 
testlerine göre daha yüksek 
delinme riski, zatürre riski 

(özellikle işlem derin anestezi 
altında yapıldığı zaman), küçük 
olasılıklı dalak yaralanması riski 

ve diğer tarama testleri ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek 

işlem sonu kanama riski gibi 
komplikasyonlara sahiptir.

fı

Tüm kalın bağırsakların incelenmesine ve polipler-
in çıkarılmasına izin veren en kapsamlı işlemdir. 
Kolonoskopi ayrıca diğer testlerden pozitif bulgu-
ları doğrulamak ve etkinliğini değerlendirmek için 
mevcut işlemler arasında altın standart olarak 
kabul edilmektedir.

KOLONOSKOP
Kolonoskop, ucunda ışık kaynağı ve kamera olan, 
sıvı alıp-vermeye ve içinden bazı kesici- toplayıcı 
sistemlerin geçebildiği, esnek bir görüntüleme 
cihazıdır. Kolonoskop çapı yaklaşık 15- 20 mm, 
uzunluğu ise 140-160 cm’dir. Kolonoskopi cihazı 
kalın bağırsağın tamamını ve ince bağırsağın 
son15-25cm ile sınırlı bir kesimini görüntülenme-
sidir. Son 50 yılda artan sıklıkla yapılan kolonoskopi 
işlemine ait tecrübe ve biriken veriler kolon kanser-
inde önemli yeri olduğunu göstermiştir. İleri 
teknoloji gelişmelerle birlikte; HD monitör, FICE, 
NBI denilen ışık dalga boyunu değiştiren yöntem-
ler, değişik boyama yöntemleri ve büyütme gibi 
fonksiyonları da kolonoskopi cihazına eklenmiştir.
Kanserle HPV ilişkisinin görülmesi aşı ile ilgili 
çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Tehlikeli 
HPV tiplerinin tespit edilmesi ile bunlara karşı aşı 
geliştirilmesi mümkün olmuştur. 

KOLONOSKOPİ
Kolorektal 

Kanserlerde 
Erken Tanı ve Tedavi

 
Kolorektal kanserler önlenebilir 

kanserlerin başında yer almaktadır. 
Kolorektal kanser taraması, daha 

önce kanser veya kanser öncüsü(p-
rekanseröz) lezyon öyküsü olmayan 
ve hatta hiçbir yakınması olmayan 

kişilerde erken evre kolorektal 
kanserleri ve prekanseröz lezyonları 

saptama işlemidir. Bu nedenle, 
kolorektal kanser taramasının 
amacı kanserin erken, tedavi 
edilebilir bir aşamada tespit 

edilmesi ve kolaylıkla tedavi edilebil-
mesidir.

Kolorektal kanserden ölüm, erken 
tanı koyarak ve kanser öncüsü 

olabilecek poliplerin çıkarılması 
(polipektomi) yöntemiyle ile azaltı-

labilir. Bu sayede son 10 yılda 
kolorektal kanser sıklığında anlamlı 

bir azalma olduğundan bahsedil-
mektedir.

Kolorektal kanserinde erken tanı 
ve tedavisi yüz güldürücüdür. 

Risk gruplarına göre mutlak tarama 
testleri yapılmalıdır. Genellikle 

45-50 yaşlarda tarama yapılmakla 
birlikte bu sınır 40 yaşa kadar 

çekilmektedir. En sık test olarak 
gaitada gizli kan bakılmasının 

yanında en etkili tarama metodu 
kolonoskopidir. Yeni tarama metod-
ları da geliştirilmekte olup en fazla 

umut veren dışkıda DNA testi ve 
gaitada fekal immünkimyasal test 

ile tarama yapılabilmektedir. 
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Tarama kolonoskopisinin genel etkisini geliştirmek için; kalite seviyesinin yüksek olması gerekmek-
tedir. Kolonoskopi kalitesini göstergeleri şunları içermelidir: 
 - Çekum entübasyonu, 
 - Geri çekilme süresi (kolondan çıkma süresi), 
 - Polip (adenoma) tespit oranları, 
 - Düşük-yüksek komplikasyon oranları, 
 - Ön işlem tıbbi değerlendirme, 
 - Uygun hazırlık talimatları işlem kalitesini göstermektedir.

Standart kolonoskopi raporları düzenlerken hastaya ait yaş, cinsiyet, varsa yakınmaları, işlem gerekçesi, 
endoskopik bulgular, endoskopik işaretlerin fotografik dökümantasyonu,  barsak hazırlığının kalitesi, patoloji 
sonuçları dâhil olmak üzere takip planlaması belgeleri, uygulanan sedasyon adı ve miktarı mutlaka yazılır.

Kolonoskopide GASTROENTEROLOĞUN Önemi

Kolonoskopinin önemli bir dezavantajı performansta doktor bağım-
lılığıdır. Doktor bağımlılığı, kanser, adenomlar ve tırtıklı lezyonların 
saptanmasını etkiler; kolonoskopiden sonra uygun tarama ve izleme 
aralıklarının seçimini etkilemektedir. 

Genel olarak, kolonoskopi yapan gastroenterologlar kanserin önlen-
mesinde ve prekanseröz poliplerin saptanmasında gastroenterolog 
olmayan doktorlara göre daha etkili olduğu bildirilmektedir.

KOLONOSKOPİ HAKKINDA  
Yanlış Bilinenler ve Endişeler

 
Toplum arasında, ‘‘kolonoskopi sırasında bağırsağım delinir mi’’ gibi bir endişenin sık olduğunu 

bilinmektedir. Bu sebepten dolayı bazen teşhislerde gecikmeler yaşandığı gibi, hasta hayatını da 
riske atmış olabilmektedir. Utanma duygusu ve işlem sırasında verilen havaya bağlı karın ağrısı gibi 
şikâyetler hastanın işlemi erteleme nedenleri arasında da görülmektedir. Hastanın ayrıntılı bilgilen-

dirmesi, yakın ilişki ve yüzeyel sedasyonla bu sıkıntılar günümüzde artık çok sık görülmemektedir.

Kolonoskopi sırasında kolorektal kanserler çok değişik lezyonlar 
olarak görülebilir. Bu lezyonların net görülerek tarif edilmekte ve 
biyopsi alınmaktadır. Eğer endoskopik görüntü ile patoloji uyumlu 
olmazsa işlem tekrarlanabilmektedir. Poliplerin sayısı ve özellikleri, 
aile öyküsü ve tıbbi değerlendirme kolonoskopiler arasındaki 
süreye ilişkin kararları etkiler. Tüm kalın barsak kanserleri ve 
polipleri bazen tek seansta tespit edemeyebilir. Şüphe varsa hasta 
ile tekrar görüşerek kolonoskopi işlemi tekrarlanabilir.

30 Temmuz - 17 Ağustos 2018

Hafta İçi ve Hafta Sonu
Saat 09.00-17.00

Üniversitemizde ücretsiz 
tercih danışmanlığı hizmeti 
verilmektedir.

TANITIM GÜNLERI

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi
Eskişehir Yolu 18. km 06790 Etimesgut Ankara
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 Başağrıları toplumda oldukça sık görülmektedir ve tüm dünyada kişilerin 
hekime başvurma sebeplerinden en yaygın olanıdır. Bir çok kişi de basit ağrı 
kesiciler kullanarak, bol sıvı alarak veya dinlenerek ağrılarından kurtulmaya çalışır.

 Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde başağrısı yaşar. Çoğu 
başağrısının altında ciddi ve tehlikeli bir sağlık problem yatmaz ancak  özellikle sık, 
şiddetli ve  uzun süreli ağrılar kişlerde haklı olarak endişe ve korku yaratabilir, en 
çok korkulan ise başağrısının nedeninin bir beyin tümörü olmasıdır.

Başağrılarının %90‘ı primer başağrısı dediğimiz migren, gerilim tipi ya da küme 
başağrıları gibi ağrılardır. İkincil başağrıları ise başka bir organ veya beyne ait bazı 
hastalıklara (tümör, kanama, anevrizma gibi)  bağlı gelişen başağrılarıdır.

Başağrılarının nedeni kapsamlı bir öykü alınması ve fizik muayene ile genellikle 
saptanabilmektedir. Bir kez neden saptanıp tanı konulduktan sonra ağrıları azalt-
mak veya durdurmak mümkündür.

Başağrısı tipleri nelerdir?

Birincil (primer) Başağrıları

 
 Genellikle başın çevresinde bant şeklinde 
hissedilir. Günlerce sürebilir. Rahatsızlık hissi vermek- 
le birlikte genelde uykuyu bozacak şiddette olmaz. 
Çoğu kişi gerilim başağrısı ile günlük işlerine devam 
edebilmektedir. Gün içinde akşama doğru 
kötüleşme eğilimi gösterir, fiziksel aktivite ile 
şiddeti artmaz ama bazı kişiler parlak ışık ve sese 
hassasiyet gösterebilir. 

 Gerilim başağrılarının nedeni kesin belli 
değildir. Bazıları kas gerilimine bağlı olmakla 
birlikte çoğu belli bir nedene bağlı ortaya 
çıkmaz. Genetik yapı da önemlidir, bazı kişiler 
tetikleyici faktörlere karşı gerilim başağrısı 
oluşturmaya daha yatkındır.  

 

 Gerilim başağrıları primer ağrılardır 
yani başka bir nedene bağlı ortaya 
çıkmaz. Bu nedenle fizik muayene ve 
yapılan diğer tetkikler normaldir.

 Gerilim başağrılarını önlemek ve 
azaltmak için doktorunuzun önereceği 
tedaviler yanında hayat tarzında 
yapacağınız düzenlemeler de oldukça 
önemlidir.

Gerilim Başağrıları
Küme Başağrıları

 
 Küme başağrıları çok şiddetli ağrılardır, bu 
ağrıyı yaşayan kişiler sıklıkla “hayatımda 
yaşadığım en şiddetli ağrı” şeklinde tariflerler. 
Kümeler şeklinde gelir, belli zaman dilimler-
inde ardarda olup, uzun süren ağrısız dönemler 
yaşanabilir, kronik de olabilir. Göz, göz çevresi 
ve şakakta çok şiddetli oyucu delici sızlayıcıdır. 
15-180 dakika sürer (ort. 1 saat). Erkeklerde daha 
sık görülür. Eşlik edenler bulgular içinde ; tek 
taraflı gözde kızarıklık, kanlanma, burun 
tıkanıklığı veya burun akıntısı, göz kapağı ödemi, 
alın ve yüzde terleme, göz bebeğinde küçülme ve 
göz kapağında düşme, huzursuzluk sayılabilir.  
Özellikle bahar aylarında daha çok görülür. 
 Tedavide atak döneminde antimigren (triptan-

lar) ilaçlar, kortizon, burun içi uygulanan ilaçlar, 
Maske ile Oksijen kullanılır. Koruyucu tedavide Hiper-

tansiyon ilaçları, kortizon veya epilepsi ilaçları 
kullanılabilir.
 

Ağrı kesici kötüye kullanım 
Başağrısı 

 Ağrı kesicilerin sıklıkla hemen hemen her gün kullanımı-
na bağlı gelişen uzun süreli rahatsızlık verici günlük 
başağrısıdır. Ağrı kesiciler düzenli olarak kullanıldığında 
vücut daha fazla ağrı sensörleri oluşturur ve kafamız aşırı 
duyarlı hale gelir ve ağrı sürekli hale gelir. Bu bir kısır döngü 
oluşturur ve tedavisi için ağrı kesici ilaçların kullanımı kesil-
meli ve migren tedavisinde kullanılan koruyucu tedaviler 
uygulanmalıdır. 

  -Duygusal gerilim ve anksiyete, yorgunluk, stress
    -Kafatası ve boyun kaslarındaki fiziksel gerilim
    -Göz yorgunluğu
    -Açlık
    -Sıcak/soğuk hava, gürültü, parlak ışık gibi fiziksel 
faktörler 

Bazı tetikleyici faktörler ; 

Doç. Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
Nöroloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Seda Kibaroğlu
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Migren
 Migren tipi ağrılar da oldukça sık 
görülür (%20) . Migren, ataklarla seyre-
den ve ataklar arasında belirti göster-
meyen kronik tekrarlayan bir 
başağrısıdır. Migren ağrısı genellikle 
orta şiddette ya da şiddetlidir, ağrı 
ve eşlik eden bulgular migrenli 
kişinin yaşantısını her zamanki gibi 
sürdürmesini engeller ve belirgin 
bir iş görmezliğe yol açar. Atağın 
tek taraflı olması (%70 hastada), 
zonklayıcı, yanıcı, delici  ya da 
nabızla birlikte atan şekilde 
olması, atak sırasında sıklıkla 
ışıktan ve sesten rahatsızlık,  
egzersizle artış, sıklıkla bulantı 
veya kusmanın eşlik etmesi 
karakteristik özellikleridir.

 Tanı hastadan ayrıntılı başağrısı hikayesinin alınması ile konur. 
   Kadınlarda erkeklere oranla çok daha sık görülür, çocukluk 

çağlarında başlayabilir. Ataklar arasında kişiler tamamen sağlıklıdır. Atakların sıklığı 
çeşitlilik gösterir; yılda bir de olabilir veya haftada birkaç kez de olabilir. 
           Migren hastalarının çoğu atağın geleceğini önceden hissedebilir. Atak öncesinde 
sinirlilik, depresif ruh hali, konsantrasyon güçlüğü ve yorgunluk hissi olabilir. Migren 
çoğu kez öncesinde hiçbir belirti veya başka şikayet neden olmadan ortaya çıkar ve bu 
tip migren aurasız migren olarak adlandırılır. Auralı migren ise migrenli hastaların %10– 
15’ni oluşturur. Aura genellikle 5 ila 60 dakika sürer ve sıklıkla görme ile ilgili yakın-
malara yol açar. Görme alanında bir tarafı görememe, parlak veya yanıp sönen ışıklar, 
renkli zigzag veya kırık çizgiler görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Görsel belirtilerin 
dışında dilde, yüzde, kolda uyuşma, güçsüzlük, konuşmada bozulma, konuşurken 
kelimeleri bulamama, baş dönmesi ve aşırı uyku hali şeklinde aura olabilir. Hemen 
ardından veya 1 saat içinde ağrı ortaya çıkabilir ya da aurayı nadiren başağrısı izlemeye-
bilir.
 Migren için temelde etkinliği en kanıtlanmış ilaç tedavileridir. Fakat botox 
veya sinir blokları da tedavide kullanılabilmektedir. 

   Tanısı için özel bir laboratuvar 
testi veya radyolojik inceleme 
yoktur. 

 Başağrıları %10 oranda altta yatan başka bir 
nedene/hastalığa bağlı gelişir.  Kullanılan ilaçlar, 
alkol, vücut sıvı miktarında azalma, enfeksiyonlar 
(sinüzit, grip, diğer ateşli viral ve bakteriyel hast-
alıklar) sıklıkla başağrısı yapabilir. Göz arkasında 
şiddetli ağrının sebebi akut glokom olabilir. Başağrısı 
yapabilecek bazı ciddi hayati tehlike oluşturabilecek 
hastalıkları kısaca gözden geçirelim.

 Beyin tümörleri yavaş ve sinsi şekilde 
büyüdükleri için kişinin yavaş başlayıp günler aylar 
içinde giderek artan baş ağrısı ortaya çıkar. Baş ağrı 
sabahları belirgindir ve bulantı kusma da eşlik ede-
bilir. Başağrısı dışında puslu görme, çift görme, göz 
hareketlerinde kısıtlılık, ağız kenarında eğilme, tek 
taraflı kol ve/veya bacakta, kuvvet /his kaybı, denge-
sizlik gibi nörolojik bulgular eşlik edebilir. Epileptik 
nöbetler görülebilir. 

 Ani şiddetli bomba patlar şeklinde ya da  
enseye sert bir cisimle vuruluyormuş gibi  olan, 
şiddetli kusma, bilinç değişikliği ( uyku hali kafa 
karışıklığı gibi) ve nörolojik bulgular veren baş 
ağrılarında altta yatan neden beyin kanaması olabilir. 
Tümörden farkı çok ani başlangıçlı olması ve kısa 
sürede nörolojik bulgu vermesidir. Bu durumda 
nöroloji ve beyin cerrahisi hekimlerinin olduğu bir 
merkeze acilen başvuru yapmak gerekir.

 Ateş, bulantı, kusma, davranış ve kişilik 
değişikliği ile birlikte olan baş ağrılarında menenjit 
dediğimiz beyin zarlarının iltihabı ile ensefalit ded-
iğimiz beyin iltihabı olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Ateş ile birlikte ense sertliği oldukça önemli bir 
bulgudur. Acil tıbbi müdehale gereklidir. 

İkincil (sekonder) Başağrıları

Hangi Durumlarda
Doktora Başvurulmalı?Beyin Tümörüne Bağlı 

Ortaya Çıkan Başağrıları 

Beyin Kanamasına Bağlı 
Ortaya Çıkan Başağrıları 

Menenjit ve Diğer Beyin 
Enfeksiyonlarına Bağlı Başağrıları

Hangi Durumlarda
Acil Servise Başvurulmalı?

 - Baş ağrısına eşlik eden, bilinç bulanıklığı, 
bilinç kaybı, koma, sara nöbeti varsa,
  -  Baş ağrısına eşlik eden güçsüzlük varsa,   
  -  Kafa travması sonrası gelişen baş ağrısı varsa,
  -  Yüksek ateş, bulantı, kusma baş ağrısına eşlik 
ediyorsa,
 - Aniden ortaya çıkan daha önce yaşamadığı 
şiddetli baş ağrısı varsa,
 - Acil olarak nöroloji ve beyin cerrahisi uzman-
larının olduğu merkeze başvurulmalıdır.

  - Daha önceden olan ancak davranışı ve şekli 
değişen baş ağrısı varsa,
  - Sabah olan baş ağrısı, eşlik eden bulantı ve 
kusma, bulanık görme varsa,
  - Her gün ilaç almasını gerektiren baş ağrısı 
varsa,
  - Uzun süredir olan daha önce tetkik edilmemiş 
baş ağrısı varsa, 
 - Gebelik sırasında ortaya çıkan başa ağrısı 
varsa, 
 
 

Mutlaka nöroloji ve beyin 
cerrahisi uzmanların olduğu 
merkeze başvurulmalıdır.
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Çocuk istismarı ve ihmali, çocuğa yöneltilen,
toplumsal kurallara ve profesyonel kişilere göre 
yapılması uygunsuz olan ve çocuğa zarar veren,
ya da çocuğun gelişimini engelleyen her türlü
davranışı kapsar. Halen hem ülkemizde hem de
dünyada artarak devam eden ciddi bir sorundur.

çocuk ve gençlerde bakım veren 

olarak tanımlanır.

-

olarak tanımlanır. Çoğunlukla ‘kaza’ olarak 

-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

kaldırmasına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrul-

-

-

-
-

Doç. Dr. Ayşe Pınar Cemeroğlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Merih Öztoprak
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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

Duygusal ihmal sıklıkla görmezden gelinen ve
normalize edilen  bir durum olarak karşımıza çıkar.
Çocuğun duygusal gelişimini ve kişiliğini zedeleyen

erişkin eylemleridir. Sıklıkla fiziksel ihmale ve
cinsel/fiziksel istismara eşlik eder. Çocuk ve gençlerin

en sık yaşadığı ihmal ve istismar tipidir.

 Aynı fiziksel ihmal ve istismarda 
olduğu gibi uzun süreli ve kronik 
problemlere yol açabileceğinden önlenmesi, 
saptanması ve tedavisi çok önemlidir. 
Önlenmesi konusunda anne - baba olmaya 
karar verme ve hazırlık sürecinden başlayarak 
ailelere yeterli eğitimsel, ekonomik ve 
toplumsal desteğin başlatılması istenen 
süreçtir. Ancak, ebeveynlerin izin hakkı, 
ekonomik destek ve anne-baba okullarının 
etkinliği konusunda halen geliştirilmesi 
gereken noktalar mevcuttur. 

 Hem toplum hem de aileler açısından en trajik sonuç istismara uğrayan çocukların ileride 
istismarcı olma olasılığının artmasıdır. Bu çocuklarda benlik saygısının yitirilmesi, intihar 
davranışları çok daha sık görülmekte ve intihar davranışlarının çocuğun kaybıyla sonuçlanma 
olasılığı daha yüksek olmaktadır.  Elbette ki cinsel istismar tedavisi çok daha özelliklidir. Yoğun ve 
uzun süreli psikolojik destek gerektiren bir süreçtir. Tedavi hem çocuğu hem de aileyi kapsamalı, 
çocuğun durum anlaşılır anlaşılmaz istismarcı ile temasının kesilmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde 
gündemde olan yeni ‘Cinsel Şiddet Yasası’ ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. En önemli 
nokta ülke çapında yaygın eğitim kampanyaları uygulanması, görsel ve yazılı medya araçlarının 
etkin kullanımı, sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi gibi cinsel 
istismarı önlemeye yönelik geniş kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmaktır. Halen bir tabu 
olarak görülen cinsellik, cinsel kimlik ve gelişim, cinsel eğitim konularında çocukların ve 
ailelerinin en doğru bilgileri edinebilmeleri hekimlerin, eğitimcilerin ve konu uzmanlarının 
önemli sorumluluklarındandır. Cezalar ne kadar ciddi olursa olsun, toplumsal bilinç oluşmadığı, 
istismara uğrayanlara karşı toplumsal bakış açısı değişmediği ve bireylerin bu konudaki 
duyarlılığı artmadığı sürece gizli kalan ve anlaşılmayan boyutlarda cinsel istismarın devam 
etmesi kaçınılmazdır.

Toplumun her bireyinin şiddet, istismar ve ihmale uğrayan bir çocukla 
karşılaştığında bunu ilgili adli birimlere bildirme vicdani yükümlülüğünü yerine 

getirmesi, ihmal ve istismarla ilgili toplumsal kuruluşlara katılım veya destek 
sağlaması, eğitim kampanyalarını takip etmesi gelecekte daha sağlıklı, şiddetten ve 

istismardan mümkün olduğunca arınmış ve güvenli bir toplum için gereklidir.

Duygusal istismar,
sözel istismar, fiziksel

olmayan ancak çok ağır olan
cezalar ya da tehditleri içerir.

Duygusal ihmalde ise yeterli duygusal
destek sağlamamak, ilgi ve sevgi
göstermemek ve çocuğun şiddetle karşı
karşıya kalmasına izin vermek yer alır.

 Cinsel istismar, sık 
görülen ve uzun süreli olabilen 
bir durum olmasına karşın anlaşılması 
oldukça güçtür. Cinsel istismarın sıklığıyla 
ilgili pek çok farklı veri mevcuttur. Kız çocukları 
erkeklere göre iki kat daha fazla cinsel istisma-
ra maruz kalmaktadır. Her sosyoekonomik 
düzeyde görülebilmektedir. Cinsel istismara 
uğrayan çocuklarda travma sonrası stres 
bozukluğu, davranış bozuklukları, kendi hatası 
olarak görme gibi olumsuz düşünceler, kaygı 
bozuklukları, fobiler yoğun olarak saptanabilir.
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