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Rahim ağzı yaraları 
genellikle 
jinekolojik 

muayene esnasında 
saptanır 

ve hastalar herhangi 
bir şikayet ile 

doktora başvurmaz.
Ancak bazı 

durumlarda 
şikayet oluşturabilir.

AYAK ve TIRNAK
S A Ğ L I Ğ I

TIRNAK MANTARI

TIRNAK BATMASI

 Özellikle ayaklarda görülen tırnak batması, tırnağın yan kısımlarının yumuşak 
dokunun içine doğru büyümesiyle ortaya çıkar. Yanlış tırnak kesimi ve sivri burunlu, sert 
derili ayakkabı kullanımı buna zemin hazırlar. Ağrı, iltihaplanma ve ileri evrelerde yumu-
şak dokuda büyüme-kabarma ile kırmızı-mor renk değişikliğine neden olur.

Hafif derecede batma saptanan olgularda, tırnak altına pamuk ya da 
tüp yerleştirme yapılır.

Orta derecede batma saptanan olgularda,  tırnak teli ya da bant 
uygulama yapılır.

İleri ve/veya kronik evrede ise batık tırnağın batan kısımlarının 
çekilmesi ve tırnağın bu bölümünü oluşturan tırnak matriksinin yok 
edilmesini de içeren bir işlem uygulanmaktadır.

Gerekli olgularda hem kozmetik hem tıbbi nedenlerle jel tırnak 
uygulaması da mevcut tedaviye eklenebilmektedir.

Tırnak batması şikayeti ile başvuran tüm hastalara doğru tırnak 
kesimi, çorap ve ayakkabı seçimi eğitimi verilmektedir.

Kliniğimizde batmanın şiddetine göre:

1
2
3

 Tırnak mantarı, tırnaklarda renk değişikliği (sarı, kahverengi, siyah, beyaz gibi), 
kalınlaşma ve şekil bozukluğuna neden olur. 

 Kliniğimizde klasik ilaç tedavilerine ek olarak, tırnağın bozuk kısımlarının özel bir 
aletle temizlenmesi ve jelle kapatılması yöntemi de uygulanmaktadır. Bu sayede tedavi 
süresi kısalmakta ve başarı şansı artmaktadır. 
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Selvi Ceran Kayıpmaz
Kişinin bedeninde fizyolojik bir rahatsızlık olmadığı 
halde bedensel duyumlarını yanlış yorumlaması ve 
önemli bir bedensel hastalığı olduğuna dair sürekli 
uğraşısı ile belirli bir rahatsızlıktır. Yapılan bütün 
tetkiklerin normal sonuçlanmasına ve hekimlerin 
bedensel bir hastalık bulunmadığını söylemelerine 
rağmen kişi sağlıklı olduğuna inanmaz. 

Hastalık hastalığı 
Hipokondriyazis,

Belirtiler
Hastalık hastalığında temel belirti bunaltıdır (anksiyete). Bedensel 
belirtilerle ve hastalıklarla aşırı bir uğraş ve kuşku söz konusudur. 
Bedende normal fizyolojik düzeneklerle ilişkili olan gündelik yaşantı 
esnasında sağlıklı kişilerde gözlenebilecek ve önemsenmeyen belirtiler 
bu rahatsızlıktan muzdarip kişilerde bedensel bir hastalık lehine 
değerlendirilir. Örneğin, vücudun çeşitli bölgelerindeki önemsiz 
sayılabilecek ağrıya ya da sızlamaya aşırı dikkat verilir ve bu ağrı ciddi bir 
hastalık belirtisi gibi düşünülerek araştırılır. Bedeninin çeşitli yerlerinde 
bir ağrı olup olmadığını anlamak için sık sık bedenlerini dokunarak 
yokladıkları gözlenebilir.

İç organların hareketlerine çok hassastırlar ve sağlıklı kişilerde de 
gözlenen bu hareketler bir hastalık belirtisi olarak yorumlanabilir. Benzer 
şekilde göğüs kaslarındaki ağrı hemen kalp hastalığı veya kalp krizinden 
şüphelenmelerine neden olabilir. 

Nabızlarını kontrol ettikleri, atımları saydıkları gözlenir. Hastalık 
şüphesiyle idrar ve dışkılarının rengini ve sıklığını inceleyebilirler. Diş eti 
kanaması akciğerlerden kaynaklanıyormuş gibi düşünebilir ve akciğer 
kanseri ya da tüberküloz gibi ciddi bir hastalık olarak yorumlayabilirler. 
Gündelik yaşamda birçok kişinin fark etmeyeceği bir gaz sancısı bu 
kişiler tarafından bağırsaklarda önemli bir hastalığın habercisi olarak 
yorumlanır. 
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Hastalığın Görülme Sıklığı

Hastalığın sıklığı ve yaygınlığı tam olarak bilinmemektedir. Bunun başlıca nedeni hasta-
ların bedensel hastalıkları olduğunu düşündükleri için psikiyatri dışı hekimlere başvurma-
larıdır. Genellikle 20-30 yaş aralığı gibi genç erişkinlik döneminde daha sık görülse de her 
yaşta görülebilir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada her bin kadından sekizinde, her bin 
erkeğin ise üçünde görüldüğü bulunmuştur.

Nedenleri

Hastalık hastalığının 

nedeni tam olarak 

bilinmemektedir. 

Bilinç dışı 

çatışmaların 

yarattığı bunaltının 

bedene aktarıldığı 

ve bedensel 

uğraşılara 

dönüştüğü bu 

konudaki en yaygın 

açıklamadır.

HASTALIK HASTALIĞININ DOĞURDUĞU PROBLEMLER

Bedenlerinde bir hastalığın olduğu ve bu hastalığın bir türlü teşhis edilemediği dü-
şüncesi şiddetli kaygıya neden olur. Kaygı ve bunaltıya eşlik edebilen çarpıntı, terle-
me, sıcak basması veya üşüme, nefes alma güçlüğü, idrara sıkışma ve sık idrar yapma 
ihtiyacı gibi belirtiler bedensel hastalık belirtisi gibi yorumlanır. Bu durum bedensel 
hastalıkları olmadığına ikna edilmelerini güçleştirir. 

Bilinç, hafıza ve zeka ile ilgili bir sorun yoktur ancak dikkatin yalnızca bedensel duyum-
lara ve hastalıklara yönelmiş olması başka alanlarda dikkatin toparlanmasında güçlüğe 
buna bağlı dikkatsizliğe ve unutkanlıklara neden olabilir. 

Dikkatin tamamen bedene odaklanmış olması bedensel duyumlarla ilgili yanılsama-
lara da yol açabilmektedir. Örneğin dikkatin yoğunlaştığı bölgelerde uyuşma, karın-
calanma veya ağrı gibi duyumlardan söz edebilirler. 

Hastalık hastalığının teşhisinin ya da tedavisinin gecikmesi ve böylece rahatsızlıkla geçiri-
len sürecin uzaması beraberinde ikincil olarak gelişen depresyon (çökkünlük) belirtilerine 
de neden olabilir. Bunlar halsizlik, enerjinin azalması, yorgunluk, uykusuzluk ve gündelik 
aktivitelere yönelik istek kaybı gibi belirtilerdir. Bu nedenle kişi çoğunlukla yatakta yata-
rak veya dinlenerek vakit geçirme eğiliminde olabilir. Bu durum da çoğunlukla bedensel 
duyumlara daha çok odaklanma ve hastalık düşüncesiyle uğraşılarda artışla sonuçlanır.

Bu kişilerin sağlık durumları ve hastalıklarla olan aşırı uğraşları başka konulara ve 
durumlara olan ilgilerinin azalmasına neden olur. Bedenlerinin dışında bir yaşantıları 
yok gibidir. Bu durum ilişkilerinin kısıtlanmasına yol açabilir. Aile ve iş yaşantısında 
bozulmalara neden olabilir.

Hastalık hastalığında kişi, tıp kitaplarını inceler veya internette hastalıklarla ilgili araştır-
malar yapar. Kendi belirtileriyle internet araştırmalarından elde ettikleri bilgileri eşleştirip 
kendi kendilerine teşhis koyarlar. İlaç prospektüslerini ayrıntılı olarak incelerler, ilaçlarla 
ilgili çok sık yan etki belirtirler ve çoğunlukla bir torba dolusu kullanmadıkları ilaçları 
vardır.

Teşhis edilemeyen bir hastalıklarının olduğu düşüncesi sık sık doktora başvurma ihti-
yacı, hep doktorların yanında olma ve beden hastalıkları olmadığına ikna olmamaları 
çoğu zaman hem doktorları hem de kişinin yakınlarını yıldırır. Bu durum da ilişkile-
rinin bozulmasına neden olabilir. İlişkilerin bozulması ve yakınları tarafından yalnız 
bırakılmaları ise kişinin bütün vaktini bedensel uğraşılarına ayırmasına yol açar. Söz 
konusu olan bir kısır döngüdür. 

Hastaların çoğunda genellikle 
bedenle aşırı uğraşılar başlama-
dan önce kişilerarası ilişkilerde 
güçlük, olumsuz yaşam koşul-
ları, ekonomik sorunlar veya 
yakınında ciddi hastalık öyküsü 
vardır. Kişi bu durumların has-
talık hastalığını tetiklediğinin 
farkında değildir ve çoğunlukla 
bu olumsuz yaşantılara karşı il-
gisizdir, muayene esnasında ilk 
etapta dile getirmeyebilir. 

En sık görülen nedenler ara-
sında; ciddi bir hastalık riskiyle 
karşılaşıp daha sonra böyle bir 
hastalığın olmadığını öğrenme,

Çocukluk çağında istismar veya 
ciddi hastalık öyküsü,
Çocukken ebeveynlerden biri-
nin ciddi bir hastalığının olması,

İnternette sağlıkla ilişkili yapı-
lan araştırmaların abartılı dü-
zeyde olması, 

Hastalık hastalığı gelişmeden 
önce evhamlı kişilik özellikleri-
nin olması, sayılabilir.

Psikiyatri uzmanına ulaşmanın 
zor olduğu koşullarda tanının 
konmasında gecikme hastalığın 
ilerlemesine neden olarak has-
talık hastalığını şiddetlendir-
mektedir. 
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     Hastalık hastalığı migren, mide ül-
seri ve kolit gibi bazı psikosomatik hasta-
lıklar ile karışabilir. Fakat bu hastalıklar-
da, hastalık hastalığında olduğu gibi ciddi 
bir bedensel hastalığı olduğuna dair ikna 

edilemeyen inanışlar ve buna bağlı bunaltı 
gözlenmez.  Ayrıca şizofreni, depresyon, 
anksiyete bozukluğu gibi hastalıklarla 

benzer belirtiler gösterdiği için bunlar ile 
de karışabilir. 

Hastalığın
Teşhisi

Hastalık hastalığından 
muzdarip 
kişiler psikiyatri 
hekimlerinden ziyade 
şüphelendikleri 
bedensel hastalıklar 
alanında uzman 
hekimlere başvururlar 
ve ikna olamadıkları 
için bir hekimden 
diğerine mükerrer 
başvurularda 
bulunurlar. Bedensel 
bir hastalıklarının 
olduğuna inandıkları 
için psikiyatri 
uzmanına başvurmaya 
ikna edilmeleri 
güçtür. Öte yandan 
bedensel hastalıklarla 
ilgili incelemelerin 
her defasında 
yinelemesi kişinin 
bedensel hastalığı 
olduğu inancını 
pekiştirmektedir. 
Bu durum tedavinin 
gecikmesine neden 
olur. Bu yüzden 
teşhis için öncelikle 
psikiyatri uzmanına 
yönlendirilmeleri 
gerekir.

Psikiyatri uzmanına başvuran bir hasta için 
öncelikle bedensel bir hastalığın olmadığına dair 
tetkiklerin ve muayenelerin dikkatli şekilde bir 

kere yapılması ve bedensel bir hastalık varlığının 
dışlanması gerekir. Hastalık hastalığında kişinin 

yapılan muayenesinde ve tetkiklerinde bir 
anormallik saptanmaz. 

1. Hastanın bahsettiği yakınmaların hiçbir bedensel 
bozukluğa uymaması, bu belirtileri anlatış biçimi, 
zihninde sürekli olarak bedensel hastalıklar kurgu-
laması ve yaşamın diğer alanlarına ilginin azalması 
tanı koydurur. Gerçekte ciddi bir bedensel hasta-
lığı olan kişi bu bedensel hastalığı düşünür ancak 
başka konuları da düşündüğü gözlenir. 

2. Hekimlerinin bedensel hastalıkla ilgili verdiği bil-
gilere ve güvencelere inanır ve bu durum onları 
rahatlatır. Ancak hastalık hastalığında durum böy-
le değildir. 

3. Hipokondriyak hastalar kısa bir süre için hastalık-
ları olmadığına inansa da bir süre sonra yeniden 
bedensel belirtileriyle ilgili araştırmalara yönelir, 
başka doktorlara başvurmaya devam ederler. Has-
tanın bu yakınmaları devam ettikçe aynı muayene-
ler ve tetkikler başka hekimlerce yinelenir ancak 
bedensel bir hastalık tanısı konamaz.

Tedavide Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

Hastalık genellikle süreğen ve tedaviye di-
rençlidir. Hastalığın başlangıç dönemlerinde 
hastaların bir kısmında belirtiler kendiliğin-
den yatışabilmektedir.  Bu hastalar önce-
likle gerekli görüldüğünde ilgili bölümlere 
danışılmalıdır. Böylece hekim hastada be-
densel bir hastalık olmadığından emin ol-
malı ve tanıyı kesinleştirmelidir. Hastaya da 
bu muayenenin son olduğu, bundan sonra 
gerekli olmadıkça herhangi bir bedensel 
hastalık araştırılmayacağı belirtilmelidir. 

Hastaya hastalığın açıklanması çok 
önemlidir. Hastaya “hiçbir hastalığın 
yok” ya da “bedensel bir hastalığın yok 
bu durum psikolojik” denince şikayetleri-
nin önemsenmediğini ya da bunları ken-
disinin bilinçli ürettiğinin kastedildiğini 
zannedebilir ve hekime güveni sarsılır. 
Böyle düşünen hasta başka hekimlere 
başvurup süreci yeniden başlatır, defa-
larca aynı muayene ve tetkikler yinelenir. 
Hastaya bedensel bir hastalık saptanma-
dığı ancak yaşadığı bu belirtilerin yaşadı-
ğı olumsuz yaşantıların etkisiyle gelişen 
bunaltıya bağlı olduğu, bu belirtileri ken-
disinin uydurmadığı, sosyokültürel düze-
yine uygun, anlayabileceği dilde açıkça 
anlatılmalı ve soruları yanıtlanmalıdır.

Hastalık hastası teşhisi konan bireye be-
densel hastalığı olduğu kuşkusunu uyan-
dıracak ilaçlar verilmemelidir. Bunaltı veya 
depresyon için verilen psikiyatrik ilaçların 
neden verildiği ve herhangi bir bedensel 
hastalıkla ilişkili olmadığı hekim tarafından 
hastaya anlatılmalıdır. Hasta aldığı psikiyat-
rik ilaçların yan etkilerini bilmelidir çünkü 
yan etkiler nedeni ile yine yanlış tedavi al-
dığını düşünerek tedaviye inancı sarsılabilir.

Hastalığı pekiştiren, istirahat raporları, ya-
tak istirahati gibi önerilerden kaçınılmalı-
dır. Bu durumlarda hasta bütün zamanını 
bedensel uğraşılara ayırır. Bunun yerine 
hastanın işine devam etmesi, çalışmayan 
hastaların ise uğraşlar bulması ve fiziksel 
egzersiz yapması önerilir. Hastalar çoğu za-
man bir işle meşgul olduklarında hastalık 
düşüncelerinin azaldığını kendileri de belir-
tirler. İstirahat raporları, bedensel bir has-
talık olduğu algısını da pekiştirebilir.
Gündelik yaşamda karşılaştığı zorluklarla 
bedensel belirtiler arasındaki ilişki, belir-
tilerin hangi durumlarda arttığı hastayla 
birlikte incelenebilir. Bu egzersizi hastanın 
da yapması önerilebilir. Böylece bedensel 
uğraşlardan ziyade bunaltının esas kaynak-
larına dikkatin yöneltilmesi ve bunların ta-
nınması sağlanır. 
Uygun hastalarda derin çatışmaların anla-
şılmasını sağlayan psikanalitik psikoterapi-
ler veya bilişsel davranışçı terapiler yarar 
sağlayabilir.
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ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI 
Mevsim geçişlerinde bebek ve çocuklarda  en çok üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına rastlanılmaktadır. Larenjit, bronşiolit, 
grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral döküntülü 
hastalıklar sık görülmektedir. Bu dönemlerde bebekler ve 
çocukların kapalı, kalabalık ve havasız ortamlardan uzak 
tutulmaları gerekir. Bunun yanında bademcik iltihaplanması, 
farenjit,  sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları bu dönemde 
sık  olarak karşımıza çıkar. Çocuklarda üst solunum yolu 
hastalıklarının belirtileri ise çoğunlukla ateş, boğaz ağrısı, 
öksürük, hapşırık, ses kısılması, kulak ağrısı ve geniz akıntısı 
gibi şikayetlerdir.

Özellikle orta kulak iltihabı ; mevsim geçişlerinde bebek ve  
çocuklarda  en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından  
birisidir. Çocuklarda kulak ile boğazı birbirine bağlayan östaki 
borusu daha kısa olduğundan, boğaz enfeksiyonları kolaylıkla 
kulağa atlamakta, viral enfeksiyonların  uzamasına bağlı olarak 
orta kulak iltihabı gelişebilmekte,tedavi edilmediği taktirde 
işitme kaybı riskine yol açmaktadır. Odanın nemlendirilmesi, 
burnun gerektiğinde serum fizyolojiklerle açık tutulması olası 
komplikasyonları azaltır.

ALERJİK DURUMLAR
Alerjik hastalıklar ve astımda bu dönemde sık görülmektedir.
İlkbaharda polenlerin heryere saçılması, yağmurlu günlerde 
topraktaki küf mantarlarının havaya dağılması alerjik  alt yapı-
ya sahip bebek ve çocuklarda astım, saman nezlesi gibi hasta-
lıklara  neden olmaktadır. Toz ve polene bağlı allerjik durumlar 
çocuklar ve aileleri için büyün sıkıntı yaratabilir Bu dönemde, 
çocuklarda öksürüğü sık görürüz, muhakkak takip edilmeli ar-
tarsa çocuk hekimine  götürülmelidir. Takip edilmezse bronşite 
çevirme riski vardır. Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk 
hava astım atağının başlamasına sebep olur. Hava yollarının 
daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık 
olan alerjik astımda etkilenen yer hava yollarıdır. Öksürük, ne-

fes darlığı, hırıltılı nefes alerjik astımın belirtileri arasında yer 
alırken, ateş ve koyu renk balgamlı öksürüğün eklenmesi en-
feksiyon ihtimalini düşündürmelidir.

MİDE VE BARSAK ENFEKSİYONLARI
Mevsim geçişlerinde nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte 
reflü, gastrit, peptik ülser, ishal,  kusma gibi hastalıklarda artış 
yaşanır. Karnın üst kısmında ağrı ve yanma, şişkinlik, geğirme, 
ağıza ekşi su gelmesi, bulantı, kusma ve gece uykudan 
uyandırabilecek kadar şiddetli ağrı, belirtiler arasında yer alır. 
Bu hastalıklardan korunmak için çocuklara kızartma, yağlı 
ve baharatlı yiyecek yedirilmemeli, gazlı içecek yerine bol 
su içirilmeli, geç saatte beslenmelerinden kaçınılmalıdır. El 
temizliğine çok dikkat edilmeli; çocuklara, tuvalete girmeden 
önce  ve girdikten sonra  el temizliği yapmaları konusunda 
eğitim verilmelidir. Sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak 
tüketilmesi sağlanmalıdır. Temiz yiyecek ve su tükettiğinden 
emin olunmalı, güvenilir olmayan yerlerde hazır yiyecekler 
yedirmekten  kaçınılmalıdır.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR
Tüm yaz boyunca tatil yapan, güneşli günlerde tatilin tadını 
çıkartan çocuklarda, özellikle de okulla yeni tanışanlarda 
mevsim geçişlerinde bazı psikolojik sıkıntılar görülebilir. 
Havaların serinlemesi, güneşin azalması, ders trafiğinin ve 
sorumlulukların artmasıyla oluşabilecek sıkıntılardan bazıları 
içe kapanma, teknolojik aletlere olan ilginin artması hatta 
bağımlılığa dönüşmesi, huysuzluk, iştahsızlık, dışarı çıkma 
isteğinin azalması, iletişim kurmada zorluk olabilir. Muhakkak 
psikolojik yardım alınmalı ve çocuk takip edilmelidir.  Kaygılı 
dönemler, anlam verilemeyen sıkıntılar, hareketlilik, inatlaşma, 
yeme düzensizliklerinin mevsim değişikliklerinde olabileceği 
düşünülmelidir. Yaz tatiline giren çocukların  yaz okulları, çocuk 
yaz kampları gibi aktivitelere katılması sağlanarak, sosyal 
yönden de gelişmeleri sağlanmalıdır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÇOCUKLARIN 
EN SIK YAKALANDIĞI HASTALIKLAR

Mevsim geçişlerinde ani sıcaklık ve ısı değişimleri, havaların çabuk ısınıp soğuması ve buna uy-
gun giyinilmemesi,  çocukların bulunduğu kreş,  oyun alanları, sınıflar ve benzeri ortamlardaki  
bakteri ve virüs kolonizasyonunda değişmeler, hastalıkların kolay yayılmasına  ve  çocukların 
daha sık hastalanmalarına  sebep  olmaktadır. Mevsim geçişlerinin gün içinde dahi yaşandığı 
ülkemizde bu durumdan en çok bebekler ve çocuklar etkilenmektedir. Mevsim değişiklikleri ve 
ani sıcaklık değişimleri karşısında henüz bağışıklığı gelişmemiş olan bebekler ve çocuklar savun-
masız kalmakta, vücudun adaptasyon ve savunma mekanizmalarının bozulması ile  hastalıklara 
kolay yakalanmaktadırlar.

MEVSİM GEÇİŞLERİ 
Çocukları Nasıl Etkiler?
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Mevsim geçişlerinde yaşanan ani ısı 
değişiklikleri, vücudun savunma me-
kanizmasını zayıflatarak soğuk al-
gınlığı, nezle, grip gibi solunum yolu 
enfeksiyonlarına davetiye çıkarır. Bu 
değişikliklerden etkilenip hasta ol-
mamanın yolu bilinçli olmaktan geç-
mektedir.

Mevsim
Geçişlerinde 
Çocukları 
Hastalıklardan 
Korumanın Yolları
“Uyku, 
beslenme, 
vitamin desteği 
altın kuraldır. “

En iyi koruma sağlıklı beslen-
mektir. Bebekler için anne 
sütü en iyi koruyucudur.  

Sağlıklı beslenmek ve mevsi-
minde sebzeleri tüketmek ve 
vitamin yönünden bol gıdalar 
almak, hastalıklara karşı en iyi 
korunma yöntemidir. Mevsim 
değişikliklerinin sıkça yaşandı-
ğı dönemlerde çocuğun sağlıklı 
beslenmesi çok önemlidir. Ço-
cuklar   bu dönemde daha iştah-
sız ve yemek yeme konusunda daha isteksiz  olabilmektedirler. Enfeksiyonlarda C vitamini ihtiyacı 
artar. C vitamini bağışıklığı destekler. ”Bu nedenle çocukların özellikle; A, C, E vitaminleri ile çinko, 
selenyum minerallerinden zengin olan brokoli, bezelye, semizotu, ıspanak, pazı, havuç, marul, 
maydanoz, tere, roka, sarımsak, soğan gibi sebzeler ve diğer mevsim sebzeleri ile mevsim  mey-
velerini tüketmelerine  özen gösterilmelidir. Günlük beslenmede kırmızı et, yumurta, kuru fasul-
ye, yeşil mercimek, barbunya, nohut gibi kurubaklagiller, omegadan zengin yağlı tohumlar (ceviz, 
badem, fındık…gibi) ve balık tüketimi sağlanmalı, haftada 200-300gr balık tüketilmiyorsa balık 
yağı şurupları ile takviye edilmeli, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, kuruyemişlerden 
destek alınmalı ve beraberinde demirin emilimini kolaylaştıracak C vitamini yönünden zengin taze 
salata veya turunçgil meyveleri tüketilmelidir.

“Çay ve Kahve 
Vücuttaki  
Demir Oranını Azaltır.” 
Çay, kahve ile  gazlı ve  kolalı içecekler  vücuttaki 
demir oranını azaltacağından bu gibi gıdaların   
tüketimine izin verlmemelidir. Çocuklar, anne 
ve babalarının beslenme alışkanlıklarını taklit 
eder. Örneğin anne baba brokoli, lahana, balık 
yemiyorsa, çocuk da yemeyecektir. Aileler, özel-
likle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek 
çocuklarına rol model olmalıdır. Eğer anne baba 
özellikle sebze ve meyve ağırlıklı besleniyorsa, 
hazır yiyecekleri tüketmiyorsa çocuklar da za-
man içerisinde bu alışkanlıklara sahip olacaktır.
-Çinko, hem büyüme ve gelişmeye hem de bağı-
şıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak 
mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci 
arttırır.
-D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıfla-
tır. Bu nedenle D vitaminini yeterince almak, yazın güneşten faydalanmak çocuklarımızı kışa hazırlar.
Çocuklarla  temiz havada bol bol gezintiler yapmalı, bağışıklımızda büyük ölçüde önemli olan, D 
vitamininin doğal yollardan alınması desteklenmelidir. 
_Omega-3 ve B-Glukan kullanılması  bağışıklık sistemine olumlu etki yaparak , vücut direncini art-
tırarak, gereksiz antibiyotik kullanımını azaltır .

- Bu nedenle çocuklarımızın fazla kilo alımını engellemek için yine dengeli 
beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir.
- Mevsim geçişlerinde özellikle kışa girerken çocukların  aşıları kontrol ettiril-
meli; mevsimsel grip aşıları ve gerekiyorsa pnömokok aşıları yaptırılmalıdır.

Çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmak da bağışıklık siste-
mini zayıflatır. Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını arttırır ve savunma sistemini 
zayıflatır. 
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“Çocuklarınızı
Çok Sıkı 
Giydirmeyin” 

“Kalabalık  
Ortamlardan Kaçının” 

Virüslerin daha hızlı yayıldığı mevsim geçişlerin-
de  özellikle kalabalık ortamlarda salgınlar baş-
lar. Bu salgınlara karşı hijyen kurallarına dikkat 
etmek önemlidir. Sık sık eller yıkanmalı, odaların 
havalandırılmasına özen gösterilmeli, kalabalık 
ortamlara mümkün olduğunca götürülmemelidir.

Özellikle mevsim geçişlerinde çocuk-
lara pamuklu ve terletmeyen, sıcak 
tutan giyecekler giydirilmelidir. An-
cak  üşüyüp hasta olacağı endişesi  
ile çocuğun  kat kat giydirilmesinin, 
aşırı terlemeyi artırıp daha sık has-
ta olmalarına yol açabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun 
rahat giyip çıkarabileceği kıyafetleri  hazır elde  bulundurup, gerektiğinde çıkarıp tekrar giydi-
rebilirsiniz. Polenlerin çok yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde, rüzgarlı havalar dışında 
evler sık sık havalandırılmalı, ev içi nem oranı yüzde 45-65 arasında tutulmaya çalışılmalıdır.
Sadece evi havalandırarak bunu sağlayabilirsiniz. Ancak nem oranının çok düşük olduğu böl-
gelerde kısa süreli oda nemlendiricilerin kullanılması yararlı olacaktır. Mevsimsel geçişlerde 
çok sık hastalanan, kronik akciğer hastalığı olan yine alerjik bünyeye sahip çocuklar doktor 
kontrolünde koruyucu ve tedavi edici ilaçlarla takip edilmelidir.

Uzm. Dr. Tijen Başıbüyük
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kan vermeden önce
en az 24 saat alkol

almamaya özen
gösterin.

Kan vermeden en az
1 saat önce sigara

içmeyi bırakın.

Kan vermeden
önce testinizin özel bir

diyet gerektirip
gerektirmediğini öğrenin.

Kahve, çay, kola gibi
kafein bulunduran
içecekler içmeyin.

Kan vermek için
sabah 07:00 - 10:00

saat aralığını tercih edin.

Kullanılan ilaçlar
test sonuçlarını

etkileyebilir. Bu yüzden
kullandığınız insülin,

ilaç ve vitaminlerle ilgili
lütfen sağlık çalışanlarını 

bilgilendirelim!

Kan alma işleminden
önceki 24 saatte aşırı

egzersiz ve ağır fiziksel
aktiviteden kaçının.

Kan örneği alma işlemi; 
Tomografi ve MR gibi 

görüntüleme 
yöntemlerinde kullanılan 

kontrast madde
alımından  önce

gerçekleştirilmelidir. 

Açlık gerektiren testler
için 10-12 saatlik açlık

gereklidir.

Kan alma işleminden
10-15 dakika önce

dinlenin. İşlem öncesi
nefes nefese kalmayın.

KAN VERMEDEN ÖNCE
DİKKAT16



Rahim ağzı yaraları 
genellikle 
jinekolojik 

muayene esnasında 
saptanır 

ve hastalar herhangi 
bir şikayet ile 

doktora başvurmaz.
Ancak bazı 

durumlarda 
şikayet oluşturabilir.

Uzm. Dr. Hüseyin Akıllı
Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı

Genellikle şikayet oluşturmayan 
rahim ağzı yaraları, bazı durumlarda 
aşağıdaki şikayetleri oluşturabilir. 

• Uzun süreli vajinal akıntı,
• Lekelenme şeklinde kanamalar 
• İlişki sonrası kanama olarak kendini gösterir.

RAHİM AĞZI YARALARININ 
EN SIK SEBEPLERİ;

• Servikal ektropion ,
• Nabothi kistleri,
• Servikal polipler ,
• CIN olarak isimlendirlen kanser 

öncüsü hücreler ve nadir olarak-
ta rahim ağzı kanseridir.

Servikal 
lezyonlar 

değerlendirilmeden önce 
mutlaka iyi bir hikaye alınmalı ve 
smear testi yapılmalıdır. Öncelikle 

CIN (Servikal Intra Epitelyal Lezyon) 
ve kanser ekarte edildikten sonra 
hastanın şikayetine göre  tedavi 

planlanmalıdır.

       Servikal Ektropion 

En sık rahim ağzı yarası sebebidir. 
Bu rahim ağzı kanalını döseyen epi-
tel dokunun rahim agzından dısarı 
çıkması olarak tanımlanır. Kırmızı 
hafif kanamalı bir yara gibi görülür 
özellikle hamile kadınlarda ve do-
ğum kontrol hapı kullanlarda görül-
me sıklığı artar. Herhangi bir şikayet 
vermeyeceği gibi aşırı vajinal akıntı, 
ilişki sonrası ve aralıklarla oluşan kanamaya neden olabilir sadece bu durumlarda tedavi ge-
rektirir. Tedavide lazer, kriyoterapi ve elektrokoter ile doku tahribi kullanılır. Bu tedavi seçe-
neklerinin her biri ofis ortamında çok rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Tedavi planlanıyorsa önce-
sinde mutlaka smear testi ve gerekirse kolposkopi ile biyopsi yapılmalıdır.

       Servikal polipler

Rahim ağzından köken alan iyi huylu 
bir urdur ve halk arasında et beni ola-
rak bilinir. Rahim ağzından dışarı sarkar 
genellikle adet aralarında ve ilişki son-
rasında kanamaya neden olur. Kansere 
dönüşme ihtimalleri yaklaşık 10000’ de 
bir dir. 5 mm’nin altında olanlar her-
hangi bir müdahale gerektirmezken 
daha büyükler ofis veya ameliyathane 
ortamında çıkarılarak tedavi edilir.
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 Rahim ağzı kanseri ve CIN Lezyonlarından korunmak için, HPV aşısı çok önemli bir 
yer tutmaktadır ve yakın zamanda ülkemizde piyasaya sürülecek olan dokuzlu aşı saye-
sinde rahim ağzı kanserine sebep olan HPV tiplerinin %90’ına karşı korunma sağlanacak-
tır. CIN lezyonlarının saptanmasında ve tedavi sonrası izlemde ise smear testi ve HPV testi 
önemli bir yer tutmaktadır .

CIN 1  
Düşük Dereceli Lezyonlar

Çoğunlukla kendi kendine geriler 
veya aynı kalır. CIN 1 lezyonları 
yaşa göre takip edilir ve özellikle  
21-24 yaş arası kadınlarda her-
hangi bir tedavi gerektirmeksizin 
takip edilir ancak çok nadir du-
rumlarda uzun süre sebat ederse 
ablatif (kriyo, lazer veya elektro-
koter) tedavi uygulanabilir ve bu 
lezyonların kansere ilerleme ora-
nı yaklaşık yüzde birdir.

CIN 2-3 
Yüksek dereceli lezyonlar 

Bazı özel durumlar haricinde (21-24 yaş 
genç kadınlar, hamileler) tedavi gerektirir. 
Tedavi de ilk seçenek LEEP (Loop elekt-
rokoter eksizyonel prosedur) yöntemidir 
diğer alternatif yöntemler ise konizasyon, 
lazer ve kriyoterapidir. Bu işlemler sonu-
cunda tekrarlama oranları birbirlerine ya-
kındır  ve yaklaşık  yüzde beş civarındadır. 
Tedavi sonrası takiplerde smear ve HPV 
testi kullanılır ve gerektiğinde tekrar 
kolposkopik biyopsi yapılır. Rahim alma 
(Histerektomi ) bu lezyonların tedavisin-
de asla ilk seçenek değildir ve yaşa göre 
tekrarlayan hastalık durumlarında düşü-
nülebilir.Naboti kistleri

Rahim ağzında bulunan naboti bezlerinin ağzının tıkanması sonucu salgılarının birikmesi 
ve kistleşmesi olarak bilinir ve genellikle sarı-beyaz yaralar olarak izlenir. Çoğu zaman hiç-
bir şikayet vermezler ancak bazen çok büyüyüp rahim ağzında bir kitle görüntüsü verebilir 
bu gibi nadir durumlarda elektrokoter ile ablasyon veya eksizyon yapılabilir.

Kanser ise rahim ağzı 
yaralarının nadir bir sebebidir 
ve özellikle jinekolojik 
kontrollere gitmemiş ve smear 
testi ile tarama yapılmamış 
kadınlarda izlenir.

CIN lezyonları basit tabir ile rahim ağzı kanseri öncesi lezyonlar olarak tanımlanır ve 
tanısı biyopsi ile konulur. HPV virüsleri vücuda girdikten sonra iki yıl içerisinde yaklaşık 
yüzde 90 kendiliğinden temizlenir ancak az bir kısmı rahim ağzını döşeyen epitel do-
kuda değişikliklere yol açarak kansere doğru ilerleyen süreci başlatır. 

CIN lezyonları yeni sınıflandırmaya göre düşük dereceli ve yüksek dereceli olarak ikiye 
ayrılır. Anormal bir smear testi veya ilişki sonrası kanama nedenli yapılan kolposkopi 
(Rahim ağzının mikroskop ile büyütülerek değerlendirilmesi ) ve biyopsi ile tanı konu-
lur.

Servikal Intraepitelyal 
Lezyonlar (CIN )

Servikal Intraepitelyal Lezyonlar (CIN ) 2’ye Ayrılır
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Uzm. Dyt. Buket BEKTAŞ

Fizik Tedavi   ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fzt. Yasemin Kavuncubaşı
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Aerobik egzersizler kol, bacak, kalça gibi büyük kas grupları hareketlerini içine 
alan yürüyüş, bisiklet, koşu, yüzme gibi egzersizleri kapsar.  Kişi, egzersizleri 
uzun süreli yapabileceği tempoda, nefes nefese kalmadan ve oksijen yetme-
zliğine girmeden tamamlamalıdır. Bu egzersizleri kişinin günlük yaşam aktivi-
teleri esnasındaki yürüyüş vs aktivitelerinden ayıran, yaptığı egzersizlerin 
şiddetinin ve süresinin eşik düzeyi üzerinde olmasıdır. Eşik düzeyi doğru ayar-
landığında kişi egzersizle zorlanmadan belirli bir tempoyu yakalar ve egzersiz 
esnasında aşırı bir şekilde yorulmadan kalp atışları hızlanır, daha hızlı ve derin 
nefes alıp vermeye başlar ve oksijen düzeyi artar.  

  Aerobik egzersizler haftada minimum 3-5 gün arasında yapılırsa tansi-
yonun düşürülmesinde etkili olmaktadır.  Amerikan Spor Hekimliği Koleji 
(ACSM) tercihen haftanın tüm günlerinde de aerobik egzersizi önermektedir.

 Kan basıncının azalmasında orta 
şiddetli egzersiz programlarının etkili 
olduğu gözlenmiştir.  Bu şiddet ortalama 
olarak maksimal aerobik kapasitenin 
%40-60’ına gelmektedir.  Maksi-
mal aerobik kapasite  “ 220-yaş ” 
formülüyle hesaplanır.

Örneğin 40 yaşında bir birey;
220- 40 = 180 (maksimum kalp hızı)

180 x %40 = 72   
180 x %60 = 108 

Ortalama olarak kalp hızının 72 ile 108 
arasında değiştiği yoğunlukta egzersiz 

yapmalıdır. 

6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20

Biraz Zor

Hiçbir Şey
Çok Çok Hafif
Çok Hafif
Hafif

Zor
Çok Zor
Çok Çok Zor
Tükenme

(orta şiddet egzersiz yaparken
 Hissedilen derece)

Algılanan zorluk derecesine 
göre derecelendirmek istersek; bu 
sınıflandırmada 12-13 puan aralığını 
hissettiği yorgunluk  kişinin orta 
şiddette egzersiz yaptığının 
göstergesidir.

 Yapılan çalışmalarda günlük 30- 
60 dakikalık egzersizler önerilmek-
tedir. Zamanla dayanıklılık artıkça 
öncelikle egzersiz süresi, daha 
sonrasında ise şiddeti artırılmaya 

başlanmalıdır. Eğer kişinin dayanıklılığı çok az ise günlük toplam 30–60 dakikaya ulaşmak için 
egzersizlerini bölerek  aralıklarla  tamamlayabilir. Bu egzersizlerin  süresi en az 10 dakika 
olarak ayarlanmalıdır.  
 Egzersiz şiddeti ise iki haftalık periyotlarda %5 artırılır, ancak maksimal kalp hızının 
%70’inin aşılmamasına dikkat edilmelidir.
 Kişinin egzersiz programı yapılırken daha sonradan bırakmayacağı, sıkılmayacağı 
düzenlemelerle oluşturulmalıdır. Egzersizin faydaları üzerinde durulmalı kişi motive edil-
melidir. Uzun ve sıkıcı egzersiz programları daha sonra geri dönüşsüz olarak bırakılabilinmek-
tedir. Egzersize başlamak kadar egzersizin devamlılığı da önemlidir. 
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FİKİR

ANALİTİK

SANAT

BİLİM

TASARIM

HAYAL
GÜCÜ

     Garaj Maker kulübünde 
takım çalışmasına ve iş 
birliğine önem veriyor, üç 
boyutlu çizimler yapabiliyor, 
Tınkercad ile üç boyutlu 
nesneler tasarlayabiliyor, 3D 
yazıcı ile baskıya hazırlık ve 
çıktı alma şansına sahip olabili-
yoruz.  
     Kulüp bir inovatif üretim 
fabrikasıdır. Durmadan 
gelişen dünyamıza başta 
çocuklarımıza gelişen teknolo-
jiye ayak uydurabilmesi, hayal 
ettikleri fikirleri 
gerçekleştirebildikleri ve fikir 
üretebildikleri bir atölyedir.

CAMBRIDGE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

    Türkiye‛nin en saygın öğretim kurum-
larından biri olan Başkent Üniversitesi 
Özel Ayşeabla Okulları ile Cambridge 
Üniversitesinin bir departmanı olan 
Cambridge University Press arasında 
21 Haziran 2018‛de Cambridge‛de 
işbirliği protokolü imzalandı. Başkent 
Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 
Genel Müdürü Hilal ERDİNÇ ve Cam-
bridge University Press Eğitim Bölümü 
Direktörü Michael Mc Garvey 
tarafından imzalanan anlaşma metni; 
Cambridge Uluslararası müfredat pro-

gramı ve sınavlarına hazırlama, 21. Yüzyılın en önemli yetkinliklerinden “Yaşam Becer-
ileri”‛ni İngilizce müfredatına entegre etme, öğrencilere 21. Yüzyıl yetkinliklerini en 
iyi şekilde vermek amacıyla, öğretim yaklaşımının revize edilmesi ve sürekli öğretmen 
eğitimi programlarını içeriyor. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Genel 
Müdürü Hilal ERDİNÇ; Cambridge University Press İngilizce Öğretim ve Eğitim 
bölümleri ile yapılan bu anlaşmanın Ayşeabla Okullarının vizyonu, öğretim yaklaşım-
ları, geleceğin liderlerini hazırlama hedefi ve arzusunu perçinleyeceğini iletti.

AYŞE ABLA GARAJ MAKER KULÜBÜ

Başkent Üniversitesi
Özel Ayşe Abla Okulları
Yeni Eğitim Öğretim 
Yılı İçin Hazırlıklarını

Tamamladı

        
Eğitim Öğretim yılında 
öğrenci ve velilerini 

yenilenmiş okul binasında 
karşılayacak olan 

Özel Ayşe Abla Okulları;  
sağlıklı, rahat ve konforlu 
bir eğitim alanı sunacak. 

2018 - 2019



21. YÜZYIL BECERiLERi : 

KODLAMA VE PROGRAMLAMA
 

   Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Genel 
Müdürü Hilal ERDİNÇ; öğrencilere 21.yüzyıl becerileri 
kazandırılmasının önemine değinerek; çocukları sadece 
akademik ve sosyal alanla yetiştirmekle kalmayıp yaşam 
becerileri kazandırarak onları hayata hazırlamak iste-
diklerini belirtti. Hilal Erdinç: “Okulumuzda, Anaokulundan 
itibaren her seviyede algoritma ve programlama eğitimleri 
verilmektedir. Zorunlu eğitim dışında seçmeli dereleri- 
mizde programlamaya ilgi duyan öğrenciler ile birlikte 
robotik proje çalışmaları yapılmaktadır. Projeler, okulu-
muzda düzenlenen bilim şenliğinde, çeşitli maker etkin-
liklerinde sunulmakta ve yarışmalara gönderilmektedir. 
Programlama öğretimi öğrencilerimize; sonuç ve süreç 
odaklı düşünmeyi, içsel motivasyonu kullanmayı, teknik 
kavramlarla tanışmayı, esnek düşünmeyi, problem çözme 
becerisini, analitik düşünmeyi, analiz ve sentez yapmayı 
kazandırıyor.”dedi.

STEM
EĞİTMEN
EĞİTİMİ

    Öğretmenlerimiz; Hacettepe Üniversitesi STEAM&Maker 
Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI tarafından 5 gün 
boyunca toplam 30 saat uygulamalı “STEM Eğitmen Eğitimi” 
aldılar. Eğitimlerde; “STEM‛in Doğası ve STEM Uygulamaları”, 
“Tasarım Odaklı Düşünme ve STEM Eğitimi”, “Sınıf içi 
İletişim”, “Sorgulamaya Dayalı STEM Eğitimi”, “STEM Eğiti-
minde Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları”, “Mühendis 
Çocuk: Elektroniğe Giriş”, “Algoritma ve Kodlamaya Giriş”, 
“Eğitsel Oyun Tasarımı”, “Hologram Tasarlama”,  “Makey 
Makey ile Kodlama”, “Robotik Kodlama” konu başlıklarına yer 
verildi. Öğretmenlerimiz, birbirinden değerli eğitmenlerle 
birlikte işbirliğine ve araştırmaya dayalı uygulamaları ve sını-
flarında kullanacakları etkinlikleri eğlenerek öğrendiler. 
Etkinliklerin yanında tasarım odaklı düşünme, eleştirel 
düşünme, girişimcilik, inovasyon gibi 21.yüzyıl becerileri konu-
larında da farklı bakış açısı kazandılar.” dedi.



Ortodonti  Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer İrem Tunçer
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“Başkent Üniversitelilerin birinci görevi
daha çok çalışarak ülkemizi ATATÜRK’ÜN çizdiği yolda, 

Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokrasi
kuralları doğrultusunda yükseltmek ve yüceltmektir.”

Prof. Dr. Mehmet Haberal

Başkent Üniversitesi’nin 
             

Yılı Kutlu Olsun



Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Fidan
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Belirtileri ve
Nedenleri :

Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk şikâyeti 
olan bir kişide öncelikle yorgunluğu açıklaya-
bilecek bir tıbbi durumun olup olmadığının 

belirlenmesi gerekir. Yorgunluğa neden olabilecek fiziksel ve ruhsal hastalıklar ve 
eşlik eden belirtiler mutlaka araştırılmalıdır. Aşağıda yorgunluk yakınmasına 
neden olan genel tıbbi durumlardan en sık görülenlere yer verilmiştir.

Yorgunluğa Neden Olan Fiziksel ve Ruhsal Hastalıklar

    Yorgunluğu açıklayabilecek herhangi bir tıbbi 
durumun varlığı saptanamadığında hastanın klinik 
belirtileri ve öyküsüyle kronik yorgunluk yakınması 
arasındaki ilişki gözden geçirilmelidir. Klinik olarak 
değerlendirilmiş, tanımlanamayan devamlı veya 
tekrarlayan yorgunluğun yeni veya bilinen bir zaman-
da başlaması, devam eden bir hareketlilik sonucu 
olmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve 
mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel yaşam aktiviteler-
inde belirgin azalmaya yol açması kronik yorgunluk 
sendromunu akla getirir. Kronik yorgunluk sendro-
munun aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kronik Yorgunluk Sendromu Tanı Kriterleri

 Bu esas belirtilerin yanı sıra karın ağrısı, şişkinlik, göğüs ağrısı, kronik 
öksürük, ishal, sersemlik, ağız ve göz kuruluğu, kulak ağrısı, çarpıntı, çene 
ağrısı, sabah katılığı, bulantı, gece terlemesi, psikolojik problemler (depre-
syon, sinirlilik, anksiyete, panik atak), nefes darlığı, deri duyarlılığı, karıncalan-
ma hissi ve kilo kaybı gibi belirtilerin varlığı da ifade edilmektedir.

   Hastalar, eskiden kolaylıkla yapabildikleri etkinliklerin bile onları yorduğunu söylerler ve 
dinlenmelerine karşın bu yorgunluk hislerinin geçmediğinden yakınırlar. Yorgunluk hissi 
başlangıçta, etkinliğin tümü boyunca aynı performansı gösterememe olarak ortaya çıkar. 
Örneğin bir ev kadını her zaman kolaylıkla yaptığı gündelik ev temizliğinin kendisini 
yorduğundan yakınır. Çabuk yorulmaya çoğunlukla öznel olarak hissedilen güçsüzlük, 
enerjisizlik duygusu ile yaygın kas ve eklem ağrıları eşlik eder. Hastaların uyku düzenleri 
ve kaliteleri bozulur. Sanki bütün gece uyumamış ve çok çalışmış gibi kendilerini tükenmiş 
hissederek uyandıklarından yakınırlar. Başlangıçta özellikle iş yaşamında kendini gösteren 
çabuk yorulma ve güçsüzlük hissi giderek önce günlük basit etkinliklere, ardından cinsel-
liğe kadar yaşamın her alanına yayılır. Yorgunluk hastalarında daha ayrıntılı bir öykü 
alındığında yorgunluğa, motivasyonsuzluk, uyku bozukluğu, bellek sorunları, huzursuzluk,  
kolay sinirlenme, cinsel işlev bozukluğu gibi belirtilerin eşlik ettiği görülür. 

yetersiz

beslenme
alkol,kafein

stres
sinir

uykusuzluk

6 Aydan Fazla Süren ve Yandaki
Özellikleri Gösteren Şiddetli, 

Açıklanamayan Yorgunluk

Yandaki Yeni Belirtilerden 4 veya 
Daha Fazlası Eşlik Eder

Yeni ya da belirlenebilir bir başlangıç vardır
Devam eden fiziksel aktiviteye bağlı değildir

Dinlenmekle geçmez
İşlevsellikte bozulmaya neden olur

Hafıza veya konsantrasyonda bozulma
Boğaz ağrısı, Hassas lenf nodları, Kas ağrısı, 

Birçok eklemde ağrı, Yeni bir seyir gösteren baş 
ağrıları, Dinlendirici olmayan uyku

Fiziksel aktivite sonrası 24 saatten fazla süren 
kırıklık

Duygudurum bozuklukları ;  Major depresyon, Bipolar bozukluk. 

Yeme bozukluğu  ;  Anoreksiyanervoza, Bulimiynervosa

Yaşam biçimi   ;  İş sorunları ve doyum eksikliği, ev harcamaları ve  
     ilişkiler, sedanter yaşam biçimi, yetersiz beslenme,  
     yetersiz dinlenme

İlaç ve madde kullanımı ; Alkol ve kötü kullanımı, kafein, amfetaminler, yasa  
     dışı madde kullanımı, sedatifhipnotikler
Uyku Bozuklıkları  ;

Enfeksiyon   ;          Ateşli hastalıklarTüberküloz, HIV enfeksiyonu ya  
     da AIDS, Kronik mononükleosiz, İnfluenza

Metabolik bozukluklar ;     Diyabetes Mellitus, Hipotiroidi ya da hipertiroidi,  
     Hiperparatiroidi, Hipofiz yetmezliği, Addison has-  
     talığı, Cushing hastalığı

Hematolojik hastalıklar ; Anemi,Lenfoma,Lösemi, Gizli kanserler, Ağır metal  
     entoksikasyonu (kurşun)

Renal hastalıklar  ; Akut böbrek yetmezliği, Kronik böbrek yetmezliği

Karaciğer  hastalıkları  ;  Akut hepatit, Kronik hepatit, Siroz

Romatolojik hastalıklar  ;  Fibromiyalji, Sjögren sendromu, Polimiyaljiya   
     Romatika, Dev hücreli arterit, Bağ dokusu has-  
     talıkları, İnflamatuvar barsak hastalığı, Sarkoidoz,  
     Kronik yorgunluk sendromu

Nörolojik    ; Multiplsklerozis, Parkinson hastalığı

Çeşitli hastalıklar   ;  Uyku apnesi, Koroner arter hastalığı, Kronik   
     obstrüktif akciğer hastalığı

İlaçlar     ;  İlaç yan etkilerine bağlı durumlar

Organik Nedenler20

Psikojenik ve yaşam biçiminden kaynaklanan nedenler80
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Beslenme ve Diyet Ünitesi

Dyt. Azmi Şafak Ersun
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Prof. Dr. Ayşe Aktaş

Nükleer Tıp Anabilim Dalı
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REKLAM

Doğru ve
Güvenilir

Sonuç

Modern ve
Teknolojik

Laboratuvar
Uygulamaları

HİZMET

Modern ve teknolojik laboratuvarımız, 
yeni yerinde  doğru ve güvenilir sonuçlar ile 

7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak
F Blok Laboratuvar Binası Bahçelievler / Ankara

0312 203 68 68 - 1448 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
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Prof. Dr. Hatice Seyra Erbek
KBB Anabilim Dalı
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AYAK ve TIRNAK
S A Ğ L I Ğ I

TIRNAK MANTARI

TIRNAK BATMASI

 Özellikle ayaklarda görülen tırnak batması, tırnağın yan kısımlarının yumuşak 
dokunun içine doğru büyümesiyle ortaya çıkar. Yanlış tırnak kesimi ve sivri burunlu, sert 
derili ayakkabı kullanımı buna zemin hazırlar. Ağrı, iltihaplanma ve ileri evrelerde yumu-
şak dokuda büyüme-kabarma ile kırmızı-mor renk değişikliğine neden olur.

Hafif derecede batma saptanan olgularda, tırnak altına pamuk ya da 
tüp yerleştirme yapılır.

Orta derecede batma saptanan olgularda,  tırnak teli ya da bant 
uygulama yapılır.

İleri ve/veya kronik evrede ise batık tırnağın batan kısımlarının 
çekilmesi ve tırnağın bu bölümünü oluşturan tırnak matriksinin yok 
edilmesini de içeren bir işlem uygulanmaktadır.

Gerekli olgularda hem kozmetik hem tıbbi nedenlerle jel tırnak 
uygulaması da mevcut tedaviye eklenebilmektedir.

Tırnak batması şikayeti ile başvuran tüm hastalara doğru tırnak 
kesimi, çorap ve ayakkabı seçimi eğitimi verilmektedir.

Kliniğimizde batmanın şiddetine göre:

1
2
3

 Tırnak mantarı, tırnaklarda renk değişikliği (sarı, kahverengi, siyah, beyaz gibi), 
kalınlaşma ve şekil bozukluğuna neden olur. 

 Kliniğimizde klasik ilaç tedavilerine ek olarak, tırnağın bozuk kısımlarının özel bir 
aletle temizlenmesi ve jelle kapatılması yöntemi de uygulanmaktadır. Bu sayede tedavi 
süresi kısalmakta ve başarı şansı artmaktadır. 

Uzm. Dr. Arzu Karataş 
Kozmetik Dermatoloji  Ünitesi
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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

İLERİ YAŞ MEDİKAL AYAK VE
TIRNAK BAKIMI

İLERİ YAŞ MEDİKAL AYAK VE
TIRNAK BAKIMI

 İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda matlaşma, 
kalınlaşıp sertleşme, hatta ciddi şekil bozuklukları 
görülebilir. Tırnaklar kesilemez hal alabilir. Deride 
de kalınlaşma, kuruma ve nasır görülmesi sıktır. 

Tedavi: Kliniğimizde kullanılan özel aletler ve ağrısız yöntemlerde tırnaklar kesilir, inceltilir 
ve varsa mantar hastalığı  tedavi edilir. Kalınlaşmış ve çatlamış topuk derisi ve nasırlar 
alet yardımı ile temizlenir ve özel kremlerle deri bakımı yapılır. Uygun ayak bakımı eğitimi 
verilerek, hastalar düzenli aralıklarla takip edilir.

Basınç ve sürtünmenin olduğu bölgelerde uygunsuz ayakkabı kullanımı (sivri burun, sert 
deri gibi) ya da kemik çıkıntılarına bağlı olarak görülen nasırlar ağrılı olabilmektedir. 

Tedavi: Kliniğimizde özel bir cihaz ile sağlam dokuya zarar vermeden, dolayısıyla enfek-
siyon gelişim riski oluşturmadan nasır tedavisi yapılmakta ve tekrarlama riskini azaltmak 
için gerekli ayak bakımı eğitimi verilmektedir.

Diyabetli (şeker hastalığı olan) hastalarda zaman içinde ayaklarda gelişebilen nöropati 
(duyu bozukluğu) ağrının hissedilmemesine yol açmaktadır. Buna bağlı ayaklarda büyük 
nasırlar gelişmekte, tırnak batması ve enfeksiyonlar sık görülmektedir.
 
Kliniğimizde diyabetli hastalara uygun ayak bakımı eğitimi verilip, mevcut olan hastalıklar 
klasik tedavilere ek olarak özel cihazlar ve kremlerle tedavi edilmektedir. Düzenli kontrol-
lerle hastaların ayak sağlığı korunmaktadır.

Ünitemize, ayak terlemesi ve ayak kokusu nedeniyle başvuran hastalar ayak kokusuna yol 
açabilecek aşırı terleme, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar açısından değerlendirilir. 

Tedavi: Tanıya göre ilaç ve/veya iyontoferez denilen özel bir yöntem ile tedavi edilirler. 
Hastalara ayakkabı, çorap seçimi ile ayakkabı bakımı hakkında eğitim verilir.
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