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GÖZ ÇİZDİRME
iŞLEMLERi
(LASIK)

LAZERLE

Hızla değişen aktif yaşam insanlarda 

gözlük ve kontakt lens kullanımını 

azaltmaktadır veya kişiler bir ‘protez’ 

kabul edilen gözlük ya da kontakt 

lensle ömür boyu uğraşmak 

istemeyebiliyor.  Kimi zaman iki göz 

arasındaki farktan dolayı gözlük 

kullanımı rahatsız edici olmaktadır.  

Son yıllarda pandemi kosullarında 

gözlük camlarında buharlaşma da 

diğer bir sorun teşkil etmektedir.  

Bu durumda, halk arasında 

göz çizdirme ameliyatları 

yani refraktif cerrahi 

gündeme geliyor. 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
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Excimer lazer, göz yüzeyinde 
doku kaldırılarak veya yüzey 
değişikliği yapılarak göz 
çizdirme ameliyatı olarak bilinen 
refraktif cerrahi girişimdir. 

EXCIMER LAZER
NEDİR? Halk arasında göz çizdirme diye tabir edilen yöntem gözlükten 

kurtulmak için uygulanan refraktif cerrahi işlemler sınıfındadır ve 
burada gelişmiş lazer teknolojileri ile uygun adaylarda miyop, 
astigmat ya da hipermetrop düzeltmeler uygulanmaktadır.  Bu 
düzeltme miktarları genellikle aletten alete değişmekle beraber 
ortalama -12 / + 6 aralığında tedavi yapılmaktadır. 

EXCIMER LAZER
HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Detaylı bir göz muayenesinde kırma kusuru değerleri bilgisayarla 
ölçülür ve korneanın ön ve arka yüzü hakkında ayrıntılı bilgi veren 
topogra�k haritalar çıkarılır. Gözbebeği büyüklüğü ölçülür 
(Pupillometri).  Damlasız ve damlalı göz dereceleri hekimlerimiz 
tarafından 2 kez kontrol edilir.  Kornea kalınlığı optik olarak ve 
ultrasonik cihazla (Pakimetri) tespit edilir.   Göz içi basıncı (göz 
tansiyonu) ölçülür.   Retina (göz arkası) taraması yapılır. Bu 
muayeneler sonucunda Lasik adayı olup olmadığınıza veya size 
hangi yöntemin daha iyi sonuç vereceğine doktorunuz karar verir.

EXCIMER LAZER
KİMLERE  UYGULANABİLİR?

Lazer sonrasında iyileşme hızlıdır, ertesi gün işe ya da okula 
dönülebilir. Doktorun verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Göz 
doktorunuzun söylediği dönemlerde kontrollere gidilmelidir.

EXCIMER LAZER
SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER NELERDİR?
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Genellikle % 1 civarında risk vardır ancak göz numarasının tamamı 
geri gelmez. Çok düşük sayıda hastada yeniden gözlük kullanmayı 
gerektirecek numara kalabilir.

REFRAKTİF CERRAHİ SONRASI
GÖZ NUMARASI YİNELER Mİ?

Kuruluk çok ileri olmayan olgularda geçici bir problem olup, 
çoğunlukla tedavi edilebilmektedir.

REFRAKTİF CERRAHİ SONRASI 
GÖZ KURULUĞU SORUNU YAŞANIR MI?

Refraktif cerrahi için 18 yaşın doldurulması önemlidir.  35 yaşından 
sonra işin içine yakın görme problemi girdiği için işler biraz 
karmaşıklaşıyor. Bu gruptaki hastalarda çok daha dikkatli olmak 
gerekir. 40-45 yaş arası dönemde kişinin beklentisini çok çok iyi 
değerlendirip ona göre yönlendirmek önemlidir.  Mükemmel yakın 
görme elde edebildiğimiz sistemler henüz gelişmemiştir.  Çünkü bu 
işlemlerle hem yakını hem uzağı sağlıklı bir şekilde düzeltmek 
mümkün değildir.  Bu noktada yeni jenerasyon akıllı mercekler 
düşünülebilir. Ancak akıllı mercek yöntemi ile hem uzakta hem de 
yakında net görmeyi sağlamak mümkün olabilmektedir.

GÖZ ÇİZDİRME
KAÇ YAŞINDA YAPILIR?

Göz çizdirmek olarak bilinen refraktif 
cerrahi ameliyatlarının türleri vardır.  Bunlar 
NO TOUCH LAZER, İLASİK, LASEK ve PRK 
olarak sını�andırılabilir.

GÖZ ÇİZDİRME
AMELİYATLARI TÜRLERİ
NELERDİR?
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KİMLERE LASİK YAPILAMAZ?

Korneası ince olanlar: Alternatif yöntemler önerilir. Örn. PRK, FAKİK 
Göz içi Lensi, kontrolsüz Diyabet,  keratokonus,  ve katarakt 
varlığında lazer uygulanmaz.  Hamilelik ve emzirme döneminde de 
göz  numaraları değişebileceği için lazer tercih edilmez.

Romatizmal Hastalığı olanlar: Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, 
Skleroderma gibi kollajen doku hastalıkları. Muayene sırasında 
tespit edilen bazı durumlarda ise önce bu problemlerin tedavisi 
yapılır, sonra LASİK operasyonu planlanır. 

Bunlar: Glokom - Göz Tansiyonu: Göz içi basıncı yüksek bulunan 
hastaların ön tetkikleri yapıldıktan sonra göz içi basıncı tedavi ile 
düzenlenir. Göz tansiyonu kontrol altına alındıktan sonra lazer 
tedavisi yapılır.

Retina tabakasında (sinir ağı tabakası) yırtık, delik veya ince alanlar 
varsa bunlar önce argon lazer ile emniyete alınır, bu işlemden en az 
3 hafta sonra LASİK uygulanır.
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Yaz mevsiminin de cildimiz için çeşitli avantajları olduğu kadar dezavantajları da 
bulunmaktadır. D vitamini yapımının en çok olduğu bu mevsim hem psikolojimizi rahatlatır 
hem de cildimize iyi gelir. Fakat yoğun güneş ışınlarına maruziyet aynı zamanda derimizi 
dış etkenlere karşı açık bir hale getirmektedir. Bunun dışında güneşin kanserojen etkisi 
nedeniyle düzenli güneş koruyucu kullanmak yaz mevsiminde kendimize yapacağımız en 
büyük iyiliktir. Güneş koruyucu kullanarak öncellikle ultraviyole ışınlarının kanser yapma 
etkisini azaltmış olur. Bunun yanında güneş ışığı, yaş almaktan sonra yaşlanmada en etkili 
faktördür. En etkili antiaging (yaşlanma karşıtı) kremler aslında güneş koruyuculardır. 
Yaşlanma karşısında etkin bir duruş sergilemek istiyorsak güneş koruyucu kullanımını 
aksatmamız gerekir. Burada dikkat edilecek en büyük husus cildimize göre en uygun ve 
güneşten korumada etkili ürünü kullanmaktır. Yağlı ciltli bireylerin yağlandırmayan 
nonkomedojenik güneş koruyucular tercih etmesi gerekir. Kuru ciltli hastalar hidrasyonu 
(nemi) artıran ürünler kullanmalıdır. Gebe ve çocuklar fiziksel bariyer içeren güneş 
koruyucular sürmelidir. Ayrıca güneş koruyucuların etkisi ortalama 4 saat olduğu için gün 
içinde tekrarlamakta fayda vardır. Bazı güneş koruyucular ise daha uzun etkili olmasını 
sağlayan teknoloji ile üretilmiştir. Gün içinde tekrar sürme ihtimali olmayan hastalar bu 
ürünleri tercih edebilirler. Ayrıca güneş koruyucuların koruma faktörü de önemlidir. 50 
koruma faktörlü (SPF) olması tercih edilmelidir. Güneş koruyucunun güneş gören tüm 
alanlara sürülmesi önemlidir. Bu açıdan kulaklar ve kafa derisinde saçsız olan bölgeler 
sıklıkla unutulmaktadır.

Mevsim değişikliğiyle birlikte deride de birtakım değişiklikler meydana 
gelmektedir. Kullanılacak ürünler ve yapılacak kozmetik işlemler mevsimlere 
göre iyi değerlendirilmelidir. Doğru seçilmiş kaliteli kozmetik ürünlerin 
kullanımı ve uygun kozmetik işlemler kişinin görünümünü diri, genç ve sağlıklı 
tutmasına olanak tanır. Aşırı kozmetik ürün kullanımı, uygun olmayan, kalitesiz 
ürünlerin uygulanması ve yanlış kozmetik işlemlerin yapılması cilt üzerinde en 
iyi ihtimalle geçici ve kötü ihtimalle kalıcı zararlara neden olabilir.

MEVSİMSEL
KOZMETİK
DOKUNUŞLAR
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Yaz döneminde güneş ışınlarının haricinde deniz suyu, havuz kloru, mevsimsel 
geçişler derinin savunma mekanizmasını düşürebilmektedir. Yaz aylarında yüksek 
sıcaklık ve güneş terlemeyi tetikler. Terleme gözeneklerin tıkanmasına ve 
yağlanmanın artmasına neden olabilir. Bu dönemde gözeneklerin tıkanmasını en az 
indirmek için cilt tipine uygun nemlendirici ve yüz yıkama jeli kullanılmalıdır. Yazın 
C vitamini ve çinko minerallerini kullanmak faydalı olabilir. Güneşin yarattığı 
yaşlanma etkilerine karşı antioksidan olan sebze ve meyveler tüketilmelidir. Ayrıca 
yapılan bazı bilimsel çalışmalarda, bazı aminoasitlerin ve vitaminlerin lekenin 
önlenmesinde ve ultraviyole ile mücadele edilmesinde olumlu etkileri olduğu 
görülmüştür Ayrıca uzman ellerde yapılacak cilt bakımı da cildin nem dengesini 
sağlar, gözenekleri açar.

Yaz ayları, özellikle göz çevremizi ve yüzümüzü en fazla kırıştırdığımız dönemdir. Bu 
nedenle botoks ve dolgu işlemleri, yaz aylarında en fazla uygulanan kolay ve rahat 
işlemler olarak sınıflandırılabilir. Botoks işleminde bir bakteriden elde edilen 
Botulinum toksin maddesi kullanılmaktadır. Bu işlem ile yaşlanma etkilerini 
azaltmak, yüzde belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek amaçlanır. Kırışıklık 
tedavisinde çok ince uçlu bir iğne ile kaz ayağı, alın, kaş çatma çizgilerine neden 
olan kaslara uygulama yapılır. Böylece yorgun, kızgın ve üzgün yüz ifadesi ortadan 
kaldırılarak kırışıksız, daha genç, daha dinç bir yüz ifadesi elde edilir. Ayrıca botoks 
koltukaltı ve el ayak başta olmak üzere terleme tedavisinde de kullanılmaktadır. 
Botoks ile terleme tedavisi ilkbaharda yapıldığında en çok terlemenin görüldüğü 
ilkbahar ve yaz mevsimi hasta tarafından çok konforlu geçirilmektedir. 

Yaş almayla ilgili olarak deri altı yağ, destek dokularında zaman içinde azalma ve 
yer değiştirme ortaya çıkar. Cildin gergin ve dolgun görünmesini sağlayan bu 
dokulardaki değişiklikler yüz derisinde gevşeme ve sarkmaya neden olur. Bu 
görüntüyü mümkün olduğu kadar azaltmak için derimizdeki destek dokusunun 
içeriğine benzeyen ve yüksek teknolojilerle üretilen dolgu maddeleri 
kullanılmaktadır. Kullanılan jellerin içeriğinin büyük oranını hiyaluronik asit 
oluşturur.  Bu maddeler kırışıklıklar ve hacim kayıplarının olduğu bölgelerde 
istenilen miktarda özel iğneler aracılığı ile verilir. Kullanılacak bölgeye göre uygun 
ürün seçimi ve doğru bölgeye uygun miktarda dolgu kullanımı ile doğal bir görüntü 
sağlanabilir. Botoks ve dolgu işlemleri yaz aylarında sıklıkla uygulansa da hastanın 
tercihine göre sonbahar ve kış aylarında da rahatlıkla uygulanmaktadır.

Yaz mevsiminde ciltte hasasiyet 
oluşturmayan ve güneş ile 

etkileşmeyen kozmetik işlemler 
uygulanabilir. Özellikle leke 

tedavisi gibi güneş hasasiyeti 
olan durumlar, leke oluşum 
riskinin fazla olduğu lazer 

uygulamaları ve mikroiğneleme 
işlemleri sonbahar ve kış 
mevsimine bırakılmalıdır. 

Güneşin etkisi giderek azalsa da sonbaharda da en az 30 faktörlü güneş 
koruyucuları ihmal edilmemelidir. Sonbahar ve kış mevsimleri 
güneşin etkisinin en az olduğu mevsimler olduğu için birçok 
kozmetik işlem için çok uygun zamanlardır. Özellikle güneş 
lekeleri, yaşlılık lekeleri, gebelik sonrası oluşan lekeler için 
bu dönemde kimyasal peeling uygulanabilir. Pek çok 
kimyasal peeling ürünü olmasına rağmen, 
genellikle meyve enzim bileşenleri en basit ve 
en etkili olanlardır. Ek olarak glikolik asit, 
laktik asit ve retinol cildinizin parlamasına 
yardımcı olabilir bu ürünleri içeren kremler 
kullanılabilir. Leke mezoterapisi ve 
mikroiğneleme işlemleri de bu dönemde 
rahatlıkla uygulanabilir. 
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Hiyalüronik asit içeren kremler hem nemlendirme 
hem kırışıklık görünümünün azaltılması hem de 
elastisitenin artırılmasında etkilidir. Kırışıklık 
tedavisi, elastisitenin artırılması, gözenek 
sıkılaştırma gibi sebepler için mikroiğneleme, 
mezoterapi, lazer tedavisi ve altıniğne bu dönemde 
rahatlıkla uygulanabilir.

Lazer bir tür ışık tedavisidir. Lazer ışığı sadece 
hedeflenen dokuda ışık ısısıyla tahribat yaparak 
etki gösterir. Hedeflenen doku hastanın ihtiyacına 
göre örneğin kıl kökü, damar veya leke olabilir. 
Lazer ile kırışıklık, epilasyon, damar ve leke tedavisi 
ciltte hasasiyet yaratabildiği ve güneş ile etkileşim 
gösterdiği için güneşin etkisinin en az olduğu eylül 
ve nisan ayları arasında yapılmalıdır.

Mikroiğneleme çeşitli işlemlerle kombine veya tek 
başına uygulanabilen, kozmetik açıdan sık 
kullanılan bir tedavi yöntemidir. Mikroiğneleme 
işleminde uzunlukları 0.5-2.5 mm arasında değişen 
son derece ince çelik iğnelerin özel bir cihaz 
kullanılarak deriye uygulanır. Derinin orta 
tabakalarına kadar uzanan gözle görülmeyecek 
kadar küçük kanallar açarak deri hasarı oluşturur. 
Oluşan mikrohasar derinin yara iyileşme 
mekanizmalarını harekete geçirir ve deriye 
gerginlik veren kollajen ve elastik liflerin yapımını 
uyarır. Böylece, derinin kendi kendini yenilemesi 
sağlanmış olur. Mikroiğneleme; sivilce izleri, 
genişlemiş gözeneklerin sıkılaştırılması, leke 
tedavisi, yüz gençleştirme, kırışıklıkların 
görünümünün azaltılmasında kullanılmaktadır. Bu 
işlemin uygulanması için en uygun zaman sonbahar 
ve kış aylarıdır.

Cilt bakımı, sağlıklı cildin idamesi, derinin sağlıklı 
yaş alması için yapılması gerekenler kişiden kişiye 
mevsimden mevsime birçok farklılıklar 
göstermektedir. Bu aşamada derinizi 
dermatoloğunuza emanet ediniz ve kendiniz için en 
uygun önerileri almakta gecikmeyiniz.

Mevsim geçişleri esnasında özellikle kış mevsimine geçişte en sık 
rastlanan cilt sorunlarından bir diğeri ise sıcak - soğuk değişikliği 
sebebiyle ciltte ortaya çıkan çatlaklardır. Bu cilt çatlakları genellikle 
yüzde ve ellerde oluşur. Deride yoğun kurumayı önlemek için banyoda 
sıcak su kullanılmamalı ve banyo sonrası cilt mutlaka uygun kremlerle 
nemlendirilmelidir. Ayrıca banyo süresini kısa tutmak gerekir. Özellikle 
cilt çok kuru olduğunda hassasiyet yaratabilecek parfümlü, esanslı, 
alkollü ürünler tercih edilmemelidir. 

MEZOTERAPİ; farklı amaçlara yönelik olarak 
hyaluronik asidin, vitaminlerin, minerallerin, 
aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da 
genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına 
mikroenjeksiyon veya mikroiğneleme ile 
uygulanması tekniğidir. Birçok farklı mezoterapi 
ürünü bulunmaktadır. Enjekte edilecek maddeler 
kişiye, kişinin klinik durumuna uygulanacak 
bölgeye ve amaca uygun olarak seçilir. Mevsim 
olarak mezoterapi uygulama işlemleri bazı 
farklılıklar göstermektedir. Tercihen leke 
mezoterapisi sonbahar ve kış mevsiminde 
uygulanmalıdır. Yüze mikroiğneleme yolu ile 
mezoterapi uygulanacaksa yine sonbahar ve kış 
mevsiminin tercih edilmesi uygundur. Kırışıklık, 
gözenek ve saç dökülmesi tedavisi için uygulanan 
mezoterapiler her mevsimde uygulanabilir.

PRP; tedavisi  hastadan kan 
alındıktan sonra kanın özel bir 
işlem ile plazmasının 
ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon 
veya mikroiğneleme yöntemi ile 
geri verilmesi işlemidir. PRP 
tedavisi ile uygulanan bölgede 
hücrelerin bölünüp yenilenmesini 
sağlanır. Böylece daha gergin, 
sağlıklı ve daha genç görünen bir 
cilt elde edilmesi hedeflenir. PRP 
tedavisi de aynen mezoterapide 
olduğu gibi yaz - kış enjeksiyon 
yöntemi ile uygulanabilirken, 
mikroiğneleme yöntemi 
kullanılacaksa veya leke için 
uygulanacaksa sonbahar-kış 
aylarında uygulanmalıdır.

ALTIN İĞNE yani iğneli radyofrekans işleminde üzerinde mikroiğnelerin bulunduğu 
kişiye özel kullanımlı bir başlık aracılığıyla derinin epidermis ve dermis tabakasına 
kontrollü olarak enerji iletilmektedir. Sağlanan ısı enerjisi sayesinde cilt altındaki 
elastin ve kolajen lifleri uyarılarak tekrar yapılanma ve iyileşme sağlanır. 
Radyofrekans cildi gençleştirmek ve cildin kaltesini artırmak için kullanılır. Bu işlem 
kırışıklıkların, sarkmaların, ciltteki ton farklılıklarının, genişlemiş gözeneklerin, sivilce 
izlerinin ve lekelerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Altın iğne uzman doktor 
tarafından kadın-erkek, tüm yaş gruplarına ve tüm cilt tiplerine yaz-kış ugulanabilen 
bir işlemdir.

Hızlı ve Kolay
Uygulama

Ağrısız

Sosyal Hayata
Hızlıca Dönebilme

Yan Etkisiz

Mükemmel
Sonuç
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Her yıl yüksek maliyet, çok uzun bekleme süresi ve 
diğer birçok farklı nedenlerden dolayı 14 milyon insan 

sağlık hizmeti alabilmek için yurtdışına seyahat 
etmektedir. Sağlık turizminde diş, göz, estetik, kalp – 

damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi,  tüp 
bebek, cerrahi girişimler gibi başlıklar ön plana çıksa 

da genel olarak her türlü sağlık hizmeti talep 
edilmektedir. Basit  tetkik, muayene ve işlem için 

yurtdışını tercih eden hastaların sayısı 
azımsanmayacak kadar çoktur. Önceleri ileri 

teknoloji, gelişmiş sağlık sistemi, modern altyapı, 
kaliteli sağlık hizmeti sunumu gibi özellikleri ile ön 

plana çıkan ülkelerin yerine artık yüksek kaliteli 
hizmet sunan ve modern teknolojiye sahip sağlık 

merkezleri ön plana çıkmaktadır.

ULUSLARARASI HASTA
    DEPARTMANI 2322



Başkent üniversitesi 
1994 yılında 
Prof. Dr. Mehmet 
Haberal tarafından 
kurulmuştur. Başkent 
Üniversitesi 
6 farklı ildeki 
hastaneleri, 15 diyaliz 
merkezi ve 5 semt 
polikliniği ile birlikte 
Türkiye’nin ve dünyanın 
en önemli sağlık 
kuruluşlarından biridir. 
Başkent Üniversitesi 
hastaneleri yeni nesil 
teknolojisi ve doktor 
kadrosuyla ulusal ve 
uluslararası düzeyde en 
önemli referans 
merkezlerinden birine 
dönüşmüş her yıl 
binlerce yerli ve yabancı 
hastaya kapılarını 
açmaktadır. Yabancı 
hastaların yanı sıra 
yapılan ikili anlaşmalar 
sonucu yabancı uyruklu 
doktorlar eğitim amaçlı 
Başkent Üniversitesi’ni 
tercih etmektedir. 

Sağlık alanında tüm dünyaya kendi 
modeliyle örnek olan Başkent 
Üniversitesi, Orta Doğu, Orta Asya ve 
birçok diğer ülkenin sağlık sisteminin 
geliştirilmesinde önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bu faaliyetlerden biri de 
15 Ekim 2021 tarihinde Başkent 
Üniversitesi Kurucusu, Yönetim Üst 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ın katılımıyla, Ukrayna’da, 
toplam yedi ülkeden bine yakın 
katılımcı ile gerçekleşen Başkent 
Üniversitesi ve A.A Bogomolets Tıp 
Üniversitesinin ortak düzenlediği 
‘’Organ Nakli Ukrayna – Türkiye 
Bilimsel Konferansı’’dır 

Yapılan ikili anlaşmalar, 
yurtdışı faaliyetler 
sonucu Başkent 
Üniversitesi her yıl 
yüzlerce hastaya umut 
olmuştur. 

Başkent Üniversitesi 
sağlık kuruluşlarına 
yabancı hastaların 
başvurduğu klinik 
branşlar ilk başta 
organ ve doku nakli 
olmak üzere sırasıyla 
kalp – damar cerrahisi, 
onkoloji, ortopedi, 
kadın hastalıkları, 
beyin cerrahisi, 
radyasyon onkolojisi 
şeklindedir. 

Türkiye coğrafi konumu, iklimi aynı zamanda yüksek kaliteli üniversite 
hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile 
yabancı hastaların önemli tercih noktalarından biri olmuştur. 2019 yılında 
yaklaşık 700 bine yakın hasta tedavi için ülkemizi tercih etmiştir. 2020 
yılında ise küresel salgın nedeniyle bu sayılarda ciddi azalma olmuş yaklaşık 
388 bin kişi tedavi için ülkemizi tercih etmiştir. 2021 yılının ilk üç çeyreğinde 
ise 370 bin yabancı hasta  ülkemizde sağlık hizmeti almıştır. Uluslararası 
hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; kadın hastalıkları ve 
doğum, iç hastalıkları, göz hastalıkları, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi 
ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz şeklindedir. 
Yabancı hastaların Türkiye’de tedavi için, özellikle organ nakli konusunda en 
çok tercih ettiği sağlık kuruluşlarından biri ise Başkent Üniversitesi sağlık 
kuruluşlarıdır.
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•İkinci tıbbi görüş 

•Yazılı ve sözlü tercümanlık

•Hasta refakat hizmetleri

•Randevu planlaması

•Vize desteği

•Transfer hizmetleri 

Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarında dünyanın farklı ülkelerinden 
başvuran yüzlerce hastaya  7/24 en iyi hizmet verebilmek için Uluslararası 
Hasta Departmanı Kurulmuştur. Uluslararası Hasta Departmanı uzman 
kadrosuyla yabancı hastalara ve yakınlarına 7/24 10 farklı dilde destek 
sağlayabilmekte ve hastalara; 

Ekibimiz

Dr.  Ebru H. Ayvazoğlu Soy

Uluslararası Hasta
Departmanı Direktörü

Dr. Turkhan Namazov

Uluslararası Hasta
Departmanı Direktör Yardımcısı

Jasemin Paliçko
Hasta Temsilcisi Teodora Todorova Mermut

Hasta Temsilcisi

Selim Donmez
Hasta Temsilcisi

Qutaıba İbrahim Rashid Qublan
Hasta Temsilcisi
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KANSER HASTALARI 

İÇİN YENİ BİR UMUT IŞIĞI:

 “AKILLI RADYOTERAPİ”
Gelişen

 bilgisayar teknolojileri tıpta 
bazı branşları anlamlı düzeyde etkilemiş ve 

modern çağda hekimlerimizin hastalarına daha fazla 
fayda sağlayabileceği imkânlar sağlamıştır. Bilgisayar teknolojilerinden 

en fazla faydalanan bir branş olan “Radyasyon Onkolojisi” bu anlamla 
önemli gelişmeler kaydetmiş ve kanser tedavisinde hayal bile 
edemeyeceğimiz tedavi tekniklerini uygulama şansına kavuşmuştur. 
Radyasyon Onkolojisinde en önemli hedef hastaların yaşam kalitelerini 
bozmadan kür imkanı sağlayabilmektedir. Günümüzde yeni akıllı ilaçlarla 
uzayan kanser hastalarımızın yaşam süreleri bu süreler içerisinde ne 
kadar konforlu bir hayat sürdürdüklerini de önemli olduğunu 
öğretmiştir. Bu anlamda “akıllı radyoterapi ”hastalarımız için yeni bir 
umut ışığı olmuştur. 

AKILLI RADYOTERAPİ
KLİNİKTE NE FAYDA
SAĞLAR?Akıllı radyoterapi (MR-Linak) radyolojide 

görüntüleme amaçlı kullanılan yüksek 
çözünürlük oranına sahip MR ile 
radyoterapide tedavi amaçlı kullanılan 
son model lineer hızlandırıcı (Linak) 
ünitelerini tek bir cihazda birleştiren 
üstün teknolojidir. Görüntü 1.5Tesla MR ile 
alındığı için kristal berraklığında olup, 
hastalar MR sayesinde gereksiz 
radyasyona maruz kalmamaktadır. Lineer 
hızlandırıcı ünitesi ise radyoterapinin en 
üst düzey teknolojilerini içerir.

“Radyoterapideki en son teknoloji olan 
“akıllı radyoterapi” olarak da bilinen 
“MR-Linak” cihazı tümörü görerek ve 
tedavi sırasında takip ederek tam 
isabetle ışınlamamızı sağlayan en üstün 
radyoterapi cihazıdır. Bu cihaz tümörü 
tam isabetle hedeflerken sağlıklı 
dokuları koruyabilme özelliği sayesinde 
kanser hastaları için yeni bir umut ışığı 
olmuştur”

“Radyoterapide amaç tümörlü 
dokuya odaklanarak yüksek doz 
uygularken, çevredeki sağlıklı doku ve 
organları en iyi şekilde korumaktır”

MR-Linak tedavi öncesinde, tedavi 
sırasında ve gerekli durumlarda tedavi 
sonrasında alınan MR görüntüleri ile 
özellikle hareketli organlar başta olmak 
üzere bütün bölge tümörlerinde tümöre 
yüksek doz uygulanarak tümörün yok 
edilmesine olanak sağlarken, sağlıklı 
dokuları en üstün düzeyde korumamızı 
sağlamaktadır”. 

Tedavi seansları boyunca hastalarımızın 
kilolarında değişiklik olabilir ve her bir 
radyoterapi seansında tümörde küçülme, 
iç organ hareketlerinde farklılık olabilir. 
Hastalarımızı anatomik yapıları iç organ 
hareketlerine bağlı olarak günlük 
değişebilir.

“Akıllı radyoterapi”  tümörü takip 
sistemi ve tedavi sırasındaki görüntüleme 
avantajı sayesinde bu görüntüleri en üst 
düzey bilgisayar teknolojileri yardımıyla 
yeniden en doğru dozu hesaplayarak, 
hastanın o andaki organ hareketleri, 
tümör tedavisine özel yeni bir tedavi planı 
oluşturabilmektedir. 

Her hasta farklıdır ve her hastanın o 
günkü tümörü ve iç organ hareketleri 
farklıdır. MR-Linak hastaların o anki 
durumunu göre tedaviyi adapte 
etmektedir. Tüm tedavi boyunca alınan 
MR görüntüleri ile hastalar gereksiz 
radyasyona maruz kalmaksızın tümörü 
sürekli izlenebilmektedir. 

NEDİR BU 
AKILLI RADYOTERAPİ?
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MR-Linak ile radyoterapi gereksinimi olan tüm hastalar uygun endikasyonlarla 
tedavi edilebilmektedir. Hem erişkin hem de çocuk hastalar için kullanılabilir. Bu 
cihazdan en çok fayda görebilecek hastalar tümörleri vücudun hareketli 
bölgelerinde yer alan hastalar ve MR ile daha iyi görüntülenebilen hastalaradır.

MR-LİNAK 
İLE HANGİ

HASTALIKLAR
TEDAVİ

EDİLİYOR?

Mesane kanseri

Böbrek tümörleri

Mide kanseri

Meme kanseri

Kemik metastazları

Omurga metastazları

İkinci seri (kez) 
radyoterapi

Baş-boyun tümörleri

Kolorektal
(kalın bağırsak)

kanserleri

Karaciğer kanserleri, 
hepatobiliyer sistem tümörleri 

ve karaciğer metastazları

Prostat kanseri
 (kapsüle sınırlı,erken evre)

Pankreas kanseri (ameliyata 
uygun olmayan, sınırlı 
ameliyat şansı olan)

Pelvik tümörler ve pelvik 
bölge metastazları 
(kemik, lenf nodu..)

Akciğer kanseri
 (erken evre ve ameliyat 

şansı olmayan)

Böbrek üstü bezi tümörleri 
ve metastazları

Beyin tümörleri ve beyin 
metastazları

Yemek borusu 
(özefagus) kanserleri

Rahim ağzı (serviks) ve 
rahim (uterus) kanserleri

TÜMÖRE SALDIRIR, HASTAYI KORUR.
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KLASİK RADYOTERAPİDEN
AYIRAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Geleneksel radyoterapide tedavi süreleri 7-8 haftalara kadar 
sürmektedir. Bu süre içerisinde hastanın tümörünün sürekli aynı 

kalacağı varsayılmaktaydı. Ancak hastaların bu süre içerisinde 
tümörlerinin şekli değişebileceği gibi tümör yakınındaki sağlıklı 

dokularda nefes alıp verme bağırsağın normal hareketleri gibi yaşamsal 
faaliyetler sırasında tedavi alanına girebilir. 

MR-Linakta yaş sınırlaması yoktur. Radyoterapi 
gereksinimi olan tüm hastalar uygun 
endikasyonlarla tedavi edilebilir. Uygun 
endikasyonlar MR-Linak konusunda 
deneyimli radyasyon 
onkologları tarafından 
belirlenir.

BÜTÜN HASTALARA
UYGULANABİLİYOR MU?

1 Hastalara en üst teknoloji ile nokta atış yapılarak tümöre en doğru 
şekilde odaklanılıp çok yüksek dozlar kısa sürede uygulanabilir. 
Bu sayede tedavi süreleri tek güne kadar düşebilir.

Hastanın vücudundaki değişiklikler anlık olarak izlenir ve tedavi 
planı bu değişikliklere göre ayarlanır (adaptif radyoterapi), bu 
nedenle “akıllı radyoterapi” olarak da adlandırılabilir.

Radyoterapide tümör ışınlanması sırasında belirli bir emniyet 
marjı verilmelidir. MR-Linak ile tümör görülere ışınlandığı için 
artık bu emniyet marjlarına gereksinim duyulmamaktadır

Radyoterapi sırasında tümörün izlenmesi tedavinin başarı oranını 
önemli ölçüde artırırken radyoterapiye bağlı gelişen yan etkileri 
ciddi oranda azaltır.

2
3
4

Her bir tedavi ayrı bir serüvendir, her hastanın farklı gereksinimleri ve farklı 
yan etkileri vardır. Her hastamız ayrı bir bireydir. Radyasyon Onkologları 
olarak bizim amacımız hastalarımıza en üst düzeyde tedavi imkanı 
sağlamak ve bu tedavileri alırken de konforlarını bozmamaktır. Geçirdikleri 
zor süreçte onlara en iyi derecede destek olmaktır biz onkologların görevi. 
Bu anlamda “akıllı radyoterapi” biz hekimlere güvenle ve hasta konforunu 
bozmadan en teknolojik imkanlarla tedavi uygulama şansı sağlamıştır. 

NEDEN MR-LİNAK
DİĞER TEKNOLOJİLERDEN DAHA ÜSTÜNDÜR?

Tümör bölgesine daha yüksek doğrulukta radyasyon uygular. 
Cihazın MR özelliği sayesinde ışınlama tümör net olarak 
görüntülenerek gerçekleştirilir. Bu sayede çevre organlarla üst 
düzey koruma sağlanır.

Geleneksel radyoterapiye göre tedavi süresini 1-5 güne kadar 
kısaltma imkanı sağlar. Böylece hastalarımızın sistemik 
tedavileri geciktirtilmemiş olur.

Prostat kanseri ve pankreas kanseri gibi bazı tümörlerde 
doz-cevap ilişkisi belirgindir. Yani yüksek dozlar daha başarılı 
tedavi sonucunu sağlar. İnsan vücudunda yüksek dozu güvenle 
uygulayabilmenin tek yolu tümörün görerek ışınlanmasıdır. 
MR-Linak cihazı tedavi sırasında tümörü görmemizi sağlar ve 
yüksek dozlara güvenle çıkabilmemize olanak sağlar.

MR Linak, hastalar için özel radyoterapi için yeni bir standart 
oluşturur. Her hasta için hastalığına göre özgün bir tedavi 
planlaması sağlar. Hastaların günlük anatomik değişiklikleri de 
tedavi sırasında gözlenebildiği için sağlıklı doıkular en üst 
düzeyde korunabilir. 

Dozun tümörün günlük değişimlerine (şekil, boyut ve pozisyon) 
ve etrafındaki sağlıklı anatomiye göre yeniden 
şekillendirilmesine olanak sağlar. Hasta için uyarlanabilir bir 
radyoterapiye izin verir.
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Bağışıklama hizmetleri, bireylerde korunabilir hastalıkların 
ortaya çıkmasını engeller. Böylece hastalıkların sebep olduğu 
sakatlık ve ölüm riski azalır. Aşılar çocuk ve erişkin sağlığını 

korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için en etkili, en 
güvenli ve en düşük giderli  bağışıklama yöntemidir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1974 yılında tüm 
dünyada, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 1981 
yılında Genişletilmiş Bağışıklama Programı başlatılmıştır. 
Böylelikle tüm bebeklere ücretsiz olarak boğmaca, çocuk 

felci, difteri, hemofilus influenza tip b, hepatit A, hepatit B, 
kabakulak, kızamık, kızamıkçık, konjuge pnömokok, 

suçiçeği, tetanoz, tüberküloz aşıları sağlık kuruluşlarında 
yapılmaktadır. 

Artan göçler nedeniyle uzun süredir görülmemiş olan 
kızamık ile çocuk felci hastalıklarında artış 

görülmüştür. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı her 
geçen gün i	iyaca göre değişen şartlar göz 

önünde tutularak düzenlemeler yapılmaktadır. 
Genişletilmiş Bağışıklama Programı’yla birlikte 

başarılı bir çocukluk dönemi ulusal aşı 
çizelgemiz mevcuttur. 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA
BAĞIŞIKLAMA 3534 3534

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Özlem Akbulut



AŞI NEDİR? 

AŞILARIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    1 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.

    2 1 Mart 2011 ve sonrasında doğan çocuklara uygulanacaktır.

    3 1Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere
48.ayına girmiş olan tüm çocuklara uygulanacaktır

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk 
Dönemi Aşılama Takvimi (2020)

DOĞUMDA
Hep-B   I

Hep-B   II

BCG   I DaBT-İPA-Hib   I

KPA   IIDaBT-İPA-Hib   II

KPA   I

1. Ay Sonu

2. Ay Sonu

4. Ay Sonu

6. Ay Sonu

12. Ay Sonu

18. Ay Sonu

24. Ay Sonu

48. Ay Sonu

13 YAŞ

Hep-B   III DaBT-İPA-Hib   III OPA   I

KKK    I

KKK    II

1SU ÇİÇEĞİ   I KPA    R

2Hep-A     I

2Hep-A     II

DaBT-İPA-Hib   R OPA   II

DaBT    R

Td     R

Hep-B  : Hepatit B Aşısı

BCG  : Verem Aşısı

KPA  : Konjuge Pnömokok Aşısı

DaBT-İPA-Hib  : Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)

OPA  : Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı

Suçiçeği  : Su Çiçeği Aşısı

KKK  : Kızamkık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı

Hep-A  : Hepatit A Aşısı

DaBT-İPA  : Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)

Td  : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı

R  : Rapel (Pekiştirme)

Aşı, birey ve toplum sağlığının korunması için bilinen en etkili ve ekonomik 
yöntemdir. Patojen mikroorganizmaların zayıflatılarak veya ölü bir şekilde vücuda 
verilmesidir. Böylece vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hastalıklarla mücadele 
edebilecek şekilde aktif hale getirilir. Aşılar ikiye ayrılır; canlı aşılar ve cansız 
(inaktive) aşılar. Canlı aşılarda bakteri veya virüslerin hastalık yapma özelliği 
kaldırılır ancak bağışıklık oluşturma ve vücutta çoğalma özelliği korunur. Cansız 
(inaktive) aşılar ise virüs ya da bakterinin tamamı veya bir kısmı kullanılarak 
hazırlanır. 

Her ülkenin, kendi toplumsal koşulları ve hastalıkların görülme durumuna göre 
ulusal bir bağışıklama çizelgesi bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca 
ülkemizde de uygulanmasına onay verilen, ancak henüz ulusal bağışıklama 
çizelgemizde yer almayan özel aşılar mevcuttur. Aşılama sonrası düzenli kayıtların 
tutulması ve tüm çocukların ek olarak aşı kartının olması önemlidir. Herhangi bir 
nedenle hekime başvurulduğunda bu kartların değerlendirilebilmesi eksik aşıların 
tamamlanabilmesi için iyi bir fırsat olacaktır. 

Öncelikle hafif soğuk algınlıkları aşıların yapılması için engel değildir. Orta veya 
ağır hastalığı olanlarda kısa bir süre sonrasına ertelenebilir.

Aşılarda da ilaç yan etkileri gibi riskler olabilir. Genelde kendiliğinden geçen hafif 
şikayetler olur; aşı yerinde hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hastada dirençli olmayan 
ve üç günden uzun sürmeyen ateş gibi. Bazı aşılardan sonra hafif kusma, halsizlik, 
huzursuzluk, uyku isteği, iştah değişikliği de görülebilir. Hafif şikayetler evde takip 
edilebilir ve yatıştırma yöntemleri uygulanabilir. Ancak ciddi alerjik reaksiyonlar 
veya bekleyemeyecek kadar acil olduğunu düşündüğümüz kaygı verici şikayetler 
olduğunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir ve aşının diğer dozu 
yapılmayabilir.

Aşıların artan otizm vakaları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları, 
nörolojik hastalıklar, bağışıklık sisteminin etkilenmesi, barsak hastalıkları gibi 
hastalıklara neden olduğuna dair söylentiler vardır. Yapılan araştırmalarda 
bunun doğru olmadığı gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da aşı 
içeriklerinin insan sağlığını tehdit etmediği ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve sağlıklı nesiller için aşıların önemi büyüktür. 
Aşı ile önlenebilen hastalıklar aşılama programları sayesinde artık daha az 
görülmektedir. Bu hastalıkların tekrar salgınlara neden olmaması ve bebek 
ölümlerinin azaltılması için aşıların ihmal edilmemesi gerekir.
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Verem (BCG) aşısı: Genellikle 2. ayda yapılır (0-3 ay arasında yapılabilir). Sol 
omuza uygulanır. Eğer üçüncü aydan sonraya kalırsa öncesinde  PPD deri testi 
yapılarak karar verilir.

Hepatit B aşısı: Aşı doğumda, 1. ve 6. ayda olmak üzere 3 doz uygulanır. 
Yenidoğanlarda ilk hepatit B aşısı uygulanırken annenin hepatit B enfeksiyonu 
geçirme durumu ve bebeğin ağırlığı önemlidir. Annede hepatit B enfeksiyonu 
yoksa ve bebek 2000 gr üzerinde ise ilk doz yapılır ve diğer dozlar aşı takvimine 
göre uygulanır. 

Beşli karma aşı (boğmaca, difteri, tetanoz, çocuk felci, haemophilus 
influenzae tip b aşıları): Bu aşı 2. 4. ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz  ve 18. 
ayda pekiştirme dozu yapılır. Bu aşı içerisindeki çocuk felci aşısı inaktive aşıdır. 
Bu nedenle bu karma aşı dışında ağızdan uygulanan oral polio aşısı (OPA-canlı 
çocuk felci aşısı) 6. ve 18.aylarda olmak üzere 2 doz halinde ayrı uygulanır. OPA, 
canlı virüs olduğu için bağışıklık sistemi sorunlu olan ve ailesinde bağışıksal 
sorunlu birey bulunan çocuklarda uygulanmamalıdır. Bu durumlarda karma aşı 
içindeki çocuk felci aşısı (inaktive polio virüs aşısı) yeterli kabul edilir. 

Beşli karma aşısı için üst yaş sınırı 72 aydır. Bu nedenle 4 yaşında yapılan 
pekiştirme dozu dörtlü karma aşı (boğmaca, difteri, tetanoz, çocuk felci) 
şeklinde yapılır. Daha sonra 8 yaşında sadece erişkin difteri-tetanoz karma aşısı 
(dT) yapılır ve 10 yılda bir tekrarlanır. İlerde gebelik dahil tetanoz aşısı gereken 
her durumda dT aşısı yapılabilir. 

Pnömokok aşısı: Konjuge pnömokok aşısı (KPA-13), 2. ve 4. aylarda  iki doz 
yapılmakta ve 12. ayda pekiştirme dozu yapılmaktadır.

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı: Güçsüzleştirilmiş virüsleri 
içeren canlı bir aşıdır. İlk doz 12. ayda, pekiştirme dozu 4 yaşında yapılmaktadır. 
Gerekli durumlarda (örneğin salgınlarda veya bu hastalıkların yoğun görüldüğü 
bölgelere seyahat edilme durumunda) 6 aydan büyük bebeklere KKK aşısı 
yapılabilir. Ancak bu yapılan aşı koruyucu olsa da 1 yaşından önce yeterli 
bağışıklık oluşturmadığı için 1 yaşındaki doz mutlaka yapılmalıdır.   

Suçiçeği aşısı: Bu aşı hastalık yapıcı etkisi zayıflatılmış canlı suçiçeği virüsü 
içermektedir. Ulusal çizelgemizde 12. ayda tek doz olarak uygulanmaktadır. 
Ancak dünyada benimsenmiş olan uygulama, aşılamanın 4-6 yaşlar arasında bir 
doz daha yapılması şeklindedir. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da 
görüşü bu yöndedir.

Hepatit A aşısı: Ölü aşıdır. 18. ve 24. aylarda olmak üzere 6 ay ara ile 2 doz 
şeklinde yapılmaktadır. 
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Rotavirüs aşısı: Rotavirüsün sebep 
olduğu enfeksiyonun ülkemizde çok 
görülmesi ve hastalığın ağır seyredebilmesi 
sebebiyle aşısı önerilmektedir. Aşı, güçsüzleştirilmiş 
canlı virüs içerir ve ağız yoluyla verilir. Ülkemizde birisi iki doz diğeri üç doz şeklinde 
uygulanan  iki çeşit rotavirüs aşısı bulunmaktadır. İlk dozu 6-15 haftalar arasında yapılır. 
Aşı dozları arasında 4-10 hafta olmalıdır. Son dozu 8. ay bitimine kadar tamamlanmalıdır. 

Mevsimsel grip aşısı (İnfluenza aşısı): İnfluenza virüs enfeksiyonları özellikle küçük 
çocuklarda ağır seyredebilmektedir. Her yıl olasılıkla salgın yapacağı düşünülen 
influenzalara karşı geliştirilmiş aşı yapılmaktadır. Altı aydan büyük herkese yapılabilir. 
Korunmanın sürdürülebilirliği için her yıl uygulanır. Aşının Eylül ve Ekim aylarında 
yapılması salgınlar başlamadan bağışıklık kazanılması için önemlidir. 

Human papilloma virüs (HPV) aşısı: Özellikle rahim ağzı kanserlerinde, vajen, vulva, 
anüs, penis kanserlerinde ve cinsel organlarda siğil oluşumunda etken olan human 
papilloma virüsüne karşı geliştirilmiştir. Aşının ileri yaş üreme sağlığı için özellikle 
ergenlikte yapılmasının daha etkili olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Ülkemizde 4 
bileşenli formu bulunmaktadır. En erken 9 yaşında başlanır. Aşı, 9-26 yaş arası kız ve 
erkekler için onaylıdır. Doktor önerisi ile 45 yaşa kadar yapılabilir. 15 yaşına kadar 6 ay 
ara ile 2 doz, 15 yaşından sonra 0-1-6 aylar şeklinde 3 doz yapılmaktadır. 

Meningokok aşıları (ACWY ve B suşları): Ülkemizde 3 çeşit ACWY suşlarından 
oluşan aşılar ve tek çeşit B suşu aşısı bulunmaktadır. Bu aşıların programı yaş 
aralıklarına göre farklı düzenlenmektedir. Meningokok hastalığının etkilediği önemli 
yaş gruplarından biri de 5 yaş altı (özellikle 1 yaş altı) çocuklardır. Bu nedenle etkinlik 
ve güvenilirlikleri yüksek meningokok aşılarının yapılması önemlidir.  

Bu aşılar dışında 
henüz ulusal bağışıklama 
çizelgesine girmemiş 
olan ancak etkili ve 
güvenilir olduğu bilinen 
özel aşılar mevcuttur. 
Ülkemizde kullanım 
onayı bulunan bu aşılar; 
rotavirüs, influenza, 
human papilloma virüs, 
meningokok ACWY, 
meningokok B aşılarıdır.
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKLERİ PROGRAMI

Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin 
sorumluluğu, hekimin istediği 
radyolojik tetkikle ilgili hastaları 
bilgilendirerek hazırlanmak, tetkikleri 
en uygun çekim protokolleri ile 
gerçekleştirmek ve tetkik sırasında 
hastaların radyasyon güvenliğini 
sağlamaktadır.

Başkent Üniversitesi Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri Programında 
öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi başta olmak üzere 
bağlı kuruluşlarda uygulama 
yapmakta, yeterli bir tekniker olmak 
üzere tecrübe kazanmaktadır. 
Uygulamalarda Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi’nin son teknoloji 
görüntüleme cihazları deneyimli 
teknikerler eşliğinde kullanılırken, iş 
başında eğitim öğretim elemanları 
eşliğinde devam etmektedir.  

Başkent Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu'na bağlı olarak 
açılan Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programı 
2008-2009 eğitim-öğretim 
yılında ön lisans düzeyinde 
eğitime başlamıştır. 
Günümüze kadar tam 
doluluk oranını koruyarak 
en çok tercih edilen 
programlar arasındaki 
yerini korumaktadır. 

Programdan mezun olan 
öğrenciler için; Radyografi, 
Floroskopi, Bilgisayarlı 
Tomografi, Manyetik Rezonans 
Görüntüleme, Dijital Anjiografi, 
Radyoterapi ve Nükleer Tıp 
bölümü bulunan tüm kamu ve 
özel sağlık kuruluşlarında 
çalışabilme olanağı vardır. 
Programdan mezun olan 
öğrenciler dikey geçiş ile 
hemşirelik lisans programlarına 
geçebilmektedirler. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı olarak öğrencilerimize 
mezuniyet sonrasında destek 
verilmekte ve mezunlarımıza 
Başkent Üniversitesine bağlı 
kuruluşlarda iş olanakları 
sunulmaktadır. 

9 mezunumuz aktif olarak 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 
HASTANESİ’nde çalışmaktadır. 
Eğitimlerimizde ilerlemek isteyen 
mezunlarımız için lisans tamamlama 
seçeneği mevcuttur. Bu bağlamda 
2021-2022 akademik yılı itibariyle; 
2016 yılı mezunlarımızdan bir kişi 
Öğretim Görevlisi olarak eğitim 
kadromuzda yerini almıştır.
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1.5T Manyetik Rezonans 
(MR) Görüntüleme cihazımız 

ileri çekim MR teknikleri ile 
yüksek çözünürlüklü birçok 

tetkik yapılmaktadır(Tüm 
vücut metastaz tarama, tüm 

vücut Anjio MR, Fetal MR, 
Prostat MR, Fonkiyonel MR, 

BOS MR gibi ileri 
görüntüleme yöntemleri 

dahil). Kapalı yer korkusu 
olan, panik atak geçiren, 

durmakta zorlanan 
hastalarımız için anestezi 

eşliğinde çekimlerimizi 
gerçekleştirmekteyiz. Uzun 
süren tetkiklerde ve çocuk 

hastalarımızın sıkılması 
durumunda onlara 

belgesel-çizgi film izletme 
özelliğinin de bulunması 

hastalarımız için çekim 
sırasında rahat bir çekim 

gerçekleştirmesini 
sağlamaktadır. Bütün 

inceleme ve tedavilerde 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

programı öğrencilerimiz 
deneyimli tekniker ve 

öğretim elemanlarının  
eşliğinde tetkikleri takip 

edebilmekte ve tetkiklere 
katılabilmektedir. 

Başkent Üniversitesi Hastanesi 
Radyoloji Bölümünde; Manyetik 
Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, 
Girişimsel Radyoloji, Dijital 
Mammografi, Ultrasonografi ve 
Röntgen birimleri bulunmaktadır. 
MR, BT, Dijital Röntgen, Skopi, Kemik 
Dansitometri, Mammografi ve 
Portable Röntgen cihazlarımız ile
24 saat çekim yapılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi cihazımız 384 
dedektör 1152 kesit özelliğine sahiptir 
ve özel kardiyak BT çekimleri için 
uygundur. Kalp atım hızına uygun 
olduğundan  (nabız 60-72) tek bir 
kalp atımını yaklaşık 0,24 saniyede 
görüntüleyebilmektedir. Tüm Vücut 
Anjiyo ve Koroner Anjiyo çekimini
15 sn’de tek taramada 
çekebilmektedir.

Tıbbi görüntüleme teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin 
radyoloji bölümlerinde  veya özel görüntüleme 
merkezlerinde çalışma olanağına  sahiptirler. Bazı 
bölümlerdeki cihazların ses düzeyinin yüksek olduğu, 
iyonizan radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı bir alanda 
çalışılmaktadır.  Bu nedenle, kapalı alanlarda uzun süre 
durabilen, biyoloji, fizik, kimya alanlarına ilgili, ayrıntılara 
dikkat edebilen, sorumluluk alabilen, hızlı düşünüp, hızlı 
karar verebilen, zor şartlarda iş organizasyonu yapabilen, 
soğukkanlı, tedbirli kişisel hijyene özellikle dikkat eden 
kişiler bu mesleği yapabilirler.

Türkiye genelinde son on yılda tıbbi görüntüleme cihaz 
sayılarında büyük bir artış meydana gelmiş, 2002 yılından 
bugüne MR ve Bilgisayarlı Tomografi cihazı sayısı 
katlanarak artmıştır. AB standartlarına gelme sürecinde 
ise ülkemizde bulunan görüntüleme cihazı sayısının daha 
da artacağı ve tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan 
gereksinimin de buna paralel olarak uzun yıllar devam 
edeceği öngörülmektedir.

Radyolojik görüntüler hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir, bu 
nedenle iyi yetişmiş bir Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Radyoloji ekibinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında öğrencilerimizi 
bu bilinçle yetiştiriyor, sağlık alanında sahip oldukları önemli yerin farkında olarak ve bu 
alanın gerekliliklerini yerine getirecek yeterlilikte mezun olmalarını sağlıyoruz. 

Öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca birebir akademik danışmanlık vererek 
gelişimlerini yakından takip ediyor, mezuniyet sonrasında da iletişimimizi koparmayarak 
yönlendirme ve desteklerimize devam ediyoruz. Alanında çalışan, atanan ve lisans 
tamamlayan mezunlarımızın başarılarını gururla takip ederken sadece Türkiye’de değil 
dünyada da oluşan nitelikli sağlık çalışanı ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar 
hedefliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Simge Ateş
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Prof. Dr. Nalan ÖZHAN  ELBAŞ  
Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü

4342



ÇALIŞAN MEZUNLARIMIZ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DIŞINDA ÇALIŞAN MEZUNLARIMIZDAN

 Öğr. Gör. Ayla KARADUMAN: Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından 2016 yılında mezun 
oldum. 2021-2022 akademik yılı itibariyle Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında Öğretim Görevlisi 
olarak göreve başladım. Başkent Üniversitesinin bize verdiği ilkeli ve kaliteli eğitim 
için çok teşekkür ederim.

 Selda ASUTAY ELVEREN: 1990 Adana doğumluyum. 2012 yılında Başkent 
Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını kazandım. 2014 de mezun 
olduktan sonra Ankara Başkent hastanesi radyoloji bölümünde işe başladım. 
Okulumun bana öğrettikleri ve stajdaki öğrenimle hala görevimi sürdürmekteyim.

 Cevşen Sultan YILMAZ: 1997 Ankara doğumluyum. 2017 yılında Başkent 
Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun oldum. Stajımı 
Başkent Üniversitesinde yaptım ve staj başarımdan dolayı 2017 yılında 
kurumumuzda Radyoloji Teknikeri olarak işe başladım. Görevimi özveriyle hala 
sürdürmekteyim.

 Meltem ALTUNBULAK:  2017 yılında Başkent Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri programından derece ile mezun oldum. 3.5 seneyi aşkın süredir özel bir 
hastanenin radyoloji bölümünde MR teknikeri olarak görev yapmaktayım.

 Şeyda UYURCA: Başkent Üniversitesi TGT programından 2016 yılında mezun 
oldum. 3 senelik özel sektör deneyiminden sonra 85 puan aldığım Kpss ile devlete 
atandım. 2 yıldır İstanbul Pendik Devlet Hastanesi Radyoloji bölümünde görevime 
devam etmekteyim. Buralara gelmekte katkısı olan Başkent Üniversitesindeki bütün 
hocalarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

 Ayşen TANER: 2000 Ankara doğumluyum. 2019-2021 Başkent Üniversitesi 
Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünü dereceyle bitirdim. 2021 yılında Başkent 
Hastanesinde Radyoloji Teknikeri olarak işe başladım ve devam etmekteyim.

 Tülin KARAKOÇ:    1990 Ankara doğumluyum.  2011 Başkent Üniversitesi Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri programını dereceyle bitirdikten sonra aynı yıl Başkent 
Ankara Hastanesinde Radyoloji Teknikeri olarak iş hayatıma başladım ve görevime 
devam etmekteyim.

 İlayda Tetik: 1998 Ankara doğumluyum. Başkent Üniversitesi Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri Programı 2019 mezunuyum. Ankara Başkent Hastanesi 
Radyoloji Bölümü tomografi biriminde çalışmaktayım. Okulda ve stajda 
öğrendiklerimle birlikte işimi severek yapmaktayım.
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BAYILMA

BAYILMA (SENKOP) NEDİR ?

(SENKOP)
Bilinç kaybı atakları genel toplumda sık görülen bir şikayet olup, senkop 
yada senkop dışı birçok duruma bağlı olarak gelişebilir ve tespit etmek 
güç olabilir.  Bilinç kaybı atağı yaşandığında öncelikli olarak şu  sorulara 
cevap verilmelidir:

Senkop, bayılma için kullanılan tıbbi terim olup, beyne giden kan akımının 
geçici olarak azalması sonucu gelişen geçici bilinç, kaslarda gerginlik ve 
duruş kaybı olarak tanımlanır. Kişiler çoğunlukla o süreçte olan olayları 
hatırlamaz ve duruş kaybı nedeniyle düşer. Ani başlangıçlı ve kısa süreli 
ataklar yaşanıp, takibinde hastada tam düzelme izlenir. Senkobun kendisi bir 
hastalık olmayıp farklı hastalıklar yada durumlar gibi nedenlerle bireylerde 
senkop görülebilir. 

Senkop toplumda sık görülür ve acil servislere başvuru şikayetlerinin yaklaşık 
%1’ini oluşturur. İnsanların yaklaşık dörtte biri hayatlarının bir döneminde en 
az bir kez senkop atağı geçirirler. Hastalarda her yaşta görülebilir ve her iki 
cinsiyeti de etkileyebilir. Hastaların yaklaşık üçte birinde üç yıllık takip 
süresinde tekrarlama görülür. Atak sayısı ne kadar çok ise gelecekte kişide 
tekrarlama olasılığı da o kadar fazla olur. 

Senkop temel olarak üç evreden oluşur. 
Hastaların çoğunluğunda çarpıntı, sersemlik, baş dönmesi, bulantı,  sıcak 
basması yada üşüme soğuk terleme, göz kararması , çift, bulanık görme 
yada işitme bozulması gibi öncül belirtilerin ardından bilinç kaybı görülür.  
Öncül belirtiler hastalar arasında değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 
1-5 dakika arasında sürer.  Bayılma sonrası düzelme evresi gelir ve hastalar 
birkaç dakika içinde tamamen kendine gelir. Kendine geldikten sonra uyku 
hali kafa karşıklığı hastalarda nadir görülür.

Yukarıdaki sorulara verilen yanıtlar “EVET” ise senkop olasılığı 
yüksektir. “HAYIR” cevabı var ise diğer bilinç kaybı nedenleri yönünden 
değerlendirilme yapılması gereklidir. 

Tam bilinç kaybı görüldü mü ?

Bilinç kaybı hızlı başlangıçlı ve geçici miydi?

Kaslarda gerginlik kaybı görüldü mü ?

Bilinç kaybı sonrası tamamen iyileşme görüldü mü? 
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SENKOP KLİNİĞİ NASILDIR? 

SENKOP HASTALARINDA DEĞERLENDİRME 

Bireylerde görülen bazı 
durumlar bilinç kaybına 
neden olarak senkop ile 
karşılabilir. Epilepsi (sara 
hastalığı), beyin damar 
hastalıkları, travmaya 

bağlı gelişen durumlar 
yada psikolojik durumlar 
da kişilerde senkop dışı 

bilinç kayıplarına 
neden olabilir. 

Bilinç kaybı atakları genel toplumda sık görülen bir 
şikayet olup, senkop yada senkop dışı birçok duruma 
bağlı olarak gelişebilir ve tespit etmek güç olabilir.  
Bilinç kaybı atağı yaşandığında öncelikli olarak şu  
sorulara cevap verilmelidir: 

Gözler açık pozisyonda yada kapalı olabilir. Yine 
gözerde kayma senkop hastalarında görülebilir. 
Hastaların kol ve bacakları gevşek pozisyonda 
olabildiği gibi kasılma ve titreme atmalar da 
görülebilir. İdrar/ gayta kaçırma veya dil ısırma 
hastalarda nadir görülür ve daha çok senkop dışı 
nöbet/sara krizini düşündürür. Hastalarda bilinç 
kaybı nedeniyle yaralanma, kol bacak yada kafa 
travmaları , yanıklar oluşabilir.

Hastaların hastane değerlendirilmelerinde ise kalp hızlarında düzensizlik, tansiyon 
değişiklikleri veya kan şekeri düşüklüğü saptanabilir. 

Senkop tek başına bir hastalık olmayıp, birçok kişide bilinen yada bilinmeyen sinir 
sistemi yada kalbi etkileyen altta yatan hastalıklar nedenli olarak senkop gelişebilir. 
Temel olarak senkoplar üç ana grupta toplanır: 

SENKOP NEDENLERİ NELERDİR ?

Bayılmaya neden olan hastalıklar yönünden hasta mutlaka değerlendirilmelidir. 
Bireylerin tanısında en değerli adım hikaye alınması ve muayenedir. Bunun için 
hastadan detaylı öykü alınması önem taşır. Bayılma sırasında hastanın ne yaptığı, 
öncesinde hissetikleri, bayıldığı pozisyon, tetikleyici faktörler,  bayılma sırasında 
yaşananlar, ne kadar süre baygın kalındığı , eşlik eden diğer şikayetler, düşme şekli,  
kendine geldikten sonra yaşananlar hastanın değerlendirilmesinde dikkat edilmesi 
gereken noktalardır. Bu nedenle varsa bayılmanızı gören bir kişiyle doktora 
başvurmanız değerlendirilmenizde daha yararlı olacaktır. Yine bayılmanın yada benzer 
şikayetlerin daha önce yaşanıp yaşanmadığı ve hastanın sahip olduğu hastalıklar (şeker 
hastalığı, kalp hastalığı, parkinson hastalığı vb.), kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol 
kullanımı muayenelerinde mutlaka sorgulanmalıdır. 

Takibinde detaylı muayeneleri yapılmalıdır. Muayene sonrası gerekli hastalarda 
kardiyolojik açıdan kalp ritminin kaydedildiği elektrokardiyografi (EKG), 24-48 saatlik 
kalp ritminin değerlendirildiği holter ritm incelemeleri, kalp yapısının ve fonksiyonlarının 
incelendiği ekokardiyografi, tilt testi gibi testler planlanmalıdır. Sinir sistemi hastalıkları 
ve diğer nedenler yönünden ise gerekli görülen hastalarda beyin görüntülerinin elde 
edilmesine olanak sağlayan bilgisayarlı tomografi yada manyetik rezonans 
görüntüleme (MR) veya beyin elektriksel aktivitesinin değerlendirildiği 
elektroensefalografi (EEG) yapılabilir. 

Kalbe bağlı senkoplarda kalp ritm problemleri önemli bir grubu oluşturur. Kalp ritm 
problemlerinde kalbin yavaş çalışması (bradikardi) yada hızlı çalışması (taşikardi) 
sonucu kalp atımında düzensizlik gelişerek kişilerde senkop görülebilir.  Yine kalp kası 
hastalıklarında kas liflerinin kalınlaşması veya sertleşmesi nedeniyle kalp boşlukları 
düzgün fonksiyon gösteremez ve kanın kalpten çıkışında soruna neden olabilir. Ana 
atardamarı (aort) darlığı yada kalp kapak hastalıkları da beyin kanlanmasını etkileyerek 
senkop gelişimine yol açabilir. Ek olarak kalp içi oluşan pıhtı durumu hastada 
bayılmaya neden olabilir.  Bazı kullanılan ilaçlar kalp ritminde yada kan basıncında 
değişikliğe neden olarak senkoba neden olabilir. Özellikle yeni başlanan bir ilaçtan 
sonra senkop meydana geldiye mutaka hekiminizi bilgilendiriniz.

Hipotansiyon kişilerde kan basıncının (tansiyon) normalden düşük olmasıdır.  Ortostatik 
hipotansiyon ise kişinin ayağa kalkmasıyla tansiyon düşüklüğü yaşaması olarak 
tanımlanır. Ortostatik hipotansiyon birincil olarak bireylerde olabileceği gibi çeşitli 
hastalıklar yada durumlar nedeniyle de gelişebilir. Parkinson hastalığının bazı türlerinde, 
omurilik zedelenmeleri yada şeker hastalığında izlenebilir veya bireylerde kan yada sıvı 
kaybı, ishal, alkol alımı veya bazı ilaçlar ortostatik hipotansiyon gelişimine neden olabilir. 

En sık  görülen senkop türüdür. Hastaların yaklaşık %80’inde görülmektedir.  Normalde 
dolaşımın kontrolünü sağlayan reflekslerin çeşitli tetikleyici nedenlerle düzgün 
fonksiyon gösterememesi sonucu gelişir. Tetikleyici faktörler sonucunda kan basıncı 
düşer ve beyne giden kan akımı azalır.  Vazovagal senkoplar ,durumsal senkoplar ve 
hassas karotis sendromundan oluşur. Vazovagal senkoplar basit bayılma olarak da 
bilinir ve çoğunlukla iyi seyirlidir. Bu durumda kişide bayılma anında kalp hızı yavaşlar, 
toplar damarlar genişler. Kan bacak toplardamarlarında ve barsak damarlarında göllenir 
ve kalbe geri dönüşü azalır. Tansiyon düşer ve beyne giden kan miktarı azalarak kişide 
bayılmaya neden olur. Kişilerde uzun süre ayakta durmak, sıcakta, kalabalık ortamda 
bulunmak, kan görmek, vücudun yeterli sıvı alamaması en sık görülen faktörlerdendir. 
İkinci grup durumsal senkoplar olup belirli bazı durumlar ve tetikleyici faktörlere bağlı 
olarak gelişir. Öksürük, hapşırık sonrası bayılmalar, ağırlık kaldırma, egzersiz sonrası 
gelişen yada idrar yaptıktan sonra gelişen bayılmalar bu gruba örnektir. 

1 Refleks senkop: 

2 Kalbe bağlı senkop:

3 Hipotansiyon - Ortostatik hipotansiyona bağlı senkop:
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Nedeni belli olmadan hastaya 
yiyecek yada içecek birşeyler 

verilmeye çalışılmamalı, 
uyandırmak için  yüzüne tokat 

veya su atılmaması ve tek başına 
bırakılmamalıdır.

SENKOP TEDAVİSİ NASILDIR? 

SENKOP önemli bir durumdur ve dikkate alınması gerekir;

YAPILMAMASI GEREKENLER!

Çünkü senkop birçok farklı durum nedeniyle gelişebilmekte ve bazıları daha iyi huylu 
olabildiği gibi bazı durumlarda senkoplar önemli ve ciddi nedenlerden 
kaynaklanabilmektedir.

Ek olarak senkop nedeniyle hastalarda yaralanmalar gelişebilir. Hastaların %6’sında 
kırık veya motorlu taşıt kazası gibi önemli yaralanmaların geliştiği, %29’unda ise sıyrık, 
çürük gibi daha hafif boyutlu yaralanmaların görüldüğü bildirilmiştir. 

Senkobun yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri vardır. Bu etkiler bir böbrek hastalığının, 
eklem romatizmasının yada depresyonun kişide yarattığı yaşam kalitesi sorunları 
düzeyinde olabilir. Kişilerde beceri azlığına, ağrıya ve depresyona neden olabilir. 

Bazı hastalarda yaşamları boyunca sadece bir kez senkop atağı görülürken bazı 
bireylerde bayılma tekrarlayabilir. Özellikle tekrarlayan senkopların kişilerin yaşam 
kalitesini %33 oranında olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Kadın cinsiyet 
olanlarda, ileri yaş bireylerde, ek hastalıkları bulunanlarda veya sık tekrarlama 
gösterenlende bu olumsuz etki daha da belirgindir. 

112

Sırt üstü yatır

Nefesini
Kontrol et

Acil
Müdahaleyi
Ara

Ayağını yükselt
Yakayı aç
Kemeri çıkar

Hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşayabileceği senkop atağı 
çok geniş bir yelpazadeki hastalık ve durumları kapsamakta olup önemli 
klinik durumların işaretçisi olabilir. Bu nedenle hastalarda erken tanı ve 
uygun tedavi önem taşımaktadır

! ! !

Senkop doğru tanı ve hasta yönetimi ile kontrol altına alınabilen bir durumdur. 
Hastalarda özellikli bir tedavi bulunmamakta olup, tedavi esas olarak bayılmaya 
neden olan faktörün tedavisine dayanır. Böylece hastalarda atak tekrar etme 
olasılığın azaltılması, fiziksel hasarın azaltılması ve yaşam süresinin etkilenmemesi 
temel olarak hedeflenir. Özellikle ailesinde ani ölüm öyküsü bulunan hastalar, bilinç 
kaybı ile birlikte konuşma bozukluğu , uzuvlarında kuvvetsizliği olanlar, bilinen kalp 
hastalığı öyküsü olanlar ve göğüs ağrısının eşlik ettiği senkop hastaları için acil olarak 
sağlık merkezine başvuru önem taşımaktadır. 

Kalp ritm bozukluklarında medikal tedavi uygulanabildiği gibi uygun hastalarda kalıcı kalp pili, 
kalpte bozuk elektriksel aktiviteden sorumlu bölgenin yakılması gibi yöntemler uygulanabilir. 
Kalp kapak bozuklukları ilaç ile tedavi edilebilir yada ameliyat ile kapak değişimi planlanabilir. 

Vazovagal senkop hastalarında tedavide ilk basamak sıvı kaybı gibi tetikleyici faktörlerden 
kaçınılmasıdır. Uygun hastalarda kan damarlarını daraltan yada kalp hacmini arttıran ilaçlar 
kullanılabilir. 

Tedavide hasta ve yakınlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi de önem taşımaktadır. Kişinin yaşam 
düzeninde yapacağı yada dikkat edeceği çeşitli faktörler ile bu durumun tekrarı önlenebilir.  
Örneğin bireyin sıvı, gıda dengesine, ayakta kalma süresinine , ortam sıcaklığına dikkat etmesi  
ve uyku düzenine dikkat etmesi önemlidir.   

Senkop geçiren bir hastada ilk olarak hasta sırt üstü 
pozisyona alınarak bacakları yukarı doğru kaldırılmalıdır. 
Hasta  kendine gelmeden ayağa kaldırılmaya 
çalışılmamalıdır.  Hastalarda dilin geriye kaçması ve 
solunum yollarının kapanmasına dikkat edilmeli, 
hastaların hava yolunun kapanması önlenmelidir. 
Hastanın nefes almasını kolaylaştımaya yönelik takı, 
boynunu sıkan kravat vb. şeyler çıkarılmalıdır. 
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Karaciğerde, fazla miktarda yağ toplanması sonucu gelişen 
hastalığa ‘karaciğer yağlanması’ denir. Dünyada obezitenin 
hastalık olarak kabul edilmesi ve sebebi belli olmayan siroz 
vakalarının artması bilimsel karaciğer çalışma gruplarını 
karaciğer yağlanması üzerine çalışmaya teşvik etmiş ve bu 
konudaki bilimsel birikimin artmasına yol açmıştır.

Yandaki listeden de anlaşılabileceği gibi aslında her insanın karaciğerinde belli 
oranlarda yağ depolanmaktadır. Her şeyin fazlasının zararlı olması gibi 
karaciğerde depolanan yağ miktarının artması da zamanla karaciğer hücrelerinde 
hasarlanmaya, karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya ve hatta karaciğer 
yetmezliğine (siroz) yol açabilecek kadar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Karaciğer yağlanması birçok sebebe bağlı olabilmektedir. Temel sebepler; 
vücutta çok fazla yağ üretilmesi ( bazı genetik hastalıklarda olduğu gibi) veya 
diyet ile alınan yağların yeteri kadar karaciğerde işlenememesi olarak 
sıralandırılabilir. Genetik hastalıkları saymazsak en önemli sebebin diyet ile alınan 
yağların karaciğerin işleyebileceği miktarın üzerine çıkması ve vücutta birikmesi 
olarak söylenebilir.

KARACİĞER YAĞLANMASININ SEBEPLERİ; 

          •Yediğimiz besinlerin vücutta kullanabilecek besin maddelerine    
          dönüştürülmesi. (Örneğin nişastayı şekere çevirir, yağların hazmı için
          safra üretir.)

          •Kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinlerin üretilmesi.

          •Demir, vitamin ve yağlar, şekerler gibi enerji kaynaklarının depolanması.

          •İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

          •Toksin içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi

          •Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

          •Alkol ve sigara kullanımı

          •Hızlı kilo alıp verme

          •Düzensiz yaşam tarzı

          •Hareketsiz yaşam

          •Yüksek kolesterol

          •Gebelik

          •Obezite
KARACİĞERİN VÜCUDUMUZDAKİ TEMEL GÖREVLERİ;
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Özellikle belirti vermeyen erken evre hastalarda tanı aşamasının ilk basamağı 
doktorun karaciğer yağlanmasından şüphelenmesidir. Bunun için hastaya iyi bir 
klinik sorgulama yapmak gerekir. Alkol kullanımı, ailede viral hepatit hastalıkları 
varlığı, diyabet hastalığı varlığı, ailesel kolesterol yüksekliği varlığı mutlaka 
sorgulanmalıdır. Gene obezite değerlendirilmesi açısından vücut kitle indeksi 
hesaplanmalı ve detaylı vücut yağ ve kilo ölçümleri yapılmalıdır.

Bu detaylı klinik sorgulamadan sonra loboratuvar değerlendirmelerine geçilir. 
Kan yağları (trigliserit, kolesterol), karaciğer testleri (alanin aminotransferaz testi 
(ALT) ve aspartat aminotransferaz testi (AST), bilirubinler ve gamma glutamil 
transferaz (GGT)), viral hepatit testleri (Hepatit B ve Hepatit D) karaciğer 
yağlanmasından şüphelenilen her hastada bakılması gereken testlerdir. Ayrıca 
hasta şeker hastalığı açısından da mutlaka değerlendirilmelidir. 

Görüntüleme yöntemi olarak ilk tercih edilen yöntem ultrasonografidir. Bu 
tetkikte radyoloji doktorları karaciğerin yağlı olup olmadığı konusunda kabaca 
bilgi verebilirler. Günümüzde ultrason temelli bir yöntem olan karaciğer 
elastografi yada fibroscan testi karaciğer yağlanma ve karaciğer dokusunda 
bozulma oranlarını biopsi ye yakın sonuçlar ile bize söyleyebilmektedir. Ultrason 
haricinde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleri 
ilede karaciğer yağlanması, karaciğerin yapısı ile ilgili detaylı bilgiler elde 
edebilmekteyiz. 

Bütün bu görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra bazı hastalarda karaciğer biopsisi 
yapmak gerekmektedir. Özellikle karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer 
yetmezliği (siroz) gelişen hastalarda karaciğerdeki bozulmanın durumunu 
saptamanın kesin ve en güvenilir yolu karaciğer biopsisidir.

KARACİĞER YAĞLANMASINDA TANI;

Birçok hastada erken evre karaciğer yağlanması klinik belirti vermez. Klinik 
belirtiler genellikle karaciğer yağlanma oranının artmasına bağlı karaciğer 
fonksiyon bozukluğu oluşmasıyla açığa çıkar. İlk başlarda halsizlik, iştah kaybı gibi 
belirtiler varken, hastalığın ilerlemesi ve siroz gelişmesi sonucunda kilo kaybı, 
sarılık, karında sıvı toplanması, erkeklerde meme büyümesi gibi belirtiler açığa 
çıkabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASINDA BELİRTİ VE BULGULAR;

Karaciğer yağlanması birçok sebebe 
bağlı olabilmektedir. Temel sebepler; 
vücutta çok fazla yağ üretilmesi ( bazı 
genetik hastalıklarda olduğu gibi) veya 
diyet ile alınan yağların yeteri kadar 
karaciğerde işlenememesi olarak 
sıralandırılabilir. Genetik hastalıkları 
saymazsak en önemli sebebin diyet 
ile alınan yağların karaciğerin 
işleyebileceği miktarın üzerine çıkması 
ve vücutta birikmesi olarak söylenebilir.

          •Obezite

          •Alkol ve sigara kullanımı

          •Hızlı kilo alıp verme

          •Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

          •Hareketsiz yaşam

          •Düzensiz yaşam tarzı

          •Yüksek kolesterol

          •Gebelik

          •İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

          •Toksin içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi

KARACİĞER YAĞLANMASININ SEBEPLERİ; 

Bu testler yapılırken unutulmaması gereken en önemli şey 
hastanın 12 saatlik tam açlık sonrasında kanlarını vermesi 
gerektiğidir. Aksi takdirde kan sonuçları teşhis için yanıltıcı olabilir.

5554



Öncelikle diyet değişikliği ile başlamak gerekir. Alkol alımının azaltılması, yeterli 
ve dengeli besleme, vücut kütle indeksinin azaltılması gibi yaşam değişiklikleri 
özellikle 1. ve 2. derece geri dönüşümlü hastalıkta yeterli bir karaciğer iyileşmesi 
sağlayacaktır. 

3. derece hastalıkta ise hastalığın ilerlemesi durdurulacak sağlam karaciğer 
dokusunun korunması ile siroz gelişimi engellenecektir. Yaşam değişikliklerinde 
diyetten sonra gelen en önemli yöntem spordur. Düzenli yapılan sporun hem 
kilo kaybına hem de kan yağlarında anlamlı azalmaya yol açtığı bilinmektedir. 
Gene ilk 3 evre hastalıktahastalığın tam tedavisi ve ya ilerlemesinin 
durdurulmasına çok önemli katkısı vardır. 

Dördüncü evre hastalık (siroz) geliştiği takdirde maalesef yaşam 
değişikliklerinin, spor ve ilaçların tedaviye bir katkısı olmamaktadır. 
Gelişen sirozun derecesine göre bu hastalarda karaciğer nakli 
gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

KARACİĞER YAĞLANMASININ EVRELERİ; KARACİĞER
YAĞLANMASININ
TEDAVİSİ;

Karaciğer yağlanmasının biline bir ilaç tedavisi 
yoktur. Tedavide uygulanması gereken en önemli 
yöntem yaşam değişikliğidir.

“

Yaşam değişiklikleri haricinde hastada var ise şeker hastalığının ilaçlar ile tam 
kontrol altına alınması, kan yağları yüksekliğinin ilaçlar ile kontrol altına 
alınması sonucunda karaciğer yağlanmasının önüne geçilebilmektedir.

Karaciğer yağlanmasının klinik belirti ve bulgularına göre bir takım evreleme 
sistemleri geliştirilmiştir. Bu evreler hastalığın aşamasını belirlemekte ve 
aşamasına göre tedavi planını çizmemizde yardımcı olmaktadır. 

Hastalığın en hafif evresidir. Genellikle herhangi bir 
tıbbi görüntüleme sırasında raslantısal olarak tanı 
alır. Bu evrede henüz karaciğer hücrelerinde 
hasarlanma başlamamıştır ve tamamen geri 
dönüşümlü bir durumdur.

Bu evrede karaciğer hücrelerinde geri dönüşümlü 
hasarlar gelişmeye başlar. Artık karaciğer hücreleri 
için iltihabi süreç başlamıştır müdahele edilmediği 
takdirde fonksiyon kaybına yol açabilecek 
değişiklikler gelişecektir.

Bu evreye fibrozis evresi denir. Artık karaciğerin ana 
dokusu bozulmuş ve karaciğer hücreleri sert bağ 
dokusu hücrelerine dönüşmüştür. Bu evre geri 
dönüşümsüz bir evredir. Bu seviyede tanı alan 
hastalarda amaç karaciğerin daha fazla bozulmasını 
engellemektir. 

Karaciğer yağlanmasının en ileri evresi olan evredir. 
Karaciğer dokusunun tamamının bozulmasına bağlı 
siroz gelişmiştir. Geri dönüşümsüz bir evredir. 
Hastada siroz hastalığının bulguları çıkmaya başlar 
ve zamanla tüm bulgular aşikâr olur.

Birinci Evre:

İkinci Evre:

Üçüncü Evre:

Dördüncü Evre:
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Kanserle
mücadelede

beslenme
desteği

Vücudun herhangi bir dokusu veya organdaki hücrelerin kontrolsüz 
çoğalmasıyla ortaya çıkan kanser hastalığı her yıl hızla artış 
göstermektedir. 2018 yılında dünyada tahmini 17 milyon kanser vakası 
bulunmaktayken, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma 
Ajansı’nın verilerine göre 2030 yılında bu sayının 26 milyonu aşacağı 
tahmin edilmektedir. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 150.000 yeni kanser 
olgusu teşhis edilmektedir. 

Kanser tedavisi gören bir hastanın beslenmesi planlanırken, hastanın ihtiyacı olan 
enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde alımı sağlanırken tedavin 
şekli ( cerrahi, kemoterapi, radyoterapi),  kanserin türü ve varsa diğer hastalıkları da 
(diyabet, hipertansiyon vs.)  göz önüne alınmalıdır. Kanser tedavisi alan bazı 
hastaların beslenme düzenlerinde önemli bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda 
tedavinin ve hastalığın beslenme durumunu önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. 
Uzun süren bu tedavi sürecinde hastanın beslenmesinin iyi planlanmış olması ve 
gereken beslenme desteğinin verilmesi hastalığın seyrini ve tedavi sürecini olumlu 
yönde etkilemektedir.

Kanserin oluşumu genetik olmakla birlikte sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, 
fiziksel aktivite yetersizliği gibi pek çok çevresel faktörden etkilenmektedir. Bu 
faktörler arasında beslenmenin çoğu kanserde %10 ile %70 arasında etkisi 
olmaktadır. Beslenme kanser oluşumunda bu kadar etkiliyken tedavi sürecinde de 
hastaların beslenme durumunu yönetmek oldukça önem taşımaktadır. 

 Bu tedavi sırasında karşılaşılabilecek beslenme 
durumunu bozabilen bazı yan etkiler;

 • İştahsızlık,

 • Mide bulantısı - kusma,

 • Kilo alma veya kilo verme,

 • İshal veya kabızlık,

 • Tat ve koku duyusunda değişiklikler,

 • Ağızda ve boğazda yara oluşması,

 • Diş ve diş eti rahatsızlıklarının oluşması
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 • Dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, gün içerisinde aşağıda belirtilmiş 
olan her 4 besin grubundan yeterli miktarda alınmalı, kilo kaybetmemeye dikkat 
edilmelidir. Beslenmede her çeşit, farklı renklerde sebze ve meyveye yer vermeli 
ve mevsime uygun tercihler yapılmalıdır.

 • Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edilmelidir. Doymuş 
yağ miktarı fazla olan kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. İçeriği bilinmeyen 
paketli, katkı maddesi içeren gıdalardan kaçınılmalı, salam, sosis, sucuk, füme et 
vb. işlenmiş etlerden uzak durulmalıdır. 

 • Bu süreçte bağışıklığın düşmesi ihtimaline karşı yemek hazırlanırken 
hijyene çok dikkat edilmeli, çiğ tüketilecek sebze ve meyveler sirkeli suda 
bekletilerek çok iyi yıkanmalıdır. Et, yumurta gibi hayvansal besinler az pişmiş 
tüketilmemelidir. Dışarda hazırlanmış yemeklerden kaçınılmalı eğer tüketilecekse 
güvenilirliğinden emin olunmalı, iyi pişmiş şekilde tercih edilmelidir.

 • Tedavi sürecinde önerilen sıvı alımına uyulmalı ve yeterli miktarda su 
içilmelidir. Özellikle kemoterapi sürecinde bol su tüketilmesi önerilmektedir.

 • Besin ilaç etkileşimlerine mutlaka dikkat edilmelidir. Kemoterapi ilaçlarıyla 
etkileşimi olabilen greyfurt, kan portakalı, turunç, nar, yıldız meyvesi, karadut gibi 
meyveler tüketilmeden mutlaka doktor veya diyetisyene danışılmalıdır. 

 • Bilimsel hiçbir veriye dayanmadan, tedaviye ek olarak iyi geldiği söylenerek 
reklamı yapılan bitkisel ürünler, içeriği bilinmeyen karışık çaylar ve çeşitli takviyeler 
tedavi sürecini olumsuz etkileyerek durumu kötüleştirebilmektedir. Bu nedenle bu tarz 
ürünlerden kaçınılmalı, kullanıldıysa doktora bilgi verilmelidir.

TEDAVİ SÜRECİNDE BESLENME DURUMUNU 
DAHA İYİ HALE GETİREBİLMEK İÇİN BAZI ÖNERİLER

 Besin grupları:

 1. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, baklagiller, sert kabuklu yemişler/yağlı tohumlar

 2. Süt, yoğurt, peynir

 3. Tahıllar, ekmek, pilav, makarna

 4. Sebze ve meyve

     Yemek hazırlarken kızartma yapılmamalı direk ateşle 
temas edecek şekilde pişirilmemelidir. Besin ögesi kaybının 
en az olacağı pişirme yöntemleri tercih edilmeli, haşlama 
yapılacaksa besinler suyu çektirilerek pişirilmeli ve 
hazırlanan yemekler uzun süre bekletilmeden tüketilmelidir.

ÖNEMLİ

Tedavi sırasında tüm tavsiyelere uyulmasına rağmen hastada besin alamama süreci 
uzuyorsa, hasta kilo kaybediyorsa bu durum mutlaka doktor ve diyetisyene 
bildirilmelidir. Doktor veya diyetisyenin önereceği tıbbi beslenme tedavisini 
başlanması bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır.

Kanser tedavisi tamamlandıktan sonra bu tedavilere bağlı (özellikle kemoterapi ve 
radyoterapi) yan etkilerin pek çoğu geçmektedir. Tedavi bittiğinde hasta kendisini 
giderek daha iyi hissetmeye başlayacak, beslenme durumu yavaş yavaş normale 
dönecektir. Ancak bazen bazı yan etkiler devam edebilmektedir. Tedavi bittikten 
sonraki süreçte de beslenme ihmal edilmemeli, düzenli ve dengeli beslenmeye özen 
gösterilmelidir. Gereken durumlarda diyetisyene başvurulmalıdır.
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TEDAVİYE BAĞLI GÖRÜLEN
YAN ETKİLER İÇİN ÖNERİLER

Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı ağızda acıma, diş etlerinde hassasiyet, boğaz ağrısı, 
ağız içi ve boğazda yara görüldüğü durumlarda beslenmeyi ihmal etmemeli yemek 
yemek için gayret gösterilmelidir. Yemekler çok sıcak tüketilmemelidir. Bu süreçte tuzlu, 
asitli, acı, sert ve kuru besinleri çiğnemek ve yutmak zor olacaktır. Bu nedenle yemek 
tercihi yaparken yumuşak kolay tüketilebilen, besleyiciliği yüksek olan besinlerden 
faydalanılmalıdır. Örneğin; süt, yoğurt, çorba (çorbalar et, kıyma, tavuk, yumurta ilaveli 
daha besleyici olacaktır), iyi pişmiş sebzeler, çok pişmiş yumuşak et,  iyi pişmiş yumurta, 
yumuşak peynir, patates püresi, yumurtalı sütlü tatlılar, muz, elma, armut gibi asitli 
olmayan meyveler veya bunların püreleri tercih edilebilir. Çiğneme güçlüğü çekiliyorsa 
yemekler blendrize edilip püre haline getirildikten sonra tüketilebilir. Sebze, meyve, 
yoğurt, süt, kuruyemişler karıştırılıp blendrize edilerek besleyici smoothieler 
hazırlanabilir. 

Bu süreçte iştahsızlık mevcutsa hasta yine de yemek yemeye çalışmalı, gün içerisinde 
öğün atlanılmamalı, ara öğün yapmaya özen gösterilmeli ( ara öğünlerde çiğ kuruyemiş, 
taze ve kuru meyveler, tam tahıllı krakerler veya iştahı olumlu etkileyecek sevilen 
yiyeceklerden tüketilebilir).

Tedaviye bağlı tat ve koku duyusunda değişiklikler olabilir.  Bazı yiyecekler ağızda acı ya 
da metalik bir tat bırakırken, bazılarının tadı azalıp tatsızlaşabilir. Bu değişikliklerin 
nedeni hastalığın kendisi ya da kemoterapi, radyasyon gibi tedaviler olabilmektedir. 
Genellikle tedavi tamamlandıktan sonra bu değişiklikler normale döner. Eğer tat alma 
duyusu değiştiyse; hastaya güzel görünen ve güzel kokan yiyecekler tercih edilebilir. 
Yemeklerin tat ve kokularını değiştirmek için fesleğen, nane, kekik, biberiye gibi aromalı 
otlar ve baharatlar kullanılıp yemekler soğan ya da sarımsak ekleyerek pişirilebilir. 
Yiyecekler soğuk veya oda ısında tüketilebilir.

Hastada bulantı - kusma oluyorsa mideyi rahatlatacak yağlı, ağır kokulu olmayan, kuru 
besinler tüketilmeli (kızarmış ekmek, kraker, gevrek, simit, tost, leblebi, haşlanmış 
patates, makarna, beyaz peynir vs. ) Yemekler küçük porsiyonlarda tercih edilerek öğün 
sayısı arttırılmalı ve yavaş yenilmelidir. Yemeklerle birlikte su içilmemeli, sıvı alımı yemek 
aralarında yudum yudum olmalıdır. Yemek yedikten sonra hemen yatılmamalıdır. Yemek 
aralarında bulantıyı azaltan zencefil çayından faydalanılabilir. 

Kabızlık problemiyle karşılaşıldığında öncelikli olarak su tüketimi arttırılmalıdır. Yeteri 
kadar su tüketemeyen hastalarda sıvı alımı çorba, komposto vs. ile arttırılmaya 
çalışılmalıdır. Sıvı alımın yanında posalı yiyeceklerin tüketimi artırılmalıdır. Tam tahıllı 
besinler, yüksek lifli meyve (kayısı, erik, incir, armut vb.) ve sebzeler tercih edilmelidir. 
Her öğüne salata, söğüş gibi çiğ sebzeler ilave edilebilir. Gaz şikayeti görülmüyorsa 
haftada 1-2 kuru baklagil tüketilmesi tavsiye edilmektedir.  Kefir, probiyotik ilaveli 
gıdalar, probiyotik takviyeleri kabızlığı önlemede oldukça faydalıdır ancak hastada 
nötropeni geliştiyse veya kemik iliği nakli sonrası dönemdeyse bunlar önerilmemektedir. 
Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktor veya diyetisyene danışılmalıdır. Kabızlık 
mevcutsa; muz, pirinç, patates, beyaz unlu besinlerden kaçınılmalıdır.

Tedavi sürecinde ishal görülüyorsa bu dönemlerde yağlı ve lifli yiyeceklerden 
kaçınılmalıdır. Öğünlerde yağsız, derisiz pişirilmiş tavuk, et, köfte, haşlanmış patates, 
haşlanmış makarna, pirinç lapası, yağsız yayla çorbası, yoğurt, ayran, az yağlı beyaz 
peynir, beyaz ekmek, muz, kabuksuz şeftali, kabuksuz elma, ayva tercih edilmelidir. 
Elektrolit bozukluklarını önlemek için bol su içilmeli, gerekiyorsa yemeklere tuz ilave 
edilmeli, yoğurt, ayran tüketimi ihmal edilmemelidir.

İŞTAHSIZLIK

TAT VE KOKU DUYUSUNDA DEĞİŞİKLİKLER

KABIZLIK

AĞIZ İÇİNDE VE BOĞAZDA YARA, AĞRI

BULANTI- KUSMA 

İSHAL
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Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre sağlık; “sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça 

ve sosyal yönden tam bir iyilik hali”ni ifade 
etmektedir. Kadın sağlığına baktığımız zaman ise, 
kadınların özellikle farklı hormonal etkilere maruz 

kalmaları nedeniyle, kadın sağlığının erkek 
sağlığına göre daha hassas olduğu söylenebilir.  

KADIN SAĞLIĞINDA
ÖNEMLİ TARİHLER

Kadınlar hayatları boyunca; 
ana rahminden başlayarak, 
çocukluk, ergenlik, 
erişkinlik, menopoz ve 
yaşlılık gibi dönemlerden 
geçmektedir. Bu 
dönemlerin her birinde 
fiziksel, ruhsal ve sosyal 
farklılıklar yaşamaktadırlar.  
Bu yazımızda bu dönemleri 
inceleyeceğiz

Çocukluk dönemi için sosyal faktörleri göz ardı ettiğimizde erkek 
ve kız çocuğunun büyümesi sırasındaki gereksinimlerinin benzer 
olduğu söylenebilir. Çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi, iyi bir 
eğitim almaya başlamasının sağlanması,  doktor takiplerinin 
düzenli yapılması, aşılarının eksiksiz ve zamanında yapılması, 
sevgi ve saygı gördüğü bir ortamda yetişmesi önemlidir.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ
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Erişkinlik dönemi, ergenlik çağının ardından başlayıp menopoza kadar devam eden süreci ifade 
etmektedir. Bu dönemde kadın sağl”ığı ile ilgili gebelik, doğum, doğum sonu yaşanabilen 
sorunlar, istenmeyen gebelikler, düşükler, aşırı ya da düzensiz kanama ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan kansızlık, beslenme bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, anne ölümü gibi 
sağlık sorunları karşımıza çıkabilmektedir. 

Erişkinlik döneminde düzensiz adet kanamasına yol açan endometrial polip, miyomlar, 
yumurtalık kistleri gibi organik patolojiler ya da hormonal dengesizliklerin yol açtığı aşırı 
kanamalar izlenebilmektedir. Adetlerinde düzensizlik yaşayan her erişkin kadının kadın 
hastalıkları ve doğum doktoruna muayeneyi ihmal etmemesi gerekmektedir. 

Ergenlik döneminde rahim ağzı kanserinden korunmak 
için HPV’ ye karşı aşı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu 
aşıyı ergenlik döneminde yaptıramayan kadınların 26 
yaşına kadar yaptırmaları uygun olacaktır. Bu aşının 
daha ileri yaşlarda da hastalığa karşı koruyuculuğu 
olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur. Rahim ağzı 
kanserinden korunmak için düzenli olarak yaptırılması 
gereken tarama testleri de mevcuttur. Bunlar rahim 
ağzından sürüntü olarak alınan servikal PAP-smear ve 
HPV testleridir. Ülkemizde HPV testi ile birlikte, 
PAP-smear testleri 30 yaşından itibaren KETEM’lerde 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. 30 yaşından önce cinsel 
yönden aktif olan kadınlara da 21 yaşından itibaren 3 
yılda bir PAP-smear testi yaptırmaları önerilmektedir. 
Erişkin dönemde, ailede meme ya da yumurtalık 
kanseri öyküsü olmayan kadınlarda 40 yaşından 
itibaren yılda bir kez mamografi yapılması 
gerekmektedir. Ailede meme ya da yumurtalık kanseri 
olan kadınların ise, doktorları ile görüşerek gerek 
görülmesi halinde genetik testlerinin yapılması ve daha 
erken yaşlarda kanser tarama testlerinin düzenli bir 
şekilde uygulanması, erken dönemde bu hastalıkların 
yakalanabilmesi için gereklilik taşımaktadır.

 Erişkin dönemde çocuk sahibi olmayı 
düşünen kadınların, gebelik planlamadan önce en 
azından bir kez kadın hastalıkları ve doğum 
doktoruna başvurmaları önemlidir. Gebe kaldıktan 
sonra da hastanın doktorunun önerisine göre gebelik 
takiplerini sürdürmesi hem kendi sağlığı hem de 
bebeğin sağlığı açısından hayati önemdedir.

EDSÖ 10-19 yaşlar arasını ergenlik 
dönemi, 20-24 yaşlar arasını gençlik 
dönemi, 20-24 yaş arasını ise genç 
insanlar olarak tanımlamaktadır. 
Ergenlik çağında vücutta hızlı bir 
şekilde fiziksel değişiklikler yaşanmakta 
bu da ergen kişide endişe ve şaşkınlık 
gibi duygular uyandırmaktadır. 
Ergenlik çağında salgılanmaya 
başlanan cinsiyet hormonları da kişinin 
cinsel ve duygusal davranışlarının 
değişikliğe uğramasına yol açmaktadır. 
Bu dönemlerde, yaşam boyu olumsuz 
sonuçlara yol açabilecek zararlı 
alışkanlıklara başlanması, kız çocuklarında daha sık 
gözlenen yeme  bozukluklarının (anoreksia nervosa, blumia 
nervosa gibi) ortaya çıkması gibi durumlar söz konusudur. 
Anoreksia nervosa ve blumia nervosa kişinin beden algısında 
bozulma nedeniyle ortaya çıkan, kız çocuklarında yaklaşık 10 kat 
daha fazla gözlenen hastalıklardır. Anoreksia nervosada yaşamı 
tehdit edecek düzeyde kilo kaybı ortaya çıkabilmekte olup 
yemek yemeyi reddetme durumu mevcuttur. Blumia 
nervosada ise sürekli yemek yeme, yemek yemenin ardından 
gelen pişmanlık hissi ve bunun ardından kusma, aşırı 
egzersiz, ishal yaptıracak ilaç kullanımı gibi davranışlar 
izlenmektedir.

Kız çocuklarında ergenlik döneminde fiziksel 
değişikliklerle beraber menstruasyon (regl, adet) 
kanamaları görülmeye başlamaktadır. Adet kanamaları 
genellikle ergenlik çağının başlangıcından 2-2.5 yıl 
sonra başlamaktadır. Kız çocuklarında adet 
kanamalarının başlamasından yaklaşık 2 yıl sonra 
yumurtlama başlamaktadır. Yumurtlama başlayana 
kadar ağrılı adet söz konusu değildir. Aileler kızlarında 
adetten birkaç yıl sonra artan, ağrı ortaya çıktığında 
genellikle bunun olağan bir durum olduğunu 
anlamayabilmekte ve bir rahatsızlık olduğu zannıyla 
sağlık kuruluşlarına başvurmaktadırlar. Adet sancısı 
nedeniyle tıbbi yardım almak, gayet doğal bir durum 
olmakla birlikte, ebeveynlerin yaşanan durumun 
oldukça doğal bir süreç olduğunun farkında olmaları 
panik düzeylerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Ergenlik döneminde üreme sağlığı ile 
ilgili problemler de izlenebilir. Özellikle 
sosyokültürel düzeyi daha düşük 
ailelerde ergen evlilikleri, istenmeyen 
gebelikler, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar bu dönemde dikkat 
edilmesi gereken diğer konulardır.

Kız çocuklarının HPV (human 
papillomavirus) adı verilen rahim ağzı 
kanserine yol açan virüse karşı 
özellikle 11-12 yaşından itibaren aşı 
olmaları da çok büyük önem arz 
etmektedir. Bu aşının ulusal aşı 
programına dahil edilmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

ERGENLİK DÖNEMİ ERİŞKİNLİK DÖNEMİ
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Menopoz kadının sağlık sorunlarının en çok ihmal 
edildiği dönemdir. Bu dönemde vücutta izlenen pek çok 
değişiklik menopoz sürecine mal edilmekte, bu da olası 
başka hastalıkların yakalanmasında gecikmelere neden 
olabilmektedir. Bu dönemde kadınların yukarıda 
bahsettiğimiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri 
tarama testlerine uygun aralıklarla devam etmeleri 
uygundur. 

Menopoz sürecinde ve sonrasında cinsiyet 
hormonlarının düzeyi hızla azalmaktadır. Kadın cinsiyet 
hormonlarının kemikler ve kalp damarları üzerinde 
koruyucu etkileri vardır. Menopoz sonrasında bu 
hormonlar azaldığı için kalp hastalıkları ve kemik erimesi 
riski hızla artmaktadır. Kemik erimesi için kemik 
yoğunluğu ölçme testlerinin sigara kullanımı, artmış 
alkol tüketimi, frajilite kırıkları, 3 aydan uzun süre kortizol 
türevi kullanılması, düşük vücut kitle indeksine sahip 
olmak, romatoid artrit hastası olmak gibi kırık için risk 
faktörünü taşıyan menopoz sonrası dönemdeki tüm 
kadınlara uygulanması gerekmektedir. Bahsedilen risk 
faktörlerini taşımayan menopoz sonrası dönemdeki 
kadınların da 65 yaşından itibaren kemik tarama 
testlerini yaptırmaları uygun olacaktır.

 Menopoz sonrası dönemde, adet kanaması 
beklenen bir durum değildir. Bu kanamaların ihmal 
edilmesi durumunda ilerlemiş rahim kanserleri ortaya 
çıkabilmektedir. Bu nedenle menopoz sonrasında 
kanaması olan kadınların, kadın hastalıkları ve doğum 
doktoruna muayene olmaları şarttır. 

MENOPOZ SÜRECİ ve YAŞLILIK DÖNEMİ

Kadın sağlığı; kadının yaşamı boyunca karşılaştığı fiziksel, psikolojik ve 
sosyal ihtiyaçlarını odak noktası olarak almaktadır. Kadının sağlıklı 
olması, toplumun sağlıklı olması için ön koşuldur. Bu alanda hizmet 
verenler, kadınların farklı ihtiyaçlarına ve onlara özgü olan durumlara 
karşı daha hazırlıklı ve donanımlıdırlar. Hangi çağda olursa olsun, vücutta 
beklenmedik değişimler izlendiğinde hekiminizden yardım almanız, olası 
rahatsızlıkların erkenden tanınması için çok mühimdir. 

SİGORTA ŞİRKETLERİ BANKALAR

RESMİ KURUMLAR

PİLOTAJ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AGİS GROUP
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş TAMAMLAYICI
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•GMC SERVICES INTERNATİONAL FRANSA
•GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
•GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
•GÜVEN SİGORTA  A.Ş.
•HALK SİGORTA (BİRLİK SİGORTA) A.Ş.
•HDI SİGORTA A.Ş.
•INTER PARTNER ASSISTANCE
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
•MARM A.Ş.
•METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
•MONDIAL ASSISTANCE
•RAY SİGORTA A.Ş.
•REMED ASSISTANCE
•S.O.S. INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ A.Ş.
•TUR ASSIST
•VANBREDA
•YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
•ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
•ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.

•ESBANK MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
•FORTİS BANK A.Ş. MENSP. EMEKLİ SAND. VAKFI
•GARANTİ BANKASI A.Ş.EMEKLİ VE
YARDIM SANDIĞI VAKFI
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.G V.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

•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

•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
•YÜZÜ AK HAVACILIK
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