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Önsöz

Saygıdeğer Okuyucular,

Ülkemizin sağlık hizmetleri alanında çok büyük bir kapasitesi vardır.  Özellikle 1980’ler-
den sonra hastane işletmeciliğinde çok önemli atılım yapılmış ve dünya çapında başarılı ku-
umlar oluşturulmuştur. Şüphesiz burada özel girişimcilerin büyük bir rolü ve payı vardır. Sağlık
Bakanlığı da kendi hastanelerinde yeni düzenlemeler ile gelişmelere ayak uydurmuş ve
böylece hastanelerimizin çehresi değişmiştir. Devlet hastanelerinde bile bugün iyi işleyen
kalite sistemleri meydana getirilmiştir ve hasta memnuniyeti bütün hastanelerinin ulaşmak
istediği ana hedef olarak kabul görmüştür. Bütün bunlar özel hastanelerin itici gücünün ka-
munun potansiyeline eklenmesiyle başarılmıştır. Ülkemizde kamunun olsun, özel kuruluşların
olsun sağlık yöneticilerinin başarılı çalışmalarını takdir etmek gerekiyor. 

Bundan 30 yıl öncesinin mütevazı hastaneleri şimdi yerini daha iddialı, daha güler yüzlü,
daha hasta odaklı kurumlara bırakmış durumdadır. Bilgisayarların işin içine iyice girmesiyle
hastalar, aldıkları hizmetler, kullandıkları ilaçlar günü gününe takip edilir hale geldi. Eskiden
en basit bir ameliyattan sonra hastayı 1 hafta -10 gün hastanede yatırmamız gerekiyordu,
şimdi birçok cerrahi girişimden sonra aynı gün hastalarımızı evine gönderebiliyoruz. 

Hisar Intercontinental Hospital daha kurulmadan bu hastanenin en üst düzeyde ve kon-
forda hizmet vermesi planlandığında, uluslararası kalite denetim sistemlerinin standartları
esas alınarak hastanemiz kurulmuştur. Kalite yönetim sistemlerinin genel bir ilkesi vardır: Bir
şeyi en iyi şekilde meydana getirmeniz yetmez, onu sürekli iyi halde tutmak için büyük bir
emek sarfetmek gerekir. Hatta eğer siz bulunduğunuz noktadan daha ileri götüremiyorsanız
hizmetleriniz gerilemektedir, çünkü hergün yeni yeni uygulamalar, cihazlar, buluşlar ortaya
çıkıyor. En iyi olmak iddiasındaki bir hastane dünyadaki gelişmeleri adım adım izlemeli ve iyi
yöndeki her değişimi kendi bünyesine katmayı bilmelidir. Bunun için profesyonel yönetim şart-
tır ve bizler sizin için bunu yapmaya çalışıyoruz.

Bir hastanede altyapıyı ne kadar muhteşem kurarsanız kurun, içinde hizmet verecek
kişilerde kaliteyi yakalayamazsanız hizmetlerde kaliteden bahsetmek mümkün olmaz, çünkü
sağlık hizmetleri nihayetinde emek yoğun hizmetlerdendir ve başarının anahtarı cihazlar değil
insanlardır. Hisar Intercontinental Hospital bu bilinçle yönetilmektedir. Çalışanların eğitim
ihtiyaçları özenle tespit edilir ve bu ihtiyaca yönelik eğitimler derhal gerçekleştirilir. Hizmette
daha iyi olmamızı sağlayacak özellikleri kazanabilmek için yalnızca kendi gözümüzle bak-
manın yetmeyeceğini de biliyoruz. Sizden gelen her şikayet ya da eleştiri bu hastanede en
kıymetli cevher olarak ele alınır ve özenle bu istekler yerine getirilir. Bunu söyleyebilmek için
bankonun gerisinde bu işe adanmış bir ekip bulunmaktadır.

İyi olmak yetmez, iyi kalmak için çok çalışmalıdır. Biz bunu böyle bildik, böyle yapıyoruz.

Esenlik, sağlık ve mutluluk dileklerimizle.

Prof. Dr. Haydar SUR
Genel Direktör



Prof. Dr. Haluk GÜVENÇ
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Editör

Değerli Okurlar, 

Okullar kapanıyor, yaz ayları geldi ve doğal olarak fırsat buldukça dinlenilecek,
denize girilecek. Her yaz döneminde olduğu gibi bu sayımız da doğal olarak karşılaşıla-
bilecek gıda zehirlenmesi, güneş çarpması gibi durumlar ve alınması gereken önlemler
konusunda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Yaz ayları özellikle çocuklarda olmak üzere
tüm yaş gruplarında besin zehirlenmeleri ve ishallerin sık görüldükleri aylardır. Doğru
saklama koşullarında saklanmayan ve hijyene özen gösterilmeyen yiyeceklerin
tüketilmesi bu tip enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Bu enfeksiyonlardan ko-
runmanın en iyi yolu hijyeninden emin olduğumuz besinlerin tüketilmesi ve el hijyenine
dikkat edilmesidir. Anne babaların çocuklarına tuvalet sonrası ve yemeklerden önce el
yıkamaları konusunda eğitim vermeleri ve kendilerinin de onlara örnek olması gerekir.
Elbette sıcak dolayısıyla oluşan sıvı kayıplarının da dikkate alınması ve bol su
tüketilmesi önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin besin zehirlen-
mesi ve ishal durumlarında ciddi sıvı kaybı varsa zaman kaybetmeden hastaneye
başvurmaları doğru olacaktır.

Bu sayımız kapsamında ilginizi çekebilecek farklı konulara ve sizlerden gelen
mesajlara da yer vermeye çalıştık. Sayfalarımız arasında bulacağınız “Osmanlı Hastane
Gemileri” başlıklı yazımız, doktorların mekan farkı gözetmeksizin görevlerini yerine ge-
tirmelerinin ve çağdaş devlet olabilmenin koşullarının neler olduğu konusunda sizlere
bir fikir verecektir.

Yine bu sayımızda anne karnında tanı almış minik bir hastamızın, ekip ruhuyla ve
başarılı bir koordinasyon çerçevesinde nasıl sağlığına kavuştuğunu okuyacaksınız. Bu
hastamızın hikayesi sayesinde, çağdaş tıbbın gereklerinin hemen neredeyse tümünün
uygulanabilmesinin yanısıra, hastanemizin mevcut koşulları kadar yetişmiş insan kay-
nağımızın kalitesi konusunda da sizleri aydınlatabilmeyi umuyoruz. Doktorların tam za-
manlı çalışması konusundaki yasanın yürürlüğe girdiği bu yıl, hastanemizin sizlere
sunmakta olduğu sağlık hizmeti ortamının, başarılı üniversite hastanelerimiz ile yarışa-
cak boyutta olduğunun bilincinde, sizlere hep daima daha iyi, daha çağdaş, hasta em-
niyetini öncelikli tutan bir hizmet vermeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

Bir sonraki sayıda beraber olana dek,

Hastane

İşletmeciliği ve

Sağlık

Alanında

Referans

olan hastanenizin tüm çalışanlarından saygı ve sevgilerle.



Uzm. Dr. Seniha AKTAŞ

Radyoloji

Hastalarımdan en sık duyduğum soru bu

tetkiklerden hangisi daha iyi, cevabım ise yıllar

önce tıp fakültesine iken bir hocamızın söylediği

sözdür '' hastalık yoktur hasta vardır!''. 

Yani her hasta için, hastanın yaşı, ailedeki

risk faktörleri, kullandığı ilaçlar ve yapılan meme

muayene sonucuna göre hangi tetkikin daha

uygun olduğuna karar verilmelidir.  

Genelde ailesinde meme kanseri olmayan

kadınlarda 40 yaşından sonra mamografi ve ul-

trason ile yıllık kontrol, ailesinde meme kanseri

olan kadınlarda 35 yaşından sonra yıllık 

Ya da akrabalığın derecesi, risk faktörlerinin

varlığı ve ilk incelemede saptanan bulgulara

göre 2 yılda bir kontrol önerilebilir. Bu arada

kişinin adet sonrası dönemde parmak ucu ile

Mamografi mi? 

Ultrason mu? MR mı?

Hastalarımdan en sık

duyduğum soru,  “Tetkikler-

den hangisi daha iyi?”

cevabım ise, yıllar önce
Tıp 

Fakültesinde iken bir 

hocamızın söylediği sözdür
'' hastalık

yoktur hasta vardır! ''.

MR ise, X ışını ile çalışmaması ve toplum tarafından en son ve iyi tetkik yöntemi olarak

algılanması nedeni ile hastalar tarafından daha cazip görülebilir. 

Ancak meme MR'ı en iyi sonucu, bir tümoral kitle saptandığında, bunun daha fazla

sayıda olup olmadığının ve komşu dokulara yayılımının ayırt edilmesi amacıyla 

kullanıldığında verir.
Hisar Intercontinental Hospital Sağlık Yayınları 

6 Nisan - Mayıs - Haziran 2010

Güneş Gözlükleri
Kullanacağımız güneş gözlüğümutlaka “ultraviyole ışığı 
engelleyici” özellikte olmalıdır. Bildiğimiz gibi güneş yeryüzündeki hayatın

devamı için oldukça önemlidir. Isınmamızı sağlar
ve bize ışık verir. Bununla birlikte iyi koruna-
madığımız zaman başta gözümüz ve cildimizi
etkileyerek bir çok hastalıklara yol açabilir. Güneş ışınları görülebilir ışık, ultraviyole

(morötesi) ve infrared (kızılötesi) ışınlardan oluş-
maktadır. İnsan gözü dalga  boyu  400-760nm
arasında  olan  ışınları  görür. 400 nm’ nin  al-
tında ultraviole (morötesi) , 760 nm’ nin üzerinde
ise infrared (kızılötesi) radyasyon  başlar. Bunların arasında göz sağlığımızı en çok

etkileyen görülebilir ışınlarıdan mavi ışınlar ve
ultraviyole ışınlardır. Ultraviyole ışınların çoğu
ozon tabakası tarafından, infraret ışınları atmos-
ferde bulunan yağmur damlaları tarafından
emilmektedir. Mavi ışınlar atmosferde hiçbir en-
gele takılmadan direkt olarak yeryüzüne ulaşır,
dolayısıyla mavi ışık, atmosfere ve doğal olarak
insan gözüne hiçbir engel olmadan girebilir. Bu
ışınlar makula dejenerasyonuna genetik eğilimi
olan hastalarda hasara yol açabilirler.   Ultraviyole ışınları güneş ışınlarının  %5 ‘ ini

oluşturur ve çoğu, atmosferin en üstünde yer
alan ozon tabakası tarafından tutulmaktadır.
Ancak son yıllarda bir çok kimyasal maddenin
etkisiyle ozan tabakasında meydana gelen in-
celme özellikle sağlığımız için son derece
tehlikeli olan Ultraviyole B ışınlarının yer yüzüne
daha fazla ulaşmasına yol açmaktadır. 

Bu ışınlar yaz aylarında ve güneşin dik
geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında oldukça
fazla miktarda gelmektedir.

Ultraviyole  radyasyon güneş ışınlarının
%5 ‘ ini oluşturmasına rağmen çok tehlikelidir .
Ultraviyole  etkisi yükseklerde artar , çünkü  filtre
edecek atmosfer   miktarı azalmaktadır. Bu ne-
denle dağcılarda tırmanma  sırasında güneşin
sıcaklık etkisinin azalmasına  rağmen güneş
yanığı olma ihtimali daha fazladır. Dağa  tır-
mananlar ve kayak yapanlar  radyasyona  en
fazla maruz kalanlardır.

Gözümüz bu zararlı ışınlardan korunmak için
bir çok doğal koruma sistemine sahiptir. Gözlerin
koruyucu kemik yapı içine yerleşmiş olması, kaş,
burun  ,yanaklar, göz kapakları ve iris tabakası
gözün fazla ışıktan korunmasını sağlar. Göze
gelen ışınlar, gözün en  dış  tabakasını  oluştu-
ran  camsı tabakadan (kornea)  ve  göz be-
beğinin  hemen   arkasındaki   göz merceğinden
(lens)  geçerek  görmeyi sağlayan sinir
tabakasına (retina) ulaşırlar. Ancak göze  giren
bu ışınların  miktarı arttığı  zamanlarda  ve or-
tamlarda  bu tabakaların koruyucu etkisi azal-
makta  ve gerek  kendileri, gerekse sinir
tabakası  hasar  görmektedir. Özellikle  göz
rengi  açık  olanlarda daha fazladır. Korneada
ultraviyole yanıkları, mercekte bulanıklık
(katarakt gelişimi) ve sinir tabakasında görme
merkezi hasarı (makula dejenerasyonu - solar
makulopati) ve kapaklarda cilt kanserleri
görülebilir.

Gözlerimizi güneşin bu zararlı ışınlarından
korunmak için yaz aylarında ve açık havalarda
güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Kullanacağımız güneş gözlüğü mutlaka “ul-
traviyole engelleyici” özellikte olmalıdır. Bu özel-
liği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın
göz içine girmesini engeller. Ancak bu engelleme
ışık kamaşmasını azaltma dışında hiçbir fayda
sağlamaz, aksine zarar verir. Çünkü renkli cam
takıldığında zararlı ışıkların göz içine dolmasını
engelleyen göz bebeği küçülmez. Böylece ultra-
viyole ışıları göz içine bol miktarda girer. Her
güneş gözlüğü ultraviyole ışınlarının geçişini en-
gellemez. Gözlüklerin kaliteli olması ve belgeli
olması gerekir. 

Camın renginin koyu yada açıklığından
ziyade ultraviyole ışığını engelleyip en-
gellemediği önemlidir. Ayrıca iyi bir güneş gö-
zlüğünde camın rengi homojen olmalı ve bulanık
görmeye yol açmamalıdır. 

Polaroid camlar ve fotokromik (kolormatik)
camlarda yeterli UV blokajı sağlayabilir. Gözlük-
lerde çerçeve seçimi yaparken estetik özellikler
yanında gözü tam koruyabilmesi için yeterli
büyüklük ve uygun dizaynda olmalıdır.Göz kusuru ve gözünde başka bir hastalığı

olanların göz doktoru tavsiyesine göre gözlük al-
maları göz sağlığı için daha uygun olur. Herkese bir çift sağlıklı göz temennisiyle ..

Op. Dr.  Faruk EROĞLUGöz Hastalıkları
Gözünden lazer tedavisi olanlar, herhangi

bir ameliyat geçirmiş olanlar ve özellikle
makula dejenerasyonu gibi  retina hastalığı
olanlar güneş gözlüğü kullanmalıdır.

Hisar Intercontinental Hospital Sağlık Yayınları 
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Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Osteoporoz kelime olarak delikli kemik   an-

lamına gelir. Kemik kütlesinin düşük olması,

mikromimari yapının bozulması sonucu osteo-

porozda kemik kırılganlığının ve kırıkların arttığı

görülür.

Osteoporoz yavaş yavaş yıllar boyu tanı

konmadan bir kırık oluşuncaya kadar sessizce

gelişir. 50 yaş üstü kadınların yarıdan fazlasının,

70 yaş üstü erkeklerin yarısına yakın bölümünün

aktif yaşamını olumsuz etkiler.

Kemik  kaybı %30-40 olana kadar hastalık

sessiz seyreder.  Daha sonra çoğunlukla  sırt

ağrısı, yaygın kemik ağrısı olarak belirti verebilir.

Osteoporozda akut şiddetli sırt ağrısı bir omurun

ani olarak çökmesi veya kırılması ile olur. Has-

tanın  hareket etmesine engel olan şiddetli ağrısı

vardır. Hastalık sessizce seyredebildiğinden

omurgada kemik kaybına bağlı olarak kırıklar bir

şey kaldırma veya öksürme gibi hafif bir travma

sonucu olabilir. Boy kısalır, kamburluk gelişebilir.

Osteoporoz oluştuktan sonra tedavi etmek-

ten ziyade, osteoporoz gelişmesini önlemek

amaçtır. Bunun için de anne karnında iken

başlayan ve ölüme kadar uzanan insan yaşamı

boyunca dikkat edeceğimiz hususlar vardır. Ko-

ruyucu hekimlik açısından bebeklik, çocukluk,

gençlik ve yetişkin dönemlerde  kemik kütlesinin

maksimal düzeyde olmasına gayret etmemiz

gerekir. Risk faktörlerini bilip bunları en aza in-

dirdiğimizde başarılı olabiliriz.

Osteoporoz gelişimine katkıda bulu-

nan risk faktörleri vardır.

Değiştirilemeyen risk faktörleri

Genetik özellik: Ailede, yakın akrabalarda

osteoporoza bağlı kırık olması önemli bir risk

faktörüdür. Doruk kemik kütlesi ve kemik kayı-

pları genetik ve çevresel özelliklere bağlıdır.

Çocukluk ve gençlik döneminde uygun

Osteoporoz Risk Faktörleri

Kemik  kaybı

%30-40 olana kadar

hastalık sessiz seyreder.  

Daha sonra

çoğunlukla  sırt ağrısı, 

yaygın kemik ağrısı

olarak 

belirti verebilir. 
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Prof. Dr. Haluk GÜVENÇ
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

“Minik
Yusuf Ciğerim” Bu sayımızda, hayata gözlerini yeni açmışve minicik elleri ile tutunmaya çalışan,

Hisar Bebek’lerimizden birisinin dahayaşam mücadelesini paylaşacağız sizlerle.

Op. Dr. Filiz Candan Topuz;
“Yaklaşık 5 aylıkken kardiotorasik

indeksi (Kalbin göğüs kafesine oranı)
genişlemiş bulduk. Bu nedenle ayrın-
tılı fetal eko (bebek anne karnında
iken ultrasonografi ile bebeğin kalp ve
damar sisteminin detaylı incelenmesi)
yapılması gerekti.”diyor.

Rutin gebelik muayeneleri nede-
niyle istenen ultrason  değerlendirme-
sini yapan Kadın Hastalıkları ve
doğum doktoru Prof. Dr. Selçuk
Özden girdi bu defa devreye. Anne
adayına yaptığı detaylı ultrasonogra-
fik muayene de kalp ve damar sistemi
ile ilgili bir problem olduğunu ve bebe-

ğin kalbinin göğüs boşluğunu dolduracak şekildebüyümüş olduğunu fark etti. Diğer ayrıntıları dadeğerlendirirken bebeğin göbek bağındaki da-marın vücut içerisindeki uzantısının genişlediğinisaptadı. Normalde alt ana toplardamara açılmasıgereken damar, direk kalp sağ kulakçığına bağ-lanmıştı.
Prof. Dr. Selçuk Özden bu durumu şöyleizah ediyor;
“İnceleme sırasında fark ettiğimiz bu durumçok nadir bir anomali olup, literatürde buna eşlikeden bir çok anomali olabileceği için hasta ult-rasonografik olarak detaylı olarak değerlendirildi.Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, göbekkordonunu ana toplardamara bağlayan damarıngelişmediği, tamamen eksik olduğu anlaşıldı.

Bu defa hikayemizin konusu, annesininkarnında iken hastalığı tespit edilen ve doğu-munun 16. gününde ameliyat olan YusufCiğerim. 

Yusuf bebeğin annesi Cansev Hanım ilk be-beğinin  doğumunu da yaptığı ve kendisinegösterilen ilgi ve alakadan memnun kaldığı için,doğacak yeni bebeğinin rutin kontrollerini yap-tırmak üzere yine Hisar Intercontinental Hospi-tal’ı tercih etti. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü dok-torlarından Op. Dr. Filiz Candan Topuz’a ge-lerek, rutin gebelik takiplerini yaptırmayabaşladı. Maalesef gebeliğinin 5. ayında yolundagitmeyen bir şeyler olduğunu öğrendi. CansevHanım ve eşi Ersin Bey için endişelerle doluzor bir dönemin başlangıcı oldu bu haber.
Hisar Intercontinental Hospital’ın deneyimlive alanında uzman bir çok hekimi, anne karnın-dan, doğumuna ve şu andaki sağlıklı yaşamınakadar geçen süreçte minik Yusuf’un yanındaoldular. 

Yusuf Ciğerim’in yaşam mücadelesinde neleryapıldığını şimdi sırasıyla bu hikaye de rolüolan, emeği geçen doktorlarımızdan öğrenelim.
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Uzm. Dr. Fulya ERİŞKON

Sualtı Hastalıkları ve

Hiperbarik Tıp

Hiperbarik tedavisi, 

çok çeşitli hastalıklarda

yararlı olduğu

bilimsel olarak kanıtlanmış
modern

bir tedavi yöntemidir.  

Hiperbarik oksijen tedavisi bir uzmanlık dalı

mıdır?

Evet. İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi veri-

lmektedir. Askeri hekimler de GATA'da uzmanlık eğitim-

lerini almaktadırlar.

Hiperbarikoksijen tedavisi Türkiye'de kaç yıldır

uygulanmaktadır?

İlk defa 1985 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Has-

tanesinde vurgun dışındaki hastalıkların tedavisinde kul-

lanılmıştır. Bu tarihten önce de  Deniz Kuvvetleri

bünyesinde basınç odaları bulunuyordu ve dalgıçlar tedavi

ediliyordu.

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanmak-

tadır?

Hastalar oturarak ya da yatarak (sedyeyle), basınç

odasına alınırlar. Yavaş yavaş odanın içindeki basınç,

içeriye hava verilerek, arttırılır. Planlanan basınca

gelindiğinde (genellikle normal basıncın 2-3 katı kadar)

hasta özel maskesini takarak %100 oksijen solumaya

başlar. Sağlık görevlilerinin talimatları doğrultusunda te-

davisine devam eder. Basınç azaltılarak tedavisi son-

landırılır. Tedavi basıncı ve süresi her hastalığa ve

hastalığın karakterine göre değişmektedir.

Bu tedavi uygulanırken hastaların uyması gereken

kurallar var mı?  Mesela özel giysi gerekir mi?

Evet. Kurallarımız var. En kati kuralımız hasta sigara

kullanıcısıysa sigarayı bırakmasını istiyoruz. %100 pa-

muklu kumaş giymelerini istiyoruz bunun için bizim özel

üniformalarımız vardır.

Bu tedavi uygulanırken hasta neler hissedebilir?

Basınç artırılırken ve azaltılırken basınç değişikliğine

bağlı hastanın vücudundaki kapalı hava boşluklarının

volümünde azalma ve artma meydana gelebilir. Buna

bağlı olarak en sık kulaklarında yüksek dağları aşarken

olduğu gibi tıkanıklık hisseder. Hava yutmuşsa çıkışta

şişkinlik hisseder.

Bu esnada hastayla iletişim kurmak mümkün mü?

Hastalarımız kabin içi kameralar sayesinde görün-

tülenmektedir ve diafon sistemiyle de konuşmak

mümkündür.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hisar Intercontinental Hospital Sağlık Yayınları 
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Uzman Fizyoterapist.Özlem ÜSTÜNKAYAFizik Tedavi veRehabilitasyon

Pilates Matwork ve aletli olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.
Matwork Joe’nun erken yaşlarda geliştirdiği 34 egzersizden oluşmaktadır. 

Uluslararası kabul görmüş Australian Physi-otherapy & Pilates Institute(APPI) Türkiye'de-temelleri birinci dünya savaşına dayanan veülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilatesartık klinik ortamda da yerini almış bulunmak-tadır. 

Pilates nedir?
1880 yılında Almanya’da doğan JosephHumbertus Pilates tarafından geliştirilmiş biregzersiz tipidir. Pilates çocukluğu boyunca raşi-tizm, astım ve romatizmal ateş gibi hastalıklarlaboğuşmuştur. Bu hastalıklara karşı bağışıklıkkazanmaya karar veren Joe; yoga, zen medita-syonu ve antik Yunan ve Romalılara ait sıkı egz-ersiz programları üzerinde çalışmıştır. Kayak,dalış ve jimnastik sporlarında oldukça iyiydi. Bir-inci Dünya Savaşı sırasında esir alındığı İn-giltere’de Isle of Man Adasında bir hastaneye

gönderilerek emir eri olarak çalıştırıldı. Busürede Joe, hastanede egzersiz yapmayanhastalardan etkilenerek, bu hastalar için hafifegzersiz programları hazırlamaya başladı. Joe’-nun verdiği egzersizleri uygulayan hastalarındiğerlerine göre daha hızlı iyileştiklerini görendoktorların da destekleriyle Joe egzersizlerineyay direnci kullanımını dâhil ederek program-larını geliştirdi. Yayların kasları, tendonları vebağları kısmi çalıştırarak kademeli dayanıklılıksağlanmasının ve ağırlık çalışılmasının aynıanda yapılabildiğine; böylece iyileşme sürecininhızlandığına inanıyordu. İkinci Dünya Savaşın-dan sonra Almanya’ya dönen Joe, egzersiz pro-gramlarına dans dünyasında devam etti ve ünühızlıca yayıldı. Kısa bir süreliğine Alman or-dusunda eğitmenlik yapan Joe, Amerika’yagiderek New York’ta eşiyle birlikte ‘The PilatesStudio’yu açtılar. 1960’lara geldiğinde George

Ballenchine, Martha Graham ve New York’ungenç balerinleri müşterileri arasındaydı.Pilates Matwork ve aletli olmak üzere iki kat-egoriye ayrılmaktadır. Matwork Joe’nun erkenyaşlarda geliştirdiği 34 egzersizden oluşmak-tadır. Matwork egzersizleri esas Lumbopelvikbölgenin stabilitesini devam ettirilmesidir. AletliPilates Joe tarafından dizayn edilmiş yaylarakarşı direnç göstererek yapılan Matwork egzer-sizleridir.

Joe yaralanmaların vücuttaki dengesizlik vealışılmış hareket kalıplarından dolayı meydanageldiğine inanmaktadır. Joe bir kişide kuvvetsiz-lik veya bozulmuş bir bölge var ise fonksiyonelhareketi açığa çıkarmak için o kişinin bunu aşırıkompanse ederek veya diğer bölgeyi aşırı kul-landığını gözlemiştir.

Pilates

TemelleriBirinci Dünya Savaşı’na
dayanan ve ülkemizde popülerliliğison yıllarda artan

pilates,artık klinik ortamda.

Hisar Intercontinental Hospital Sağlık Yayınları 
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Uzm. Dr. Ramazan Gözüküçük

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji 

Yaz aylarında artan hava sıcaklığı ile be-

raber insanların sıvı ihtiyacı artar ve daha fazla

su tüketirler. Sıcak yaz günlerinın, mikroorganiz-

maların çoğalmasını kolaylaştıran özellikleri ile

birleşmesiyle, önlem alınmadığı takdirde enfek-

siyonların çeşidi, görülme sıklığı ve yayılma hızı

artabilmektedir. Bunun yanında özellikle açıkta

satılan gıdalar daha çabuk bozulmaktadır.

Uygun olmayan su ve gıdaların tüketimi birçok

hastalığa davetiye çıkarır. Mikroorganizmalarla

kirlenmiş sıvıların içilmesi veya besinlerin yen-

mesi sonucunda gelişen ve kusma ve ishal ile

seyreden “gıda zehirlenmeleri”, yaz aylarında en

sık yaşanan rahatsızlıklar arasındadır. “Mikroor-

ganizma”, gözle görülemeyecek kadar küçük

canlılar için kullanılan genel addır. Çevremizi

oluşturan ortam ve cisimler çok sayıda mikroor-

ganizmaya ev sahipliği yapmakta olup, onların

olumsuz etkilerinden korunabilmemiz hem hijyen

koşullarına dikkat ederek bulaşma olanaklarının

azaltılması, hem de direncimizin yüksek tutul-

masıyla başarılabilir.

Doğada, özellikle insanların, bazen de diğer

canlıların dışkılarıyla kirlenmiş sularda yaşayan

ve mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarına neden

olan birçok mikroorganizma bulunmaktadır. En

çok hastalık yapan mikroorganizmalar arasında,

Escherichia coli, Salmonella ve Shigella türü

bakteriler; kısaca “amip” olarak bilinen Enta-

moeba hystolitica ile Cryptosporidium parvum ve

Giardia intestinalis gibi parazitler; Hepatit A, Rota

ve Adeno gibi virüsler vardır. Adı geçen etkenler

özellikle sıcak yaz günlerinde durgun su birikin-

tileri ile iyi arındırılmamış içme ve kullanma su-

larında uzun süre canlılıklarını koruyarak

çoğalırlar. Doğrudan kirli suların içilmesi veya

kirli suyla yıkanan ya da yeterince yıkanmayan

besinlerin yenmesi sonucunda kusma ve son-

rasında ishal ile seyreden mide-bağırsak sistemi

rahatsızlıkları meydana gelmektedir. Bu tip

hastalıklara “gıda zehirlenmesi” denmesinin ne-

denlerinden biri, mikroorganizmalar kadar üret-

tikleri zehirlerin de su ve gıdayla geçebilmesidir.

Diğer nedeni ise kirli su veya gıda alındıktan kısa

süre sonra adeta zehirlenmiş gibi bir tablo

gelişmesi ve genellikle alınan etken vücuttan

atıldıkça kısa sürede iyileşebilmesidir. Ancak

özellikle bağışık sistemi yeterince güçlü olmayan

Gıda Zehirlenmeleri

Kirli suların içilmesi,  

yeterince iyi yıkanmayan 

veya kirli suyla yıkanan

besinlerin

yenilmesi sonucunda,

kusma ve daha sonra

ishal ile seyreden 

mide-bağırsak sistemi

hastalıkları meydana

gelmektedir.
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Osmanlı
Hastahane
Gemileri

1911'de Donanma Cemiyeti

tarafından İngiltere'den satın

alınan ve 
Reşid Paşa ismi verilmiş olan

gemi de balkan harbiyle

birlikte hastahane gemisi

haline getirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ve 

özellikle Çanakkale şavaşı

sırasında,
Gülnihal, Edremit, Akdeniz,

Rağbet, Sultaniye, Sütlüce,

Ziya isimlerindeki hastahane

gemileri de hizmet 

vermişlerdir.

Okuma ve araştırmaya karşı alakamızın çok düşük ol-

masından kaynaklanan, kendi tarihimizden ve kültürümüzden

kopuk bir halde yaşama tarzı benliğimize yerleşmiş bulunmak-

tadır. Bu durum geçmişte atalarımızın sanki hiçbir şey yap-

madıkları zannının hafızalarda daha çabuk yer tutmasına

sebebiyet vermektedir. Hâlbuki tarih, geçmişinden kopuk bir

halde yaşayan toplumların geleceklerini de şekillendirmekte çok

büyük zorluklar çektiklerini, hatta geleceklerinin olmadığını bi-

zlere öğretmektedir. Atalarımızın yaşamış oldukları devirlerin

imkânlarına göre yapmış oldukları birçok işlerin harikulade

olduğu tarihin sayfalarında kayıtlıdır. Şimdi ele alacağımız has-

tane gemileri meselesinde de bu durum ortaya çıkmaktadır.

Çünkü birçoklarımız Osmanlı zamanında böyle bir çalışmanın

olduğunu bilmemekteyiz. 

Tarihimize karşı olan peşin hükümlerimizden dolayı da ol-

madığını söylemekteyiz. Böyle olmadığını hep beraber

yazımızın devamında göreceğiz.

Osmanlıda gemilerin hastane haline getirilme işi, bir başka

deyimle hastane gemisi ihtiyacı Kırım savaşı zamanına dayan-

maktadır. Kırım harbi esnasında, kara askerleri için Mesudiye,

deniz askerleri için Suriye ve Osmanlı'nın müttefiki olan İngi-

zler'in askerleri için de Memduhiye gemileri hastahane olarak

tahsis edilmiştir. 1872 tarihinde de Hümayıtevfik vapuru, Sıh-

hiye(Sağlık) Nezareti'nin isteği üzerine Karadeniz boğazında

bir müddet hastane olarak kullanılmıştır.

Padişahın Hastahane Gemisi Talimatı

Osmanlı Arşivinde ulaşmış olduğumuz bir belge, zamanın

padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın bir hastane gemisi

için araştırmalar içinde olduğunu bize göstermektedir.

Tıp Tarihi �� �
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Eğitiminiz nerede başladı? Bize kendinizitanıtabilir misiniz?
1960 yılında Çorum’un Sungurlu  ilçesindedoğdum. ilk, orta ve lise öğrenimimi Sungurlu’dayaptım.
1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrah-paşa Tıp Fakültesi’nde hekimlik eğitimimebaşladım. 1984 yılından itibaren Konya’dabaşlayan zorunlu sağlık hizmetime, Gölcük Do-nanma Komutanlığı’da askerlik görevime kadardevam ettim. 

1990 yılında başlayan  Erzurum AtatürkÜniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Biyokimyauzmanlık eğitimim sonrası, 1994 yılında ManisaCelal Bayar Üniversitesi’ne kurucu öğretim üyesiolarak göreve başladım. 1996 yılında Doçent,2003 yılında Profesör ünvanını aldım. 
Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve öğretimüyesi olarak bulunduğum Tıp Fakültesi’nde,arkadaşlarımla eğitim faaliyetleri ve klinik labo-ratuvar çalışmaları yanında, çok güzel araştır-malar yaptık,  projeler gerçekleştirdik.

Ama, Hisar Iıntercontinental Hospital’deolmak bir ayrıcalık.
Eşiniz?
Ev hanımı. Yaşadığımız her yerde, Konya,Erzurum, Manisa’da, ev işleri yanında, herzaman sosyal-gönüllülük aktiviteleri ve program-larına koşturmuştur..Üniversiteden ayrılıpHisar’a gelmemizi, o da çok istedi .İstanbul’u çokseviyor…  

Çocuklarınız kaç yaşındalar?
İki oğlum var. 23 yaşındaki büyük oğlum Ba-hattin Elektronik Mühendisliği eğitimi sonrası,ticaretle uğraşıyor, ve İşletme eğitimini de devamettiriyor. Hüseyin ise, 18 yaşında İstanbul ŞehirÜniversitesi’nde İşletme okuyor. 

Tıp Fakültesi kendi tercihiniz miydi,yoksa ailenin ve çevrenin etkisi oldu mu?
Kendi tercihimdi. 1970’li yıllarda da, hergencin idealindeki meslekti. Ama benim hekimolmamda en büyük faktör, 10 yaşında iken 30yaşlarındaki babamı kaybetmem olmuştur.

Hocam peki ilk özel hastane deneyiminizHisar Intercontinental Hospital mı? 
Yoksa başka özel hastane deneyiminizoldu mu?
Sağlık Bakanlığı’nda 5 yıl ve  Üniversitedeki15 yıllık öğretim üyeliğim sırasında, hiçbirzaman Hisar dışında başka bir özel hastanedüşünmedim.

Ne kadar süre oldu Hisar IntercontinentalHospital’daki görevinize başlayalı?
Üniversitemden istifa ederek 2005 yılıEkim’inde, Hisar’a geldim, yani 6. yıla girdik.Hastanemiz de, 21 Aralık 2005 tarihindenitibaren hizmete başladı.
Hisar’ı tercih etmenizin sebebi neydi?

Misyonu ve vizyonuyla bir hekimin idealin-deki bir sağlık merkezi. Hisar Sağlık Grubunun

ilk hastanesi olmasına rağmen, açıldığı gündenitibaren, bina mimarisi, sağlık teknolojisi vekadrosuyla, uluslararası kalite standartlarıyla enüst seviyede sağlık hizmetine hazır olması.Üniversiteden hiç düşünmeden istifa edecekkadar, benim için, çok daha önemli sebepler var.Ülkemin her yöresini çok sevmekle beraber, İs-tanbul’da olması ve diğer…
Hisar’daki çalışmalarınız?

2007 yılı sonuna kadar, hastane mesulmüdürü ve başhekim olarak yöneticilik yaptım. 
Joint Commission International ile ulus-lararası kalite standartları konusunda, diğersağlık kurumlarına referans olacak çalışmalaryaptık.

JCI’dan sonra da Ülkemizin kalite standart-larını belirleyen TSE tarafından ISO 2000 kalitebelgemizi de aldık.
Ayrıca hastanemizin hemen bütününitelerinde çok değerli hekim, hemşire ve diğerçalışma arkadaşlarımızla Hisar ailesi olarak çokkısa sürede sağlık bakanlığı yetkilileri tarafındanda örnek gösterilen düzeye ulaştık. Hastanem-izin ilk açıldığı günden itibaren, başta By-passolmak üzere,  beyin, ortopedi, göz, kulak burunboğaz, genel cerrahi,kadın-doğum ve ürolojikçok ağır hastalıkların tedavisini başarıyla yap-maya başladık.

Hastanemiz ile Okan Üniversitesi’nin ortak-laşa düzenlediği, akşamları 18.00-21.00 saatlariarasında yaklaşık 2 yıl süren yöneticilik masterprogramını tamamladık.
Şu anda, Klinik kimya, Endokrinoloji, Hema-toloji, Mikrobiyoloji, Seroloji ünitelerine sahipKlinik Laboratuvarlarının yöneticiliğini yapmak-tayım. Deneyimli, çalışkan, gayretli ve hastane-mizi çok seven bir ekibim var, kendilerineteşekkür ediyorum.

Doğru, hızlı test sonuçlarımızla erken teşhisolduğu kadar, etkili bir tedavide teknolojininbütün imkanlarını kullanıyoruz. . Hastalarımızın

İçimizden biri,
Prof.Dr.Bekir Sami Uyanık
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Gökhan OĞUZ

Hisar Kalite Koordinatörlüğü

JOINT 

COMMISSION

INTERNATIONAL’IN

BEKLENMEDİK VAKA

(SENTINEL OLAY)

POLİTİKASI  1

Sağlık kurumlarında bakım, tedavi hizmeti

almak isteyen bireyler karmaşık duygulara

sahiptirler. Bu bireyler kendilerini bakım 

aramaya iten sorunun tedavi edileceğini

umut ederler ya da düzenli olarak planlan-

mış check-up dahilinde kontrollerden 

geçiyorlarsa iyi halde bulunmayı beklerler. 

Sağlık kurumlarında bakım, tedavi hizmeti

görmek isteyen bireyler karmaşık duygulara sa-

hiptirler. Bu bireyler kendilerini bakım aramaya

iten sorunun tedavi edileceğini umut ederler ya

da düzenli olarak planlanmış check-up dahilinde

kontrollerden geçiyorlarsa iyi halde bulunmayı

beklerler. Pek çok insan tabi tutuldukları prose-

dür ve testlerin komplikasyonlara yol açma ihti-

malinin fakındadır.

Mükemmel sağlık bakım kuruluşları dahi is-

tenmeyen olayları deneyimleyebilirler. Mükem-

mel bir sağlık bakım kuruluşu ile daha düşük

seviyede hizmet veren bir sağlık bakım kuruluşu

arasındaki fark, mükemmel kuruluşun istenme-

yen olayların riskini arttıracak faktörler bağla-

mında kendi sistem ve süreçlerini sürekli test

etmeye kendini adamasıdır. Risk azaltmaya yö-

nelik bu kapsamlı yaklaşım bir takım aktiviteleri

içerir. Bu aktiviteler arasında, yoğunlaştırılmış

sistem analizi çalışmaları, istenmeyen olaylara

neden olan ya da oluşumuna katkıda bulunan

politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, riski

azaltmak amacıyla sistem ve süreçlerin yeniden

tasarlanması ve bu iyileştirmelerin etkinliğinin sü-

reklilik temelinde izlenmesi sayılabilir. Joint Com-

mission tarafından akredite edilen bir kuruluş

performansını geliştirmek üzere sürekli olarak

çaba göstermek zorundadır. 1996 yılında bu he-

defe yönelik olarak Joint Commission’ın politika-

larına yeni bir program eklenmiştir: sentinel

olayların raporlanması ve analizi.

Sentinel Olay Politikasının Gerekçeleri

Amaçlar

Joint Commission’ın misyonu halka sağla-

nan bakımın kalitesinin ve güvenliğinin sürekli

olarak geliştirilmesidir. Belirtilen misyon, akredi-

tasyon faaliyetleri ve sağlık bakım kuruluşlarında

performans geliştirmeyi destekleyici ilgili hizmet-

lerin sağlanması yoluyla yerine getirilir. Böylelikle

sentinel olay politikası Joint Commission’ın ku-

ruluş amaçlarına eklemlenir.

Sentinel olay politikasının dört spesifik

amacı vardır. Bunlardan ilki, hasta bakımını ge-

liştirme, tedavi, hizmetler ve sentinel olayları ön-

leme üzerinde olumlu bir etkide bulunmaktır.

Sentinel olaylara yanıt vermek üzere aktif meka-

nizmalara sahip olan kuruluşların bakım geliştir-

mede etkin programlara sahip olmaları daha

yüksek bir olasılıktır.

İkinci amaç, herhangi bir sentinel olayı de-

neyimleyen bir kuruluşun olayın arka planında

yatan nedenleri anlama ve gelecekte benzeri bir

olayın meydana gelme olasılığını azaltmak ama-

cıyla kuruluşun sistemlerini ve süreçlerini değiş-

tirme faaliyetleri konularındaki duyarlılığı üzerine

odaklanmaktır. Joint Commission’ın politikası

çerçevesinde kök neden analizi ve aksiyon planı

olarak isimlendirilen faaliyetler, sentinel olayın

arkasında yatan faktörleri anlama çabasında ku-

ruluşa rehberlik edecek elverişli araçlar olarak

işlev göreceklerdir. Bu faktörler üzerine odaklan-

maya kuruluşu yönlendirmek suretiyle politika,

kuruluşların etkin risk azaltma programları mey-

dana getirmelerine de yardım edecektir.

Sentinel olay politikasının üçüncü amacı

sentinel olaylar, bunların nedenleri ve sentinel

olayları önleme stratejileri hakkında genel bilgi

düzeyini arttırmaktır. Veri toplama, politikanın et-

kinliğinde önemli bir role sahiptir. Sentinel olay-

lar, bunların nedenleri ve risk azaltma stratejileri

hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri bir araya

getirmek ve toplanan bu bilgileri diğer sağlık

bakım kuruluşlarıyla paylaşmak suretiyle Joint

Commission gelecekte meydana gelmesi muh-

temel sentinel olayları önlemede proaktif bir rol

üstlenir. 

Dördüncü amaç ise akreditasyon sürecinde,

Hisar Intercontinental Hospital Sağlık Yayınları 
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M. Selman ALKAN
Satın Alma Md.Yrd.

Eğitimci

Çocuklarda
Yabancı Dil

Eğitimi 

Neden bebekler ve çocuklar ikinci bir dil öğrenmelidir?
Araştırmalar insan beyninin 6 yaşına kadar tüm önemli geliş-

mesini tamamladığını kanıtlamıştır.Çocuğun beyni,hayatının ilk 6
yılında gerçekleri ve bilgileri alır ve bunları hafızasında depolar.Ço-
cuğun beyni,uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir.

Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki
duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.

Dil öğrenimi sırasında yaşanan bir çok zorluklara rağmen bir
veya daha fazla dili çocuk 3 ya da daha erken yaşta öğrenir.Doğru
bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar
erken yaşta başlanırsa,öğrenme o kadar kolay ve doğal olur.Ne
kadar geç başlanırsa,ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimi-
yeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. 

Küçük yaşta
yabancı dil öğrenmeye başlayan

çocuk ana dilini, 
dil kavramının varlığını hissettiği için

daha iyi anlayacak, 
tek dil bilen ve bundan dolayı
dünyada sadece kendi dili ve

kültürüne önem veren çocuklara
göre daha geniş bir kültür anlayışına

sahip olacaktır. 
Yabancı dilde öğrendiği bir deyim,

onun kendisinden farklı olan
insanlara karşı daha toleranslı

olmasını sağlayacağı gibi
uzun dönemde

uluslararası kültürleri anlamasına da
katkıda bulunacaktır. 

Renzo Titone 
Bilingual Education as a Big Game
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2 top light dondurma=1 porsiyon meyve

3 top normal sade dondurma=yarım bardak süt +

2 porsiyon meyveye eşdeğerdir.

Dondurmanın tarihi çok eskilere dayanır. Kar

ve meyve suyu karıştırılarak içilen şerbetlerden,

sokakta yalama diye satılan cam düz bir kapta

yalanarak yenen dondurmalar var geçmişte. Bu

durum veba salgınlarına yol açınca bir ev

hanımının icadıyla külah keşfedilir ve dondur-

manın satılmaya başlandığı söylenir. O zaman-

lardan günümüze kadar gelişen teknoloji ile

birlikte çok fazla çeşidi ve sunum şekli olan don-

durmayı besin öğeleri açısından inceleyeceğiz. 

Dondurma bizim özellikle yazın tükettiğimiz

besleyici değeri yüksek, ancak kalorisi hamur

tatlılarına göre çok daha düşük bir tatlı seçenek.

Örneğin 1 porsiyon baklava 400 kal içerebilirken,

3 top dondurma ortalama 150 kal içerir. Besin

değeri oldukça yüksek olan dondurmada, pro-

tein, karbonhidrat ve yağ gibi temel besin ögeleri

ile birlikte, A, D, E, C ve B grubu vitaminler, aynı

zamanda kalsiyum, magnezyum, fosfor,

sodyum, potasyum, demir ve çinko mineralleri

bulunmaktadır.

Amacınız kilo vermekse tatlı krizlerinizi don-

durma ile hafifletebilirsiniz. Eğer amaç kilo kon-

trolü ise yine dondurma tercih etmenizi öneririm.

Çocuğunuzun beslenmesi konusunda endişeli

iseniz yine dondurma en iyi seçenek. Hatta

meyveli dondurmalar veya kavun yada başka bir

meyve ile servis ettiğiniz dondurmaya hiçbir

çocuk hayır demeyecektir. 

Bayram yemekleri, arkadaş davetlerinde

yemeklerin üzerine ağır tatlılar yerine, fırında

armut veya elmayı dondurma ile servis ede-

bilirsiniz. Kilonuzla ilgili endişeleriniz var ise light

dondurmaları deneyebilirsiniz. 

Ancak gelişen teknoloji ile dondurmanın

kalorisi de gittikçe artmaya başladı. Üzerinde ki

çikolata sos, içeriğinde ki fındık, ceviz, çikolata

parçaları gibi eklerle enerjisinin ortalama 70- 100

cal artacağını unutmayın. Bu nedenle meyveli

veya sade seçenekler sizin için daha uygun ola-

bilir. 

2 top light dondurma= 1 porsiyon meyve

3 top normal sade dondurma= yarım bardak

süt +  2 porsiyon meyveye eşdeğerdir.

Dondurmanın bakteriyel yükü arttıkça daha

kolay zehirlenmelere neden olabileceğini unut-

mayın. Erimiş dondurma bu açıdan çok daha

riskli. Servis edilen kaşığın özel bir solüsyonda

bekletilmesi bozulmayı önlemek için önem ver-

ilmesi gereken bir konu. Suda veya açıkta bek-

letilen kaşığın dondurma zehirlenmelerine yol

açabileceği unutulmamalıdır. 

Özetle dondurma ölçülü yendiğinde faydalı

bir besin olmakla birlikte, hayır diyemediğiniz

çikolata soslar ve fındık, ceviz ilaveleri, tüketilen

miktarın sınırlanmaması gibi sıkıntılarla  sizi

sadece serinletmez, aynı zamanda şişmanlata-

bilir.

Afiyet olsun…

Dondurma
Serinletir mi,
Şişmanlatır mı?

Elif Yıldırım Karacanoğlu
Diyetisyen
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KISA KISA KISA KISA KISA KISA 

Yaz Festivallerinin En Sağlıklısı 

Kurulacak olan çadırlarda, her yaştan bireyi ilgilendiren tüm konularda sağlıkla ilgili önemli

bilgiler paylaşılacak. Ayrıca festival kapsamında, 8 farklı branştan doktor ve sağlık ekipleri de,

ücretsiz muayane için hazır bulunacak. 

Kişiye özel ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinin de verileceği festival kapsamında,

kadınların özel ilgi duyduğu modifiye plates kursu da tüm katılımcılara açık olacak.

Festival katılımcıları arasında; Türk Kızılay'ı, Bebelac, Bingo, Colgate, Papia, Molpet, ve

Molfix de yer alıyor. Sağlık konularına paralel geliştirilen sürpriz aktivitelerde katılımcılara eğ-

lenceli anlar yaşatacak. 

Hastanemizde doğan her bebek için, bir ağaç dikiyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinde sık sık yer alan Hisar Intercontinental Hospital  “Her yeni Doğan

Bebeğe Bir Ağaç “ projesi adı altında hastane de doğan her bebek için ağaç dikiyor. Çekmeköy Bele-

diyesi ile ortaklaşa düzenlenen projede ilk toplu ağaç dikimi 28.06.2010 Pazartesi Günü Çekmeköy

girişi köprü çevresi ağaçlandırılarak başladı. 

Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ağaçlandırma projesinin devam edeceğini, sosyal so-

rumluluk projelerinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.  İnsanoğlunun her geçen

gün doğayı kirlettiği ve hızla yaşanması zor bir hale getirdiği şu günlerde, Hisar Intercontinental Hos-

            

             

Hisar Intercontinental Hospital ve Çekmeköy Belediyesi'nin

işbirliği ile düzenlenen "1. Sağlık Festivali" 

14-19 Haziran tarihleri arasında, Çekmeköy Doğa Park'da

gerçekleştirilecek. 

Sağlık konusunda halkın bilinçlenmesini amaçlayan festival,

tüm İstanbulluları ağırlamayı  hedefliyor. 
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Uzm. Dr. Seniha AKTAŞ

Radyoloji

Hastalarımdan en sık duyduğum soru bu
tetkiklerden hangisi daha iyi, cevabım ise yıllar
önce tıp fakültesine iken bir hocamızın söylediği
sözdür '' hastalık yoktur hasta vardır!''. 

Yani her hasta için, hastanın yaşı, ailedeki
risk faktörleri, kullandığı ilaçlar ve yapılan meme
muayene sonucuna göre hangi tetkikin daha
uygun olduğuna karar verilmelidir.  

Genelde ailesinde meme kanseri olmayan
kadınlarda 40 yaşından sonra mamografi ve ul-
trason ile yıllık kontrol, ailesinde meme kanseri
olan kadınlarda 35 yaşından sonra yıllık 

Ya da akrabalığın derecesi, risk faktörlerinin
varlığı ve ilk incelemede saptanan bulgulara
göre 2 yılda bir kontrol önerilebilir. Bu arada
kişinin adet sonrası dönemde parmak ucu ile

Mamografi mi? 
Ultrason mu? MR mı?

Hastalarımdan en sık
duyduğum soru,  “Tetkikler-

den hangisi daha iyi?”
cevabım ise, yıllar önce

Tıp 
Fakültesinde iken bir 

hocamızın söylediği sözdür
'' hastalık

yoktur�hasta�vardır!�''.

MR ise, X ışını ile çalışmaması ve toplum tarafından en son ve iyi tetkik yöntemi olarak

algılanması nedeni ile hastalar tarafından daha cazip görülebilir. 

Ancak meme MR'ı en iyi sonucu, bir tümoral kitle saptandığında, bunun daha fazla

sayıda olup olmadığının ve komşu dokulara yayılımının ayırt edilmesi amacıyla 

kullanıldığında verir.
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ince hareketler ile memesinde ele
gelen bir sertlik olup olmadığını kontrol
etmesi bence meme kontrolünde özel-
likle erken yaşlarda da meme kanseri
sıklığının arttığı bu dönemde en önemli
unsurdur.

Memede ağrı ise hemen birçok
kadının belki her adet siklusunda ya da
zaman zaman en önemli şikayeti olup
bu durum genelde adete yakın
dönemde salgılanan progesteron hor-
monuna bağlı tüm vücutta oluştuğu gibi
meme dokusunda da ödemin art-
masına bağlıdır. Adet dönemi geçtikten
sonra tedricen azalarak geçer.
Memede ağrı tek başına genelde kötü
bir hastalık belirtisi değildir. Ancak süt
veren kadınlarda mastit dediğimiz
meme başından ya da kanda dolaşan
mikropların meme dokusunda oluştur-
duğu inflamasyonlarda memede bah-
settiğimden farklı olarak ciddi ağrı, ateş
ve kızarıklık gözlenir ve hemen doktora başvurulması ve
tedavisi gereken bir durumdur. Çünkü tedavi geciktirildiği
takdir de abse oluşumu ve ameliyata kadar gidebilecek
bir süreç yaşanabilir. Meme başından akıntı hastanın
hemen doktora başvurması gereken bir durumdur. Eğer
akıntı su yada süt renginde ise mutlaka kanda prolaktin
düzeyine bakmak gerekli olup duruma göre tedavi
edilebilir. Ancak akıntu kanlı ise duruma göre ultrason,
akıntıdan immunohistokimyasal inceleme yada galak-
tografi dediğimiz süt kanallarında kontrast madde ver-
ilerek yer kaplayan lezyon varlığını saptamaya yönelik
inceleme ile değerlendirilmesi gerekir.

Diyelim 20-40 yaş gurubunda
memede elinize gelen sertlik saptadınız.
Hemen bir meme cerrahı ile görüşmeniz
gereklidir. Bu aşamada ilk istenecek ilk
tetkik ultrasondur. Ultrasonda ele gelen sert-
likte muhtemel ultrason bulgularımız kist, fi-
broadenom dediğimiz genelde genç yaşlardaki
kadınlarda rastlanan iyi huylu bir ur, yoğun-
laşmış asimetrik meme parankimi yada tümöral
kitle olabilir. Ultrason genelde bu lezyonları
saptamada yeterli bir tetkik olmakla beraber
konturları lobule ya da silik görünümdeki
şüpheli fibroadenom ya da tümoral kitleye
daha uyan vakalarda biyopsi ve ya MR ile
ileri tetkik düşünülebilir. Patoloji sonucuna
göre de takip ya da kitlenin çıkarılması öner-
ilir. 

40 yaş sonrası memede ele gelen sert-
liklerde ise ilk planda mamografi ve ardından
ultrason en iyi ilk tercihtir. Mamografi ile ultrason
aslında birbirine üstünlüğü olan tetkikler olmayıp birbirini
tamamlayan tetkiklerdir. Mamografide meme ultrasonunda göre-
meyeceğimiz mikrokalsifikasyon dediğimiz noktasak kalsiyum

birikimlerini görürüz. Bu mikrokalsifikasyonlar her zaman kötü
huylu bir oluşumu düşündürmez. Pleomorfik dediğimiz
her biri farklı boyut-dansite ve şekildeki, bir alanda küme-
lenmiş mikrokalsifikasyon önem taşımaktadır. Ayrıca
mamografide belki de ultrasonda dikkatimizi çekmeye-
cek asimetrik parankimal yoğunlaşma sahaları ve
parankimal distorsiyonları da daha iyi görürüz. Ultrason
ile mamografide saptanan kitlelerin solid-kist ayrımı ile
asimetrik dansite ve distorsiyon alanlarında herhangi bir
oluşuma rastlayıp rastlamadığımızı değerlendiririz. Bu
nedenle mamografi x ışını ile çalışan bir tetkik olmakla

beraber kar-zarar hesabına göre ve onun yerini ala-
bilecek başka bir tetkik olmadığından önemli bir in-
celemedir. Mamografinin genelde 1 yıldan önce
tekrarlanmaması önerilmekle beraber bazı şüpheli
mikrokalsifikasyon kümeleri ve parankimal
yapılarda oluşabilecek değişiklikleri kontrol altında

tutabilmek için o bölgeye yönelik tek projeksiyonlar
ile de 6 ayda bir kontrol yapılabilir. 

MR ise x ışını ile çalışmaması ve toplum
tarafından en son ve iyi tetkik yöntemi olarak al-
gılanması nedeni ile hastalar tarafından daha
cazip görülebilir. Ancak meme MR'ı en iyi sonucu
var olan bir tümoral kitle saptandığında bunun bir-
den daha fazla sayıda olup olmadığının ve
komşuluğundaki dokulara yayılımının ayırt
edilmesi amacıyla kullanıldığında verir. Bununla

beraber herhangi bir kitle olayan ve yoğun fi-
brokistik memelerde zaman zaman yanlış poz-
itif ve negatif sonuçlara da neden olabilir.
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Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Osteoporoz kelime olarak delikli kemik   an-
lamına gelir. Kemik kütlesinin düşük olması,
mikromimari yapının bozulması sonucu osteo-
porozda kemik kırılganlığının ve kırıkların arttığı
görülür.

Osteoporoz yavaş yavaş yıllar boyu tanı
konmadan bir kırık oluşuncaya kadar sessizce
gelişir. 50 yaş üstü kadınların yarıdan fazlasının,
70 yaş üstü erkeklerin yarısına yakın bölümünün
aktif yaşamını olumsuz etkiler.

Kemik  kaybı %30-40 olana kadar hastalık
sessiz seyreder.  Daha sonra çoğunlukla  sırt
ağrısı, yaygın kemik ağrısı olarak belirti verebilir.
Osteoporozda akut şiddetli sırt ağrısı bir omurun

ani olarak çökmesi veya kırılması ile olur. Has-
tanın  hareket etmesine engel olan şiddetli ağrısı
vardır. Hastalık sessizce seyredebildiğinden
omurgada kemik kaybına bağlı olarak kırıklar bir
şey kaldırma veya öksürme gibi hafif bir travma
sonucu olabilir. Boy kısalır, kamburluk gelişebilir.

Osteoporoz oluştuktan sonra tedavi etmek-
ten ziyade, osteoporoz gelişmesini önlemek
amaçtır. Bunun için de anne karnında iken
başlayan ve ölüme kadar uzanan insan yaşamı
boyunca dikkat edeceğimiz hususlar vardır. Ko-
ruyucu hekimlik açısından bebeklik, çocukluk,
gençlik ve yetişkin dönemlerde  kemik kütlesinin
maksimal düzeyde olmasına gayret etmemiz
gerekir. Risk faktörlerini bilip bunları en aza in-
dirdiğimizde başarılı olabiliriz.

Osteoporoz gelişimine katkıda bulu-
nan risk faktörleri vardır.

Değiştirilemeyen risk faktörleri

Genetik özellik: Ailede, yakın akrabalarda
osteoporoza bağlı kırık olması önemli bir risk
faktörüdür. Doruk kemik kütlesi ve kemik kayı-
pları genetik ve çevresel özelliklere bağlıdır.
Çocukluk ve gençlik döneminde uygun

Osteoporoz Risk Faktörleri
Kemik  kaybı

%30-40 olana kadar
hastalık sessiz seyreder.  

Daha sonra
çoğunlukla  sırt ağrısı, 

yaygın kemik ağrısı
olarak 

belirti verebilir. 
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beslenme ve egzersiz, yetişkinlikte genetik
olarak belirlenmiş maksimal kemik kütlesinin
oluşmasını sağlayacaktır. 

Irk: En düşük kemik kütlesi beyaz ırkta
görülür. Kalça kırıkları beyaz ırkta daha fazladır.  

Yaş ve Cinsiyet: 30-35 yaşları arasında
kemik kaybı ve yapımı denge halindedir. Bundan
sonra genetik olarak belirlenmiş kemik kaybı art-
maya başlar. Kadınlarda erkeklere göre daha fa-
zladır. Menopoz ile birlikte kadınlarda
osteoporoz ve kırık riski giderek artacaktır.
Erkeklerde kırık riski 75 yaşından sonra giderek
artar. Yaşlı kişilerde düşme riski de artmaktadır,
bu da kırılma riskini arttırmaktadır. 

Önceki kırıklar: Önceden kırığı olanlarda ik-
inci bir kırık riski ikiye katlanmaktadır. Bu kişilerin
düşmeye daha meyilli olmaları veya genetik
kazanımlı kemik kütlesinin daha zayıf olması ne-
deni ile olabilir.

Gebelik ve emzirme: Genel olarak gebelik
ve emzirme döneminde kalsiyum ihtiyacının art-
ması annenin kalsiyum ve kemik metaboliz-
masını etkiler. Gebelik  ve emzirme döneminde
annenin 1500 mg kalsiyum, 800 IU D vitaminine
ihtiyacı vardır. Gebelikte beslenme ile yeterli
kalsiyum alınıyor ve D vitamin düzeyi de normal
ise kalsiyum emilimi ve kemikler tarafından tutu-
lumu bir miktar artmaktadır. Sonuç olarak bu
fizyolojik durum osteoporoz riskini ne arttırmakta
ne de azaltmaktadır. Büyüme çağındaki gebelik
ve emzirme düşük kalsiyum ve D vitamin eksik-
liği ile birlikte olduğunda farklı sonuçlara neden
olabilir. Gebelikte yatak istirahati veya bazı
ilaçların kullanılması gerekliliğinde kemik
kütlesinde azalma olabilir ve kırık görülebilir.
Gebelikte çoğunlukla leğen veya kalça
kemiğinde görülen, manyetik rezonans görün-
tülemede yaygın kemik ödemi ile seyreden
geçici osteoporoz görülebilir, bir yıl içinde düzelir.

Değiştirilebilen risk faktörleri

Hareketsizlik (inaktivite): Fiziksel ak-
tivitenin yetersiz olması osteoporoz için en
önemli risk faktörüdür. Yatağa bağlı gençler için
de bu durum geçerlidir. Bu hastalar birkaç ay
içinde kemik kütlelerinin yaklaşık % 30’unu
kaybederler ve baştaki düzeye ulaşabilmeleri yıl-
lar alabilir. Bilekteki kırık nedeniyle kolun 3 hafta
hareketsiz kalması kemik yoğunluğunda % 6’lık
kayba yol açar. Hastalıklarda istirahat süresi
mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Kas ve
kemik kütlesi arasında yakın ilişki vardır. İl-
erleyen yaşla birlikte birçok hastalık  düzenli egz-
ersiz ve fiziksel aktivite ile önlenebilir veya seyri
olumlu etkilenebilir. Genelde haftada 3-5 gün 30-
60 dakika süreyle yürüyüş gibi iskelete stres

veren veya yük verici egzersizlerin faydası
vardır.

Aşırı spor: Sürekli ve yorucu çalışmalar,
aşırı diyet, vücut ağırlığının sıkı kontrolü vücut
yağında aşırı bir azalmaya ve kadınlarda östro-
jen düzeylerinde düşmelere yol açabilir, kırık riski
artabilir. 

Aşırı zayıflık: Zayıf kadınlarda kırık riski
yüksektir. Ağırlık artması kemiklerin güçlenme-
sine ve yağ hücreleri tarafından üretilen östrojen
metabolitlerinin kemikleri osteoporozdan koru-
masına yol açar. Aşırı zayıflık osteoporoza
neden olduğu gibi, aşırı kilo alma da omurlarda
bozulma(deformasyon), diz ve ayak bileği ek-
lemlerinde aşınma, kireçlenme gibi istenmeyen
durumlara neden olabilir. Düşük vücut ağırlığına
bağlı kemik yoğunluğunda azalma ve kırık
riskinde artış kadın ve erkekleri eşit düzeyde etk-
iler. İncelik düşkünlüğü nedeni ile milyonlarca
kadın, kemikleri pahasına incelmeye ve ince
kalmaya çalışmaktadır. Yalnızca düşük kalorili
bir diyetle beslenme halinde, kemiklerin gelişimi
ve korunması için gerekli besinlerin alınması

mümkün değildir. Diyet yapıldığında vitamin ve
mineral takviyesi ile düzenli egzersiz yapılarak
kas ve kemikleri güçlendirmek gerekir. Sonuç
olarak her şeyin ortası karardır. 

Yaşam boyu düşük kalsiyum almak: Büyüme
sırasında yiyeceklerle kalsiyum alımı yeterli
düzeyde olmazsa iskelet yapımı doruk noktasına
ulaşamıyacaktır. Yıllar boyunca kalsiyum alımı
az olduğunda, parathormon salınımı kemikteki
depolardan kalsiyumun alınmasını uyarır ve
sonuçta osteoporoz gelişebilir. Çocukluk ve
yetişme döneminde kalsiyum alımı ne kadar çok
olursa doruk kemik kütlesi o kadar iyi olacağın-
dan kadın ve erkeklerde yaşlanma ile ortaya
çıkacak kırık riski de az olacaktır. Kalsiyum kay-
naklarının başında süt ve süt ürünleri gelmekte-
dir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, genetiği ile
oynanmamış soya fasulyesi (soya ve soya ürün-
lerini erkekler aşırı tükettiğinde östrojenik etkisin-
den dolayı meme büyümesi yapabilir) ,
baklagiller, fındık, pekmez, tahin, küçük balıklar
ile günlük kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir.

Depresyon: Depresyonun kendisi osteo-
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poroz nedeni değildir, ancak depresyona eşlik
eden durumlar osteoporoza zemin hazırlayabilir.
Depresyonda yüksek düzeylerde seyreden stres
hormonları, kullanılan ilaçlar, iştahsızlık nedeni
ile beslenmenin bozulması ve fiziksel aktivitenin
azalması osteoporoz gelişiminde rol oynar.

Sigara: Sigara içimi osteoporoz riskini iki kat
arttırır. Yetişkinlik döneminde günde 1 paket
sigara için kadınların menopozda kemik mineral
yoğunlukları, sigara içmeyenlerden % 5-10 daha
düşüktür. Sigara yaşam boyu omurga kırığı
oluşma riskini kadınlarda ve erkeklerde % 13-32
oranında arttırmaktadır. Kalça kırığı oluşma riski
ise % 30-40 oranında verilmiştir. Sigara kan ko-
rtizol düzeyini arttırarak D vitamininin akti-
fleşmesini azaltmaktadır. Karaciğerde östrojen
metabolizmasını etkilemekte, yıkımını arttırmak-
tadır. Vücutta kemik yapımı için gerekli olan bazı
besinlerin eksikliğine yol açmaktadır, örneğin C
vitamini eksikliği gibi. Sigara vücudun kadmiyum,
kurşun ve diğer toksik bileşiklerden oluşan ze-
hirlerin açığa çıkmasına neden olmakta,
kalsiyum emilimi ve mineralizasyon  bozulmak-
tadır. Sigaranın besinlerle alınan kalsiyumun
kemik koruyucu etkisini azalttığı gösterilmiştir.
Kemik yapıcı hücreleri (osteoblastlar) iş yapa-
maz duruma getirip, kemik kan dolaşımını da
azalttığı bilinmektedir.

Alkol: Alkol kullanımı kalsiyumu düzenleyen
hormonları etkileyerek kemik yapımını azalt-
makta ve osteoporoza zemin hazırlamaktadır.
Aşırı alkol tüketiminde kalsiyum emilimi azal-
makta, atılımı artmaktadır. Burada belirleyici fak-
törler alkole eşlik eden yetersiz beslenme, düşük
vücut ağırlığı, karaciğer hasarı, kalsiyum emili-
minin azalması, östrojen düzeylerinin düşme-
sidir.

Beslenmenin yetersiz olması: Kemik
sağlığında beslenme önemli bir yer tutmaktadır.
Özellikle aşağıdaki faktörler akılda tutulmalı ve
dikkat edilmelidir.

Mineraller: kalsiyum, fosfor, magnezyum,
çinko, mangan, bakır

Vitaminler: B6, B12, C, D, K vit.ve folik asit

Proteinler, Esansiyel yağ asitleri

Çocukluk, gençlik ve hamilelik dönemlerinde
kemik sağlığı için yeterli ve uygun beslenme
alışkanlığı çok önemlidir.

Hormonlar: Doğal veya cerrahi olarak or-
taya çıkan erken menopoz önemli bir risk fak-
törüdür. Erkeklerde testosteron yetersizliği de
osteoporoza neden olur. Alkolizm ve anoreksia

nervoza testosteron yetersizliğine  katkıda bu-
lunabilir. Genç erkeklerde osteoporoz olgu-
larında serum testosteron düzeyleri ölçülerek
hipogonadizm ya da testosteron yetersizliği
araştırılmalıdır. Doğum kontrol hapları östrojen
ve progesteron kombinasyonu içerirler ve her
ikisi de kemik kütlesini arttırabilir. 

Kullanılan bazı ilaçlar: Pek çok ilaç kemik-
leri zayıflatır. En önemlisi kortizondur. Bronşial
astma, alerji, romatizmal, hematolojik hastalık-
larda ve organ nakillerinde kortizon kullanılır. Ko-
rtizon ve türevleri ile 1 yıldan uzun tedavi
edilenlerde osteoporoz gelişir ve kırık riski artar.
Lityum, izoniyazid, karbamazepin, diğer
antiepileptikler (sara ilaçları), heparin, warfarin
ve diğer antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar),
alüminyum içeren antiasitler (mide koruyucu
ilaçlar), siklosporin A gibi immünosüpresifler os-
teoporoza zemin hazırlayan ilaçlardır. Günlük
75-125 mikrogram dozlarda alınan tiroid hor-
monlarının muhtemelen kemiklere zararı yoktur.   

Osteoporoz oluştuktan sonra hem sağlıkla
hem de çevreyle ilgili faktörler kırık riskini arttırır.
Kas zayıflığı, denge ve koordinasyon bozukluğu,
düşme sırasında koruyucu reflekslerin yetersi-
zliği, baş dönmesi, kısa süreli baygınlık atakları,
bilinç kaybı, Parkinson hastalığı, görme bozuk-
luğu, alkolizm, yorgunluk, ilaçlara bağlı halsizlik
bu riskler arasındadır. Evde telefon ve diğer
araçların kablolarının yerde gelişigüzel durması,
halı saçakları, kaygan zeminler, tutunma yer-
lerinin olmaması ve yetersiz aydınlatma da
çevresel olarak düşme riskine ve dolayısı ile kırık
oluşumuna zemin hazırlayabilir. Osteoporoz ve
kırık oluşumunu önlemek için risk faktörlerini en
aza indirmeye çaba göstermemiz gerekir.
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Güneş 
Gözlükleri

Kullanacağımız güneş gözlüğü
mutlaka “ultraviyole ışığı 

engelleyici” özellikte olmalıdır. 

Bildiğimiz gibi güneş yeryüzündeki hayatın
devamı için oldukça önemlidir. Isınmamızı sağlar
ve bize ışık verir. Bununla birlikte iyi koruna-
madığımız zaman başta gözümüz ve cildimizi
etkileyerek bir çok hastalıklara yol açabilir. 

Güneş ışınları görülebilir ışık, ultraviyole
(morötesi) ve infrared (kızılötesi) ışınlardan oluş-
maktadır. İnsan gözü dalga  boyu  400-760nm
arasında  olan  ışınları  görür. 400 nm’ nin  al-
tında ultraviole (morötesi) , 760 nm’ nin üzerinde
ise infrared (kızılötesi) radyasyon  başlar. 

Bunların arasında göz sağlığımızı en çok
etkileyen görülebilir ışınlarıdan mavi ışınlar ve
ultraviyole ışınlardır. Ultraviyole ışınların çoğu
ozon tabakası tarafından, infraret ışınları atmos-
ferde bulunan yağmur damlaları tarafından
emilmektedir. Mavi ışınlar atmosferde hiçbir en-
gele takılmadan direkt olarak yeryüzüne ulaşır,
dolayısıyla mavi ışık, atmosfere ve doğal olarak
insan gözüne hiçbir engel olmadan girebilir. Bu
ışınlar makula dejenerasyonuna genetik eğilimi
olan hastalarda hasara yol açabilirler.   

Ultraviyole ışınları güneş ışınlarının  %5 ‘ ini
oluşturur ve çoğu, atmosferin en üstünde yer
alan ozon tabakası tarafından tutulmaktadır.
Ancak son yıllarda bir çok kimyasal maddenin
etkisiyle ozan tabakasında meydana gelen in-
celme özellikle sağlığımız için son derece
tehlikeli olan Ultraviyole B ışınlarının yer yüzüne
daha fazla ulaşmasına yol açmaktadır. 

Bu ışınlar yaz aylarında ve güneşin dik
geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında oldukça
fazla miktarda gelmektedir.

Ultraviyole  radyasyon güneş ışınlarının
%5 ‘ ini oluşturmasına rağmen çok tehlikelidir .
Ultraviyole  etkisi yükseklerde artar , çünkü  filtre
edecek atmosfer   miktarı azalmaktadır. Bu ne-
denle dağcılarda tırmanma  sırasında güneşin
sıcaklık etkisinin azalmasına  rağmen güneş
yanığı olma ihtimali daha fazladır. Dağa  tır-
mananlar ve kayak yapanlar  radyasyona  en
fazla maruz kalanlardır.

Gözümüz bu zararlı ışınlardan korunmak için
bir çok doğal koruma sistemine sahiptir. Gözlerin
koruyucu kemik yapı içine yerleşmiş olması, kaş,
burun  ,yanaklar, göz kapakları ve iris tabakası
gözün fazla ışıktan korunmasını sağlar. Göze
gelen ışınlar, gözün en  dış  tabakasını  oluştu-
ran  camsı tabakadan (kornea)  ve  göz be-
beğinin  hemen   arkasındaki   göz merceğinden
(lens)  geçerek  görmeyi sağlayan sinir
tabakasına (retina) ulaşırlar. Ancak göze  giren
bu ışınların  miktarı arttığı  zamanlarda  ve or-
tamlarda  bu tabakaların koruyucu etkisi azal-
makta  ve gerek  kendileri, gerekse sinir
tabakası  hasar  görmektedir. Özellikle  göz
rengi  açık  olanlarda daha fazladır. Korneada
ultraviyole yanıkları, mercekte bulanıklık
(katarakt gelişimi) ve sinir tabakasında görme
merkezi hasarı (makula dejenerasyonu - solar
makulopati) ve kapaklarda cilt kanserleri
görülebilir.

Gözlerimizi güneşin bu zararlı ışınlarından
korunmak için yaz aylarında ve açık havalarda
güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Kullanacağımız güneş gözlüğü mutlaka “ul-
traviyole engelleyici” özellikte olmalıdır. Bu özel-
liği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın
göz içine girmesini engeller. Ancak bu engelleme
ışık kamaşmasını azaltma dışında hiçbir fayda
sağlamaz, aksine zarar verir. Çünkü renkli cam
takıldığında zararlı ışıkların göz içine dolmasını
engelleyen göz bebeği küçülmez. Böylece ultra-
viyole ışıları göz içine bol miktarda girer. Her
güneş gözlüğü ultraviyole ışınlarının geçişini en-
gellemez. Gözlüklerin kaliteli olması ve belgeli
olması gerekir. 

Camın renginin koyu yada açıklığından
ziyade ultraviyole ışığını engelleyip en-
gellemediği önemlidir. Ayrıca iyi bir güneş gö-
zlüğünde camın rengi homojen olmalı ve bulanık
görmeye yol açmamalıdır. 

Polaroid camlar ve fotokromik (kolormatik)
camlarda yeterli UV blokajı sağlayabilir. Gözlük-
lerde çerçeve seçimi yaparken estetik özellikler
yanında gözü tam koruyabilmesi için yeterli
büyüklük ve uygun dizaynda olmalıdır.

Göz kusuru ve gözünde başka bir hastalığı
olanların göz doktoru tavsiyesine göre gözlük al-
maları göz sağlığı için daha uygun olur. 

Herkese bir çift sağlıklı göz temennisiyle ..

Op. Dr.  Faruk EROĞLU
Göz Hastalıkları

Gözünden lazer tedavisi olanlar, herhangi
bir ameliyat geçirmiş olanlar ve özellikle
makula dejenerasyonu gibi  retina hastalığı
olanlar güneş gözlüğü kullanmalıdır.
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Prof. Dr. Haluk GÜVENÇ
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

“Minik
Yusuf Ciğerim”

Bu sayımızda, hayata gözlerini yeni açmış
ve minicik elleri ile tutunmaya çalışan,

Hisar Bebek’lerimizden birisinin daha
yaşam mücadelesini paylaşacağız sizlerle.

Op. Dr. Filiz Candan Topuz;

“Yaklaşık 5 aylıkken kardiotorasik
indeksi (Kalbin göğüs kafesine oranı)
genişlemiş bulduk. Bu nedenle ayrın-
tılı fetal eko (bebek anne karnında
iken ultrasonografi ile bebeğin kalp ve
damar sisteminin detaylı incelenmesi)
yapılması gerekti.”diyor.

Rutin gebelik muayeneleri nede-
niyle istenen ultrason  değerlendirme-
sini yapan Kadın Hastalıkları ve
doğum doktoru Prof. Dr. Selçuk
Özden girdi bu defa devreye. Anne
adayına yaptığı detaylı ultrasonogra-
fik muayene de kalp ve damar sistemi
ile ilgili bir problem olduğunu ve bebe-

ğin kalbinin göğüs boşluğunu dolduracak şekilde
büyümüş olduğunu fark etti. Diğer ayrıntıları da
değerlendirirken bebeğin göbek bağındaki da-
marın vücut içerisindeki uzantısının genişlediğini
saptadı. Normalde alt ana toplardamara açılması
gereken damar, direk kalp sağ kulakçığına bağ-
lanmıştı.

Prof. Dr. Selçuk Özden bu durumu şöyle
izah ediyor;

“İnceleme sırasında fark ettiğimiz bu durum
çok nadir bir anomali olup, literatürde buna eşlik
eden bir çok anomali olabileceği için hasta ult-
rasonografik olarak detaylı olarak değerlendirildi.
Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, göbek
kordonunu ana toplardamara bağlayan damarın
gelişmediği, tamamen eksik olduğu anlaşıldı.

Bu defa hikayemizin konusu, annesinin
karnında iken hastalığı tespit edilen ve doğu-
munun 16. gününde ameliyat olan Yusuf
Ciğerim. 

Yusuf bebeğin annesi Cansev Hanım ilk be-
beğinin  doğumunu da yaptığı ve kendisine
gösterilen ilgi ve alakadan memnun kaldığı için,
doğacak yeni bebeğinin rutin kontrollerini yap-
tırmak üzere yine Hisar Intercontinental Hospi-
tal’ı tercih etti. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü dok-
torlarından Op. Dr. Filiz Candan Topuz’a ge-
lerek, rutin gebelik takiplerini yaptırmaya
başladı. Maalesef gebeliğinin 5. ayında yolunda
gitmeyen bir şeyler olduğunu öğrendi. Cansev
Hanım ve eşi Ersin Bey için endişelerle dolu
zor bir dönemin başlangıcı oldu bu haber.

Hisar Intercontinental Hospital’ın deneyimli
ve alanında uzman bir çok hekimi, anne karnın-
dan, doğumuna ve şu andaki sağlıklı yaşamına
kadar geçen süreçte minik Yusuf’un yanında
oldular. 

Yusuf Ciğerim’in yaşam mücadelesinde neler
yapıldığını şimdi sırasıyla bu hikaye de rolü
olan, emeği geçen doktorlarımızdan öğrenelim.
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Dosya

Hastalığa eşlik eden kromozom problemleri ola-
bilir düşüncesi ile amniyon sıvısı alınarak amni-
yosentez yapılması önerildi, ancak hastamız
buna yanaşmadı ve bebeğini her ne olursa olsun
dünyaya getirmekte kararlı olduğunu belirtti. Be-
bekte başka bir sakatlık saptanmadı. Bebek ta-
kibe alındı.”

Bebeği ile ilgili teşhis koyulunca Cansev Ha-
nım’ın psikolojisi değişti. Morali bozuldu. Ancak
bebeğini dünyaya getirmekte kararlıydı. Ümidini
kaybetmeden bekledi. Hamileliğinin 36. Hafta-
sında suyu gelen Cansev Hanım hastaneye baş-
vurdu. Dr. Filiz Candan Topuz gözetiminde
normal doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Dünyaya gelmesini sabırsızlıkla ve endişe
ile bekledikleri bebeklerinin doğumu ile Ciğerim
Ailesi için şimdi başka bir endişeli süreç başla-
mış oldu. Acaba bebekleri sağlığına kavuşabile-
cek miydi? 

Uzm. Dr. Yunus Nas;

Hasta doğum öncesi çocuk kardiyolojisi ile
yeniden konsülte edilerek olabilecek gelişmeler
değerlendirildi ve yeni doğan yoğun bakım üni-
tesi (YDYBÜ) hazırlanarak doğum gerçekleşti. 

Doğum sonrası bebeğimiz YDYBÜ’ne alındı,
kendi halinde tamamen normal iken, zorlandı-
ğında (ağlama, emme gibi) morarma geliştiği
saptandı. Aralıklı olarak burun yoluyla (nasal
CPAP) solunumuna destek verildi. Doğumu ta-
kiben çocuk kardiyolojisi birimince yapılan eko-
kardiografide mevcut sıkıntıya neden olabilecek
kalp hastalığı bulgusunun olmadığı anlaşıldı. Bu
arada doğum öncesinde gözlenen damarsal
problemin kaybolduğu anlaşıldı. Çünkü doğumu
takiben göbek kordonu kesildiği için içerisinden
akan kan akımı doğal olarak kayboluyor ve
damar büzülerek ekoda görünmez hale geli-
yordu. 

Ancak bu sefer ekoda kalbe, akciğere ve
büyük damarlara bası yapan ve morarmayı açık-
layabilecek bir durum dikkati çekti. Karaciğerin
olmaması gerektiği halde, sağ kalbin komşulu-
ğunda olduğu anlaşıldı. Karaciğerin diafragma
(karın ve göğüs boşluklarını ayıran kaslı yapı)
içerisinde, aslında olmaması gereken bir delikten

göğüs boşluğuna fıtıklaşmış olabileceği düşünü-
lerek Çocuk Cerrahisi Konsültasyonu istenildi.

Bu defa ise devreye Çocuk Cerrahisi ve Üro-
lojisi Bölümü doktoru Prof. Dr. Haluk Güvenç
giriyor. İlk muayenesini takiben, bebeğe doğum
öncesi konulan tanıdan farklı ve ek olarak ortaya
çıkan bu durum karşısında, tanıyı teyit etmek için
bebeğe MR çekilmesini istiyor ve hastayı Rad-
yoloji bölümü doktorlarından Uzm. Dr. Hakkı
Özaslan’a yönlendiriyor. 

Uzm. Dr. Hakkı Özaslan

Hastanın çekilen direkt grafisinde kalbin sağ
tarafında, göğüs kafesi içine uzanan bir yapının
görülmesi ve nefes darlığı şikayetinin olması se-
bebiyle göğüs ve karnını içerecek şekilde MR
çekilmesine karar verildi. MR çekimi hastanın
hareketsiz olmasını gerektirir. Çünkü 20-30 dk.
kadar sürebilen bir tetkiktir. Hastanemizde, İs-
tanbul’da sadece birkaç hastanede bulunan “
MR uyumlu anestezi cihazı” ile ve anestezi uz-
manlarının kontrolünde hastamız uyutularak ve
monitorize edilerek MR incelenmesi tamamlandı. 

MR’da diyafragma denilen yapının sağ ön
bölümünde 2,5- 3 cm’lik bir açıklık olduğu  ve ka-
raciğerin sol lobunun bu açıklıktan göğüs boşlu-
ğuna doğru yer değiştirdiği  ve kalbin sağ

odacıklarına baskı yaptığı, ayrıca da sağ akci-
ğerin alt lobunu kısmen söndürdüğü görüldü. Bu
bulgular hastanın solunum sıkıntısını açıklaya-
cak nitelikteydi. Çocuk cerrahı Dr. Haluk Bey ile
üç plandaki MR görüntüler üzerinden tartışarak
ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirme ve plan-
lamasına yardımcı olduk. Hastanın tanısı Mor-
gani Hernisi olarak konuldu. 

Görüntüleme yöntemi olarak MR’ı tercih et-
memizin sebebine gelince; MR bu tür hastalarda
üç farklı planda istediğimiz özellikte tanısal gö-
rüntüleri almamızı, özellikle de diyaframın de-
vamlılığını, uzanımını, bütünlüğünü, görmemize
yardımcı olur. Organ ve dokuların yüksek uzay-
sal ve zamansal rezolüsyonuna imkan verdiği
için de ayrıca tercih edilir. Bunun yanı sıra ciha-
zın radyasyon içermemesi, ünitemizde MR
uyumlu anestezi cihazı olması ve tecrübeli anes-
tezi uzmanlarımızın varlığı diğer tercih nedenle-
rimiz idi.  

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Bölümü doktoru
Prof. Dr. Haluk Güvenç

Yapılan değerlendirmenin ardından bir ekip
çalışması içerisinde hareket etiklerini belirten Dr.
Güvenç konuyu “Son derece sıkıntılı bir dö-
nemdi, atılacak ilk adım, kardiak eko ile yakalan-
mış olan mevcut durumu görebilmek ve ek bir
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problemin eşlik edip etmediğini anlamak
olacaktı. Hastanemiz bünyesinde bulunan
gelişmiş teknoloji sayesinde bebeğe MR
çekildi ve doğumsal Morgagni fıtığı olduğu
saptandı. Görüntü, bebeğin ameliyattan
sonra sıkıntısını giderebileceğimiz kanısını
güçlendirdiği için ameliyat kararı aldık.”
şeklinde açıklıyor. Mevcut olan morarma
sıkıntısının çocuğun büyümesi ile kısmen
azalması sonucu, beslenme sırasında mo-
rarmasının olmayacağı bir döneme kadar
takibin çocuğun lehine olacağı ve ameli-
yatı takiben kısa sürede eve gönderebile-
ceğimiz aile ile paylaşıldı.  

Hastada operasyona kadar morar-
mayı mümkün olduğunca önlemek için an-
neden sağılan sütün beslenme sondası
aracılığı ile direkt olarak mideye verilmesi
ve efordan kaçınılması planlandı, diyor
Uzm. Dr. Yunus Nas. Bu süreçte kilo alan
bebek 16 günlük ve 2600 gram olduğunda
operasyon için uygun zamanın geldiğine
karar verildi. 

Prof Dr. Haluk Güvenç

Diyafragmada delik olması ve bu de-
likten karaciğerin göğüs boşluğuna fıtıklaşması
sonucu karaciğerin sağ kalbe bası yaptığı ve ok-
sijenlenmesinin bozulmasından dolayı bebeğin
morardığı göz önüne alındığında, diafragmadaki
deliğin onarılması problemi halledecekti. Aile,
bebeğin doğumunu takip eden ikinci günde bu
konuda bilgilendirildi. Nefes almakta güçlük çek-
tiği ve beslenirken morardığı bir süreçte yapıla-
cak erken bir ameliyat, bebeğin durumunu daha
da zorlaştırabilirdi. Bebeğin ameliyatını yapmak
için acele etmememiz gerektiği, toparlanmasını
beklemenin daha uygun olacağı, halen basınçlı
oksijen alan bebeğin ilerleyen günlerde normal
havayı da teneffüs edebilecek duruma gelebile-
ceği anlatıldı. Ameliyatı bebek için uygun zamanı
bekleyerek yaptığımızda, kısa sürede toparlana-
cağı için erken taburcu edebileceğimizi de ekle-
dik. 

Ailenin tedavi sürecine uyumu sayesinde
bebek öncelikle basınçlı oksijenden ayrıldı. Ta-
kiben annesini emerken olan morarma azalarak
kayboldu ve 16. gününde bebeği ameliyat et-

meye karar verdik.  

Bu süreçte aileye iki farklı yaklaşım ile ame-
liyat yapabileceğimiz bilgisini verdik. İsterlerse
klasik olarak açık karın kesisi ile ya da göbekten
kamera ile girip üç küçük delikten yerleştirilecek
borular içerisinde iletilen ameliyat aletleri yardı-
mıyla (Laporoskopik) onarım yapabileceğimizi
bildirdik. Aile ameliyatın laparoskopik olarak ger-
çekleştirilmesini istediklerini belirtince, hastamız
yaklaşık bir saat yirmi dakika süren başarılı bir
ameliyat sonrasında YBÜ’deki yatağına alındı.

Ameliyatı takiben erken dönemde yeniden
beslenmeye başlayan hastanın morarmalarının
tamamen kaybolduğu gözlendi. Hatta annesi
“Bizim bebeğimiz meğerse mor değil pembey-
miş” diyerek bizi gülümsetti. Hastamız öngördü-
ğümüz üzere operasyon sonrası ikinci gününde
taburcu edildi.

Ameliyattan sonra ayaktan kontrollere gelen
hastamızın 3. ayında çekilen akciğer filmlerinde
sağ akciğerin açıldığı, diyafram konturunun dü-
zeldiği ve kalbin sağ tarafındaki karaciğere ait

gölgenin kaybolduğu görüldü.

Laparoskopik ameliyatın 

yenidoğan cerrahisindeki yeri:

Laparoskopi, işlemin küçük kesilerden
yapıldığı, ameliyat sonrasında yara iyi-
leşme sürecinin çok daha hızlı olduğu bir
cerrahi yöntem. Son yıllarda bu alandaki
teknolojinin gelişmesiyle çok daha yaygın
olarak kullanılan laparoskopik cerrahi ço-
cuklarda, hatta yenidoğan bebeklerde de
tercih ediliyor.

Laparoskopik cerrahiyi “anahtar deliği
cerrahisi” olarak tanımlayan Hisar Intercon-
tinental Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Haluk Güvenç, şu bilgileri veri-
yor: “Video endoskopik cerrahi, ciltte yapı-
lan küçük kesilerden vücut boşlukları
içerisine ilerletilen aletler yardımı ile ger-
çekleştirilen cerrahi işlemdir. Karında ya da
göğüs boşluğunda büyük kesiler yapma-
dan hasta organları kamera aracılığı ile gö-
rüntüleyip, birkaç ince aletle ameliyat
yapmak mümkündür. Yöntem, safra kesesi,
mide, dalak, böbrek, böbreküstü bezi, fıtık-

lar, ince ve kalın barsak ameliyatlarında, göğüs
boşluğunda yapılan girişimlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Temel olarak denilebilir ki, ka-
mera sokabileceğiniz bir boşluk oluşturabiliyor-
sanız bu ameliyat yöntemini kullanabilirsiniz”

Laparoskopik cerrahinin çocuklardaki en sık
kullanım alanlarından birinin “inmemiş testis cer-
rahisi” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güvenç,
“Testis bazen hiç inmez, kanalda da ele gelmez,
karın boşluğunda bir yerdedir. Bu ameliyatlar
artık günümüzde standart olarak laparoskopik
yöntemle yapılmalıdır. Göbekten gönderdiğiniz
bir kamera ile testisin yerini buluyorsunuz. Hem
ameliyat süresi kısalıyor, hem de geniş bir yara
açmaktan kaçınıyorsunuz” diyor.

Prof. Dr. Güvenç, laparoskopik cerrahinin
çocuklardaki diğer kullanım alanlarını şöyle sı-
ralıyor: “Yenidoğan ve çocuk cerrahisini gerekti-
ren bütün durumlarda kullanılabiliyor. Örneğin,
yemek borusu tıkalı, barsakları, makatı tıkalı,
göğüs deformitesi, göğüs kafesinde kisti olan ço-
cukların tedavisinde uygun olan durumlarda açık
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cerrahinin yerine tercih edilebiliyor.  Ayrıca  trav-
malarda, çocukların solid tümörlerinde; akut
karın tablosunda, bu tablo içinde en başta apan-
disit olmak üzere, parazitler, taşlar, barsak dü-
ğümlenmelerinde kullanılabiliyor. Artık, böbrek
hastalıklarında da kullanılıyor. Erişkinlerde ol-
duğu gibi çocuklarda da anti reflü ameliyatı en-
doskopik yöntemle yapılabiliyor.”

Hisar hastanesinde çocuklarda kasık fıtığı
ameliyatlarında yapılan laparoskopik yaklaşım
sayesinde, çocukların ikinci kez ameliyat masa-
sına yatmaktan kurtulduğunu belirten Prof. Dr.
Güvenç, girişimi şöyle anlatıyor: “Tek taraflı fıtıkla
gelen çocuklarda çift taraflı fıtık olma olasılığı
vardır. Diğer fıtık karşı tarafta gizlidir. Bazı ço-
cuklarda bir tarafı onarırsınız, iki ay sonra bu
sefer karşı taraftan fıtık çıkar. Onun üzerine ikinci
anestezi, ikinci ameliyat gerekir. Nüksten değil,
ikinci bir fıtık ve bunun için gereken ikinci bir
ameliyattan söz ediyorum. Biz burada fıtık olan
tarafın kesisinin içinden kamerayı içeri yolluyo-
ruz, içeride açıklık var mı diye bakıyoruz, varsa
aynı seansta onarıyoruz, o zaman ikinci bir turda
ameliyat gereğini ortadan kaldırıyoruz.”

Prof. Dr. Haluk Güvenç, laparoskopi yapıla-
mayacak en önemli durumun, çocuğa daha önce
cerrahi girişim yapılıp yapılmadığının olduğunu
bildiriyor. Prof. Dr. Güvenç, “Çünkü daha önce
girişim yapılmış bir göğüs boşluğu, karın boşlu-
ğunda yapışıklıklar oluştuğundan o noktalara
emniyetle giremezsiniz. Bunun yanında çok ağır
kanamalı hastalar, yaygın kanser hastalarında
da laparoskopiyi kullanmıyoruz” diyor.

Bu ameliyatın önemi ve ilkleri.

Türkiye’de özel bir hastanede yenidoğan
(hem de 16 günlük ve 2600 gramlık) bir bebekte,
ilk defa gerçekleştirilen laparoskopik ameliyat
uygulamasıdır. Doğumu takiben mesleki dikkat
sonucu doğru tanının erken konulması sonucu,
daha ileriki yaşlarda tesadüfen tanı alan Mor-
gagni Hernisinin, ilk defa bu kadar küçük bir be-
bekte tanımlanmıştır. Koşulların en uygun
olduğu dönem beklenerek, aceleye getirilmeden
yapılan girişim sonrasında bebeğin taburcu olma
süreci hızlanmıştır.

Prof. Dr. Haluk Güvenç’in
ameliyat ettiği 16 günlük   bebeğin
ailesi ile görüştük.

Anne karnında rahatsızlığı tespit edilen ve
doğumuna kadar dikkatle izlenen bebek,
16 günlük iken Prof. Dr Haluk Güvenç
tarafından ameliyat edilerek sağlığına
kavuşturuldu. Endişeli geçen hamilelik
dönemi ve ameliyatın ardından ailenin
görüşlerini aldık.

- Bebek sahibi olmak anne baba için heye-
can verici hatta bebeğin doğumuna kadar
belki de endişelerle dolu bir süreç. Bu
dönem sizin için daha da zorlu olmalı. Be-
beğinizin rahatsızlığını öğrendiğinizde
neler hissettiniz?

- Anne Cansev Hanım;

- Ben ilk duyduğumda çok üzülmüştüm
tabi ki. Fakat büyük oğlumun varlığı benim
için teselli idi. Bu nedenle o kadar da
karamsarlığa kapılmadım.

- Hamileliğinizin kaçıncı ayında öğrendiniz
bebeğinizin rahatsızlığını?

- Hamileliğimin 24. Haftasında öğrenmiştim.

- Bebek doğduktan sona 16 günlük iken
Prof. Dr. Haluk Güvenç tarafından
ameliyat edildi. Ameliyat ile ilgili duygu ve
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

- Benim için ameliyat döneminden çok be-
beğimin yoğun bakımda olduğu süreç çok
zor geçti. Bebeğimi bırakıp hastaneden
çıkmak zoruma gitmişti. Fakat inancımı hiç
kaybetmedim. İyileşeceğine inandım hep.

- Bebeğimizin babası Ersin Bey’in bu
konudaki düşüncelerini alabilir miyiz?

- Ben de umudumu hiç kaybetmedim. Be-
beğin rahatsızlığını öğrendiğimizde bazı
doktorların görüşü alınması yönünde bile
olmuştu aslında. Bu konuda Haluk Bey’e
çok teşekkür ediyorum kendisi bizi sürekli
aydınlattı ve yapıcı telkinlerde bulunarak
rahatlattı. Bir program çizdi. Doktor Bey’in
bize söylediği her şey harfiyen gerçekleşti.
Başta kendisine ve bizden desteğini ilgisini
esirgemeyen tüm Hisar Hastanesi çalışan-
larına çok teşekkür ediyorum.
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Uzm. Dr. Fulya ERİŞKON
Sualtı Hastalıkları ve

Hiperbarik Tıp

Hiperbarik tedavisi, 
çok çeşitli hastalıklarda

yararlı olduğu
bilimsel olarak kanıtlanmış

modern
bir tedavi yöntemidir.  

Hiperbarik oksijen tedavisi bir uzmanlık dalı
mıdır?

Evet. İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi veri-
lmektedir. Askeri hekimler de GATA'da uzmanlık eğitim-
lerini almaktadırlar.

Hiperbarikoksijen tedavisi Türkiye'de kaç yıldır
uygulanmaktadır?

İlk defa 1985 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Has-
tanesinde vurgun dışındaki hastalıkların tedavisinde kul-
lanılmıştır. Bu tarihten önce de  Deniz Kuvvetleri
bünyesinde basınç odaları bulunuyordu ve dalgıçlar tedavi
ediliyordu.

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanmak-
tadır?

Hastalar oturarak ya da yatarak (sedyeyle), basınç
odasına alınırlar. Yavaş yavaş odanın içindeki basınç,
içeriye hava verilerek, arttırılır. Planlanan basınca
gelindiğinde (genellikle normal basıncın 2-3 katı kadar)
hasta özel maskesini takarak %100 oksijen solumaya
başlar. Sağlık görevlilerinin talimatları doğrultusunda te-
davisine devam eder. Basınç azaltılarak tedavisi son-
landırılır. Tedavi basıncı ve süresi her hastalığa ve
hastalığın karakterine göre değişmektedir.

Bu tedavi uygulanırken hastaların uyması gereken
kurallar var mı?  Mesela özel giysi gerekir mi?

Evet. Kurallarımız var. En kati kuralımız hasta sigara
kullanıcısıysa sigarayı bırakmasını istiyoruz. %100 pa-
muklu kumaş giymelerini istiyoruz bunun için bizim özel
üniformalarımız vardır.

Bu tedavi uygulanırken hasta neler hissedebilir?

Basınç artırılırken ve azaltılırken basınç değişikliğine
bağlı hastanın vücudundaki kapalı hava boşluklarının
volümünde azalma ve artma meydana gelebilir. Buna
bağlı olarak en sık kulaklarında yüksek dağları aşarken
olduğu gibi tıkanıklık hisseder. Hava yutmuşsa çıkışta
şişkinlik hisseder.

Bu esnada hastayla iletişim kurmak mümkün mü?

Hastalarımız kabin içi kameralar sayesinde görün-
tülenmektedir ve diafon sistemiyle de konuşmak
mümkündür.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi
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Hastanın istediği zaman dışarı çıkması
mümkün mü?

Hayır değil. Hastanın dışarı çıkması gereken
hallerde hasta ara kabine alınır basınç
azaltılarak tedavisi sonlandırılır bunun için de 3-
4 dakika gerekir.

Herhangi bir malzeme gerekli olduğunda
ne yapıyorsunuz?

Medikal bölme adını verdiğimiz 20 cm
çapında bir bölme vardır, hızla basınç eşitlemesi
yapılarak malzeme iletilir. 

Bu hastalıkların iyileşmesine nasıl
yardımcı olur?

Yüksek basınç altında %100 oksijen solun-
duğu zaman dokulara giden temiz kandaki oksi-
jen miktarının 20 kata kadar arttığı
araştırmalarda gösterilmiştir. Dokudaki oksijen
basıncının artmasıyla, 

›  Oksijensizlik nedeniyle görevini yapa
mayan hücreler desteklenmiş olur,

› Yeni damar gelişimi ve yara iyileşmesini 
sağlayan maddelerin üretimi artar.

› Oksijensiz ortamda üreyen bakterilerin 
üremesini engeller ve bunların ortama 
saldığı bazı toksinlerin etkinliğini azaltır.

›  Vücudun savunmasında görevli hücre-
leri destekler

› Antiödem etkisi vardır

› CO zehirlenmelerinde hücre düzeyin- 
deki zehirlenmeyi azaltır.

Tedavi süresi ne kadardır?

Tedavi seanslar şeklinde uygulanır. Her

hastalığa göre seans süresi ve tedavi basıncı
değişmektedir. Genellikle 2-2.5 atmosfer
basınçta, 90-140 dakikalık tedavi protokolleri
uygulanmaktadır.

Hasta hergün tedaviye girer mi? Toplam
kaç seansta iyileşir?

İki hastanın hastalığı aynı olsa bile hastalık
karakteri farklı olabilir. Bu nedenle bazı durum-
larda hastanın günde 1 kez girmesi yeterli olur
bazı durumlarda 4 kez girmesi gerekir. Bunu biz
hastaya göre planlarız.

Toplam seans sayısı hastalığa göre değişir.
Her hastanın iyileşme süreci tedaviye verdiği
yanıt farklıdır. 5 seans uygulamamız gereken
hasta da vardır 80 seans uygulamamız gereken
hasta da.

Bu tedavinin hastaya ne gibi zararları ola-
bilir?  Hastayı tedaviye kabul etmediğiniz du-
rumlar var mı?

Hastaları tedaviye almadan önce muayene-
sini yapar gerekli görürsek bazı tetkikler isteriz.
Bu nedenle şimdiye kadar ciddi bir komplikas-
yonla karşılaşılmadı. Bazı durumlarda başka dal-
lardaki hekim arkadaşların fikrini alıyoruz.
Özellikle ciddi akciğer hastalığı olan bazı hasta-
ları tedaviye kabul etmiyoruz.

En sık karşılaştığımız durum ortakulak baro-
travmasıdır. Basınç arttığı esnada hastaya bizim
önceden öğrettiğimiz kulak eşitleme manev-
rasını hasta doğru yapamamışsa ya da kulağın
havalanması için anatomik bir engel varsa orta
kulak boşluğuna sıvı sızması olabilir 3-4 gün te-
daviye ara verilirse normale döner.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır? 

Araştırmaların devam ettiği pek çok hastalık mevcuttur. Sağlık Bakanlığının
hiperbarik oksijen tedavisiyle ilgili yayınladığı yönetmelikte yer alanlar 

► Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu: 
► Soba, şofben zehirlenmeleri 

► Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik),

► Termal yanıklar,

► Kronik refrakter osteomiyelit

► Ani işitme kaybı,

► Ani görme kaybı :Retinal arter oklüzyonu

► Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut 
travmatik iskemiler

► Dekompresyon hastalığı,

► Hava veya gaz embolisi,

► Gazlı gangren,

► Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya),

► Aşırı kan kaybı,

► Radyasyon nekrozları,

► Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,

► Beyin absesi,

► Anoksik ansefolapati,

► Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri
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Uzman Fizyoterapist.
Özlem ÜSTÜNKAYA

Fizik Tedavi veRehabilitasyon

Pilates Matwork ve aletli olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

Matwork Joe’nun erken yaşlarda geliştirdiği 34 egzersizden oluşmaktadır. 

Uluslararası kabul görmüş Australian Physi-
otherapy & Pilates Institute(APPI) Türkiye'de-
temelleri birinci dünya savaşına dayanan ve
ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates
artık klinik ortamda da yerini almış bulunmak-
tadır. 

Pilates nedir?

1880 yılında Almanya’da doğan Joseph
Humbertus Pilates tarafından geliştirilmiş bir
egzersiz tipidir. Pilates çocukluğu boyunca raşi-
tizm, astım ve romatizmal ateş gibi hastalıklarla
boğuşmuştur. Bu hastalıklara karşı bağışıklık
kazanmaya karar veren Joe; yoga, zen medita-
syonu ve antik Yunan ve Romalılara ait sıkı egz-
ersiz programları üzerinde çalışmıştır. Kayak,
dalış ve jimnastik sporlarında oldukça iyiydi. Bir-
inci Dünya Savaşı sırasında esir alındığı İn-
giltere’de Isle of Man Adasında bir hastaneye

gönderilerek emir eri olarak çalıştırıldı. Bu
sürede Joe, hastanede egzersiz yapmayan
hastalardan etkilenerek, bu hastalar için hafif
egzersiz programları hazırlamaya başladı. Joe’-
nun verdiği egzersizleri uygulayan hastaların
diğerlerine göre daha hızlı iyileştiklerini gören
doktorların da destekleriyle Joe egzersizlerine
yay direnci kullanımını dâhil ederek program-
larını geliştirdi. Yayların kasları, tendonları ve
bağları kısmi çalıştırarak kademeli dayanıklılık
sağlanmasının ve ağırlık çalışılmasının aynı
anda yapılabildiğine; böylece iyileşme sürecinin
hızlandığına inanıyordu. İkinci Dünya Savaşın-
dan sonra Almanya’ya dönen Joe, egzersiz pro-
gramlarına dans dünyasında devam etti ve ünü
hızlıca yayıldı. Kısa bir süreliğine Alman or-
dusunda eğitmenlik yapan Joe, Amerika’ya
giderek New York’ta eşiyle birlikte ‘The Pilates
Studio’yu açtılar. 1960’lara geldiğinde George

Ballenchine, Martha Graham ve New York’un
genç balerinleri müşterileri arasındaydı.

Pilates Matwork ve aletli olmak üzere iki kat-
egoriye ayrılmaktadır. Matwork Joe’nun erken
yaşlarda geliştirdiği 34 egzersizden oluşmak-
tadır. Matwork egzersizleri esas Lumbopelvik
bölgenin stabilitesini devam ettirilmesidir. Aletli
Pilates Joe tarafından dizayn edilmiş yaylara
karşı direnç göstererek yapılan Matwork egzer-
sizleridir.

Joe yaralanmaların vücuttaki dengesizlik ve
alışılmış hareket kalıplarından dolayı meydana
geldiğine inanmaktadır. Joe bir kişide kuvvetsiz-
lik veya bozulmuş bir bölge var ise fonksiyonel
hareketi açığa çıkarmak için o kişinin bunu aşırı
kompanse ederek veya diğer bölgeyi aşırı kul-
landığını gözlemiştir.

Pilates

Temelleri
Birinci Dünya Savaşı’na

dayanan ve 
ülkemizde popülerliliği

son yıllarda artan
pilates,

artık klinik ortamda.
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Pilates 8 prensibe bağlıdır.
• Solunum

• Konsantrasyon

• Kontrol

• Merkezleme

• Kesinlik

• Akıcılık

• Derecelendirilmiş Izolasyon

• Rutin

Australian Physiotherapy & Pilates
Institute?

Kurucuları fizyoterapist olan Elisa Stanko ve
Glenn Wither  Pilatesi rehabilitasyon alanında
duyulan gereksinime dayalı olarak Queens-
land,Erasmus ve diğer Üniversitelerinin araştır-
maları ışığında yapılan çalışmalarla yeniden
Pilatesi kliniğe uyarlayan öncü kuruluş olan APPI
1999 yılında kurulmuş ve Londra,Avustralya,İs-
panya,Almanya,İrlanda,Portekiz,Malta,Yeni Ze-

landa ve Brezilya gibi ülkelerde şubeleri bulun-
makta ve haziran ayında ilk defa Türkiye’de
kurslarını Hisar Intercontinental Hospital’da
gerçekleştireceklerdir.

Elisa Avustralya’daki Latrobe üniversitesi
bölümünden lumbo-pelvik stabilizasyon için spe-
sifik egzersizlerin önemine inanarak mezun ol-
muştur. Elisa pilatesin potansiyelini 18 yıllık
klasik bale eğitimi boyunca görmüş ve mezun
olduğundan itibaren pilatesi geliştirerek fizyoter-
apide uygulamaktadır. İlk olarak Felice Rose-
mary Lloyd bursu ile klasik pilates eğitimini Stott
Pilates’te tamamlamıştır. Pilates eğitimi boyunca
Julie Hides ve Carolyn Richardson ünlü fizyoter-
apistlerin kurslarına katılarak omurga üzerinde
kendini geliştirmiştir.   

Glenn Withers Latrobe Universitesi mezun
olarak direk spor fizyoterapi dünyasına geçiş
yapmıştır. Glenn bu zaman zarfında kaslar
arasında dengesizlik ve pilates arasındaki
bağlantıyı fark etmiş ve Felice Rosemary Lloyd

bursu ile Londra’daki Michael King Pilates Insti-
tutesünde klasik pilates eğitimini tamamlayarak
Elisa ile birlikte klasik pilatesi modifiye et-
mişlerdir. Glenn Modifiye Pilatese olan ilgi ile tüm
Avrupada fizyoterapi dünyasında pilates
eğitimde önderlik yapmaktadır. APPI kurul-
duğundan beri süper lig futbol kulüpleri, rugbi
kulüpleri ve uluslar arası fizyoterapi konfer-
anslarında görev almaktadır.

Modifiye Pilates ile spor ve dans dünyası,
hamile popülâsyonunda ve formadaki kişilerde
kullanılabildiği gibi birebir klinikte hastalarda
ağrının azaltılmasında ve disfonksiyonların or-
tadan kaldırılmasını sağlar. 

Australian Physiotherapy & Pilates
Institute Kursları 

•Matwork Pilates   (Başlangıç kursu olup 3
seviyeden oluşmaktadır) 

•Aletli Pilates    (Lumbopelvik Stabilizasyon,
Skapula-torasik Stabilizasyon, Spinal Ar-
tikülasyon & Germe, Profesyonel Pilates ) 

•Continual Professional Development
( Neuro Pilates, Hamilelerde Pilates, Therabant,
Top ve Magic Circle Pilates) 

Australian Physiotherapy & Pilates Institute
ile yürütülen eğitim ile APPI sertifikası ile
Fizyoterapist ve Pilates Eğitmeni olarak ulus-
lararası platformda yer almayı, Modifiye Pilates
ile özellikle omurga stabilizasyonu ve di-
namiğinde uzmanlaşarak klinik alanda
Türkiye'de ve Uluslararası alanda uygulama
yetkisine sahip olmayı ve  APPI' nın resmi sitesi
üyeliği ile Fizyoterapi & Pilates konusunda
Dünya'nın her noktasından iletişime geçme fır-
satı sağlamaktadır.

APPI(Australian Physiotherapy & Pilates Institute), Türkiye'de
Modifiye Pilates Kursu için Hisar Intercontinental Hospital'ı seçti.

Ülkemizde popülerliği giderek artan Plates Kursu klinik ortamda da yerini almış
durumda.

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve 26- 27 Haziran tarihlerini kapsayan Modi-
fiye Plates kursuna Hisar Intercontinental Hospital  evsahipliği yaptı. Uluslararası
düzeyde gerçekleştirilen ve Türkiye?de ilk olma özelliğine sahip olan kursa yoğun
talep oldu. Kursun kontanjanı ilk duyurusunun ardından doldu. 

Fizyoterapistlerin katıldığı eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Ayrıca  bu
eğitim APPI' nın resmi sitesi üyeliği ile Fizyoterapi & Pilates konusunda Dünya'nın her
noktasından iletişime geçme fırsatı sağlamaktadır.

Eğitimin gördüğü yoğun talep nedeniyle 18-19 Eylül tarihleri arsında 2. düzenlenme-
sine karar verildi.
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Uzm. Dr. Ramazan Gözüküçük
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji 

Yaz aylarında artan hava sıcaklığı ile be-
raber insanların sıvı ihtiyacı artar ve daha fazla
su tüketirler. Sıcak yaz günlerinın, mikroorganiz-
maların çoğalmasını kolaylaştıran özellikleri ile
birleşmesiyle, önlem alınmadığı takdirde enfek-
siyonların çeşidi, görülme sıklığı ve yayılma hızı
artabilmektedir. Bunun yanında özellikle açıkta
satılan gıdalar daha çabuk bozulmaktadır.
Uygun olmayan su ve gıdaların tüketimi birçok
hastalığa davetiye çıkarır. Mikroorganizmalarla
kirlenmiş sıvıların içilmesi veya besinlerin yen-
mesi sonucunda gelişen ve kusma ve ishal ile
seyreden “gıda zehirlenmeleri”, yaz aylarında en
sık yaşanan rahatsızlıklar arasındadır. “Mikroor-
ganizma”, gözle görülemeyecek kadar küçük
canlılar için kullanılan genel addır. Çevremizi
oluşturan ortam ve cisimler çok sayıda mikroor-
ganizmaya ev sahipliği yapmakta olup, onların
olumsuz etkilerinden korunabilmemiz hem hijyen
koşullarına dikkat ederek bulaşma olanaklarının
azaltılması, hem de direncimizin yüksek tutul-
masıyla başarılabilir.

Doğada, özellikle insanların, bazen de diğer
canlıların dışkılarıyla kirlenmiş sularda yaşayan
ve mide-bağırsak sistemi rahatsızlıklarına neden
olan birçok mikroorganizma bulunmaktadır. En
çok hastalık yapan mikroorganizmalar arasında,
Escherichia coli, Salmonella ve Shigella türü
bakteriler; kısaca “amip” olarak bilinen Enta-
moeba hystolitica ile Cryptosporidium parvum ve
Giardia intestinalis gibi parazitler; Hepatit A, Rota
ve Adeno gibi virüsler vardır. Adı geçen etkenler
özellikle sıcak yaz günlerinde durgun su birikin-
tileri ile iyi arındırılmamış içme ve kullanma su-
larında uzun süre canlılıklarını koruyarak

çoğalırlar. Doğrudan kirli suların içilmesi veya
kirli suyla yıkanan ya da yeterince yıkanmayan
besinlerin yenmesi sonucunda kusma ve son-
rasında ishal ile seyreden mide-bağırsak sistemi
rahatsızlıkları meydana gelmektedir. Bu tip
hastalıklara “gıda zehirlenmesi” denmesinin ne-
denlerinden biri, mikroorganizmalar kadar üret-
tikleri zehirlerin de su ve gıdayla geçebilmesidir.
Diğer nedeni ise kirli su veya gıda alındıktan kısa
süre sonra adeta zehirlenmiş gibi bir tablo
gelişmesi ve genellikle alınan etken vücuttan
atıldıkça kısa sürede iyileşebilmesidir. Ancak
özellikle bağışık sistemi yeterince güçlü olmayan

Gıda Zehirlenmeleri

Kirli suların içilmesi,  
yeterince iyi yıkanmayan 

veya kirli suyla yıkanan
besinlerin

yenilmesi sonucunda,
kusma ve daha sonra

ishal ile seyreden 
mide-bağırsak sistemi

hastalıkları meydana
gelmektedir.
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veya vücut direncini azaltan başka sorunları olan
kişilerde, bu mikroplar ve/veya zehirleri uzun
süren hastalığa yol açabilmekte ve hatta ölümle
sonuçlanabilmektedir. Özellikle, küçük bebekler
ile yaşlı kişiler, bu tür hastalıklara karşı çok
dayanıksızdır.

Sıcak havalarda, özellikle hijyen koşullarına
dikkat edilmeden hazırlanan süt ve süt ürünleri;
kremalı, mayonezli ya da yumurtalı yiyecekler ile
uygun koşullarda saklanmayan et ve deniz ürün-
leri, kısa sürede bozularak mikroorganizmaların
üremesine olanak vermektedir.  Bu tip gıdaların
tüketilmesi de sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla
sonuçlanabilmektedir.

Su ve gıdalarla bulaşan enfeksiyonlardan ko-
runmada; yiyecek ve içeceklerin hazırlanması,
saklanması ve sunulması ile ilgili sağlık
koşullarına uymanın yanı sıra, genel temizlik ku-
rallarına da dikkat etmek çok önemlidir. En önemli
korunma yöntemi ise sık sık ve doğru el yıkama
alışkanlığı edinmektir. Yemeklerden önce ve
sonra, ayrıca tuvalet sonrası eller temiz su ve
sabunla çok iyi yıkanmalıdır. Açıkta bulunan ve özellikle durgun birikintil-
erden alınan sular içilmemeli ya da ancak uygun şekilde dezenfekte
edildikten sonra içilmelidir. Özellikle açıkta satılan gıdalar kesinlikle
tüketilmemelidir. 

Kusma ve ishal geliştiğinde, ilk tedavi kaybedilen sıvının yerine kon-
masıdır. Kusması devam eden, bulantı nedeniyle ağızdan sıvı alamayan,
ishali uzun süren ve özellikle yüksek ateşi olan hastaların ağzdan sıvı
alarak kayıplarını karşılamaları mümkün olmayabilir. Bu durumdaki hasta-
lar, en kısa sürede sağlık kurumuna başvurarak tetkik edilmeli ve hem
damardan sıvı verilerek hem de düşünülen tanıya göre gerekli görülen
ilaçlarla tedavi edilmelidir. 

Hastalar, iyileşene kadar “ishal diyeti” denilen yağsız ve posasız gı-
dalar ile beslenmelidir. Bu kısaca, beyaz ekmek, yağsız peynir, çok iyi
pişmiş yağsız haşlama veya ızgara et, yoğurt ve pirinç lapası gibi gıdalar

almak; çiğ sebze ve meyveler ile tatlı ve yağlı besinlerden, kızartmalardan,
soslu yemeklerden ve süt ürünlerinden kaçınmak demektir. Yağsız
makarna, pirinç pilavı ve patates püresi de yenebilir. Ayrıca bol miktarda
su ve diğer sıvı gıdalar tüketilmelidir. Sıvı gıdaların tüketilmesinin ishali
arttıracağı şeklinde halk arasında yanlış bir inanışa rastlanabilmektedir.
Aksine hasta bebek ise anne sütü, erişkin ise ağız yoluyla alınan su ke-
silmemelidir. Su eksikliğinin böbrek yetmezliği ve koma ile ölüme neden
olabileceği unutulmamalıdır.

Gıda zehirlenmelerinde ishal durdurucu ilaçlardan kaçınılmalıdır, çünkü
bu tip ilaçlar, alınan mikrop veya zehirinin vücutta kalış süresini ve
dolayısıyla zararını arttırabilir. Hekime danışmadan ve kesin gerekli ol-
madıkça antibiyotik almak da sakıncalıdır. Antibiyotikler, hem mide ve
bağırsak yakınmalarına doğrudan neden olabilirler hem de bağırsaklar
içinde yaşayan zararsız mikroorganizmaları öldürerek daha tehlikeli olan-
lara çoğalma fırsatı verebilirler. 

Sonuç olarak rahat, güvenli ve sağlıklı bir yaz tatili
geçirmemiz, kişisel temizliğimize dikkat kadar, mikroorganiz-
malarla karşılaşma olasılığımızın azaltılması ve onlara karşı
gereken önlemlerin alınması ile mümkün olabilir. Küçük çocuk-
ların korunmasında ailelerine özel görev düşmektedir. Bir günü
geçen her tıbbi sorunda veya genel durum bozukluğu
geliştiğinde 24 saat bile beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna
başvurulmalı; bu arada yeterli sıvı almaya çok dikkat edilmelidir.
Aynı ortamlarda bulunan başka kişiler hastalanırsa, onlarda sap-
tanan hastalık ve etkenleri öğrenmekte tanı ve tedaviye yol
gösterecektir. Sağlığımızın korunması, ancak hepimizin daha
çok özen göstermesi ile mümkündür. 

KAYNAKLAR:

1. http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/foodborneinfections_g.htm

2. Summer Time Infections, Vincent Iannelli, M.D. Principles and Practice of Pediatric Infectious 
Diseases, http://pediatrics.about.com/od/childhoodinfections/a/ 0407_sum_infctn.htm
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Osmanlı
Hastahane
Gemileri

1911'de Donanma Cemiyeti
tarafından İngiltere'den satın
alınan ve 
Reşid Paşa ismi verilmiş olan
gemi de balkan harbiyle
birlikte hastahane gemisi
haline getirilmiştir.Birinci Dünya Savaşı ve 

özellikle Çanakkale şavaşı
sırasında,
Gülnihal, Edremit, Akdeniz,
Rağbet, Sultaniye, Sütlüce,
Ziya isimlerindeki hastahane
gemileri de hizmet 
vermişlerdir.

Okuma ve araştırmaya karşı alakamızın çok düşük ol-
masından kaynaklanan, kendi tarihimizden ve kültürümüzden
kopuk bir halde yaşama tarzı benliğimize yerleşmiş bulunmak-
tadır. Bu durum geçmişte atalarımızın sanki hiçbir şey yap-
madıkları zannının hafızalarda daha çabuk yer tutmasına
sebebiyet vermektedir. Hâlbuki tarih, geçmişinden kopuk bir
halde yaşayan toplumların geleceklerini de şekillendirmekte çok
büyük zorluklar çektiklerini, hatta geleceklerinin olmadığını bi-
zlere öğretmektedir. Atalarımızın yaşamış oldukları devirlerin
imkânlarına göre yapmış oldukları birçok işlerin harikulade
olduğu tarihin sayfalarında kayıtlıdır. Şimdi ele alacağımız has-
tane gemileri meselesinde de bu durum ortaya çıkmaktadır.
Çünkü birçoklarımız Osmanlı zamanında böyle bir çalışmanın
olduğunu bilmemekteyiz. 

Tarihimize karşı olan peşin hükümlerimizden dolayı da ol-
madığını söylemekteyiz. Böyle olmadığını hep beraber
yazımızın devamında göreceğiz.

Osmanlıda gemilerin hastane haline getirilme işi, bir başka
deyimle hastane gemisi ihtiyacı Kırım savaşı zamanına dayan-
maktadır. Kırım harbi esnasında, kara askerleri için Mesudiye,
deniz askerleri için Suriye ve Osmanlı'nın müttefiki olan İngi-
zler'in askerleri için de Memduhiye gemileri hastahane olarak
tahsis edilmiştir. 1872 tarihinde de Hümayıtevfik vapuru, Sıh-
hiye(Sağlık) Nezareti'nin isteği üzerine Karadeniz boğazında
bir müddet hastane olarak kullanılmıştır.

Padişahın Hastahane Gemisi Talimatı

Osmanlı Arşivinde ulaşmış olduğumuz bir belge, zamanın
padişahı olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın bir hastane gemisi
için araştırmalar içinde olduğunu bize göstermektedir.

Tıp Tarihi cd c    
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Bu belgeye göre 1893 yılında İstanbul'a,
Padişaha saygı ve hürmetlerini bildirmek için bir
hastane gemisi gelmişti. İngiltere'ye ait olan
"Mein" ismindeki bu hastane gemisini Amiral Sir
Çarlis Dörovay idare etmekteydi. Padişah bu
gemi perso-neline altın liyakat madalyaları ver-
erek onları memnun etmişti. Bu hastane
gemisini ziyaret ederek içinde bulunan bütün
tertibatının incelenmesi için tabib birinci ferik
İbrahim Ali'ye padişah tarafından bir irade-i şa-
hane (emir) gönderilmiştir.

Birinci ferik İbrahim Ali, 25 Ağustos   1309 (6
Eylül 1893) Cumartesi günü Hamidiye Etfal Has-
tahanesi ikinci tabibi Mirlivâ Süleyman Nuri Paşa
ve doktorlardan Yüzbaşı Hüsnü Efendi ile be-
raber "Mein" isimli  hastahane  gemisine  git-
mişlerdir.  Bu üç  kişilik heyet  geminin  bütün
kısımlarını ve  iç  düzenini  birer birer  gezip gör-
müşler ve gerekli incelemelerden sonra, “Os-
manlı donanmasının bir hastahane gemisi
ihtiyacı ve İngiltere'den  İstanbul'a gelen "Mein"
isimli  hastahane gemisinin teşkilatı”  isimli bir
rapor hazırlamışlardır.

"Mein" isimli hastahane gemisinin en ince te-
ferruatlarına kadar anlatılmış olduğu bu raporda
geminin intizam ve mükemmeliyeti hususlarının
özellikle üzerinde durulmuştur. Gemide hasta-
lara ait yüz elli dört ve personele ait yüz olmak
üzere toplam iki yüz elli dört yatak mevcuttur.
Tam teşekküllü bir hastaneden hiç farkı olmayan
bu gemide ameliyathane, kimya bakteriyoloji
laboratuarı, bulaşıcı hastalıkları olan hastalar

için ayrı salon, eczane ve ecza deposu, röntgen,
iki tane çamaşır yıkamak ve bir tane kurutmak
için elektrikli makinelerin bulunduğu çamaşır sa-
lonu, her tarafı kalın buzlarla kaplı bir buzhane
ve asansörün bulunduğu belirtilmektedir. Netice
olarak raporda Osmanlı donanmasının böyle bir
hastahane gemisine ihtiyacı olduğu ve "İzmir"
isimli geminin hastahane gemisi yapılmak için
gayet uygun olduğu belirtilmektedir.

Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya
Savaşı Sırasında Hastahane Gemileri

Belgere göre hastahane gemilerinin Os-
manlı tarafından en fazla kullanıldığı dönem Tra-
blusgab, Balkan ve I. Dünya Savaşları
zamanıdır. Yemen'den yaralı asker taşıyan Kay-

seri isimli hastahane gemisine Trablusgarp
savaşı sırasında Akdenizde İtalyanlar tarafından
el konulmuş ve içinde bulunanlar esir edilmiştir.
1911'de Donanma Cemiyeti tarafından İngiltere'-
den satın alınan ve Reşid Paşa ismi verilmiş
olan gemi de balkan harbiyle birlikte hastahane
gemisi haline getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı
sonrasına kadar büyük hizmetler görmüş olan
Reşid Paşa gemisi Çanakkale savaşı sırasında
kendisinde hastahane alametleri bulunmasına
rağmen bir İngiliz teyyaresi (helikopter) tarafın-
dan saldırıya uğramış ve gemiye iki adet bomba
atılmıştır. Osmanlı arşiv belgelerinden ulaşmış
olduğumuz bu bilgiler bize hastahane gemiler-
imize bile saldırıldığını göstermektedir. Yine aynı
belgelerde İngilizlerin gündüz hasta taşıdıkları
hastahane gemileriyle geceleyin asker ve
cephane taşıdıklarını bildirilmektedir.

Belgelerden yaptığımız tespitlere göre bun-
lardan başka, birinci dünya savaşı ve bihassa
Çanakkale şavaşı sırasında Gülnihal, Edremit,
Akdeniz, Rağbet, Sultaniye, Sütlüce, Ziya ismin-
lerindeki hastahane gemileri de hizmet ver-
mişlerdir.

Kaynaklar: 
YEDİKITA

Tuytel, Eser, İstanbul'un unutulmayan gemileri,
Kitabevi yay., İstanbul 2005, s.52-53.

Şehsuvaroglu, Halûk Y., Deniz Tarihimize Ait
Makaleler, İstanbul 1965.
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Gökhan OĞUZ
Hisar Kalite Koordinatörlüğü

JOINT 
COMMISSION

INTERNATIONAL’IN
BEKLENMEDİK VAKA

(SENTINEL OLAY)
POLİTİKASI  1

Sağlık kurumlarında bakım, tedavi hizmeti
almak isteyen bireyler karmaşık duygulara
sahiptirler. Bu bireyler kendilerini bakım 
aramaya iten sorunun tedavi edileceğini
umut ederler ya da düzenli olarak planlan-
mış check-up dahilinde kontrollerden 
geçiyorlarsa iyi halde bulunmayı beklerler. 

Sağlık kurumlarında bakım, tedavi hizmeti
görmek isteyen bireyler karmaşık duygulara sa-
hiptirler. Bu bireyler kendilerini bakım aramaya
iten sorunun tedavi edileceğini umut ederler ya
da düzenli olarak planlanmış check-up dahilinde
kontrollerden geçiyorlarsa iyi halde bulunmayı
beklerler. Pek çok insan tabi tutuldukları prose-
dür ve testlerin komplikasyonlara yol açma ihti-
malinin fakındadır.

Mükemmel sağlık bakım kuruluşları dahi is-
tenmeyen olayları deneyimleyebilirler. Mükem-
mel bir sağlık bakım kuruluşu ile daha düşük
seviyede hizmet veren bir sağlık bakım kuruluşu
arasındaki fark, mükemmel kuruluşun istenme-
yen olayların riskini arttıracak faktörler bağla-
mında kendi sistem ve süreçlerini sürekli test
etmeye kendini adamasıdır. Risk azaltmaya yö-
nelik bu kapsamlı yaklaşım bir takım aktiviteleri
içerir. Bu aktiviteler arasında, yoğunlaştırılmış
sistem analizi çalışmaları, istenmeyen olaylara
neden olan ya da oluşumuna katkıda bulunan
politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, riski
azaltmak amacıyla sistem ve süreçlerin yeniden
tasarlanması ve bu iyileştirmelerin etkinliğinin sü-
reklilik temelinde izlenmesi sayılabilir. Joint Com-
mission tarafından akredite edilen bir kuruluş
performansını geliştirmek üzere sürekli olarak
çaba göstermek zorundadır. 1996 yılında bu he-
defe yönelik olarak Joint Commission’ın politika-
larına yeni bir program eklenmiştir: sentinel
olayların raporlanması ve analizi.

Sentinel Olay Politikasının Gerekçeleri
Amaçlar

Joint Commission’ın misyonu halka sağla-
nan bakımın kalitesinin ve güvenliğinin sürekli
olarak geliştirilmesidir. Belirtilen misyon, akredi-
tasyon faaliyetleri ve sağlık bakım kuruluşlarında
performans geliştirmeyi destekleyici ilgili hizmet-
lerin sağlanması yoluyla yerine getirilir. Böylelikle
sentinel olay politikası Joint Commission’ın ku-
ruluş amaçlarına eklemlenir.

Sentinel olay politikasının dört spesifik
amacı vardır. Bunlardan ilki, hasta bakımını ge-
liştirme, tedavi, hizmetler ve sentinel olayları ön-
leme üzerinde olumlu bir etkide bulunmaktır.
Sentinel olaylara yanıt vermek üzere aktif meka-
nizmalara sahip olan kuruluşların bakım geliştir-
mede etkin programlara sahip olmaları daha
yüksek bir olasılıktır.

İkinci amaç, herhangi bir sentinel olayı de-
neyimleyen bir kuruluşun olayın arka planında
yatan nedenleri anlama ve gelecekte benzeri bir
olayın meydana gelme olasılığını azaltmak ama-
cıyla kuruluşun sistemlerini ve süreçlerini değiş-
tirme faaliyetleri konularındaki duyarlılığı üzerine
odaklanmaktır. Joint Commission’ın politikası
çerçevesinde kök neden analizi ve aksiyon planı
olarak isimlendirilen faaliyetler, sentinel olayın
arkasında yatan faktörleri anlama çabasında ku-
ruluşa rehberlik edecek elverişli araçlar olarak
işlev göreceklerdir. Bu faktörler üzerine odaklan-

maya kuruluşu yönlendirmek suretiyle politika,
kuruluşların etkin risk azaltma programları mey-
dana getirmelerine de yardım edecektir.

Sentinel olay politikasının üçüncü amacı
sentinel olaylar, bunların nedenleri ve sentinel
olayları önleme stratejileri hakkında genel bilgi
düzeyini arttırmaktır. Veri toplama, politikanın et-
kinliğinde önemli bir role sahiptir. Sentinel olay-
lar, bunların nedenleri ve risk azaltma stratejileri
hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri bir araya
getirmek ve toplanan bu bilgileri diğer sağlık
bakım kuruluşlarıyla paylaşmak suretiyle Joint
Commission gelecekte meydana gelmesi muh-
temel sentinel olayları önlemede proaktif bir rol
üstlenir. 

Dördüncü amaç ise akreditasyon sürecinde,
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Araştırma

akredite edilen kurumların ve kamunun güveni-
nin devamlılığını sağlamaktır. Sentinel olay poli-
tikası hem sağlık bakım kuruluşlarının hem de
Joint Commission’ın tedbirliliğini gerektirmekte-
dir. Akreditasyon, süreklilik temelinde güvenlik
ve kaliteye adanmışlığı gerektirmektedir. Senti-
nel olay politikasına bağlı kalan bir kuruluş gü-
venlik ve kalite bakımından proaktif bir tavır
benimsediğini sağlık bakım hizmeti alanlara gös-
termektedir. Böylelikle kuruluş, sağlık bakımı ve
akreditasyon sürecine ilişkin olarak kamunun gü-
venini temin etmektedir. 

Sentinel Olay Nedir?
Joint Commission tanımına göre sentinel

olay, ölüm ya da ciddi fiziksel ya da psikolojik za-
rarlara neden olmuş ya da bu gibi ciddi zararların
meydana gelme riskini taşıyan beklenmedik
olaylardır. Ciddi zararlar spesifik olarak organ ya
da işlev kaybını içermektedir. Bu gibi ciddi zarar-
ların meydana gelme riski ifadesiyle kasdedilen
ise aynı olayın ya da aynı olayın bir varyasyonu-
nun tekrar meydana gelmesinin ciddi istenme-
yen sonuçlara yol açma ihtimalinin yüksek
olmasıdır. Bu tarz olaylar sentinel diye nitelendi-
rilir. Çünkü acil bir araştırma ve cevap üretme
gereği çerçevesinde kuruluş için sinyal niteliği
taşırlar. Bir sentinel olay bir tıbbi hata ile aynı ka-
tegoride değerlendirilemez. Tüm sentinel olaylar
bir hata yüzünden meydana gelmez ve yine tüm
hatalar sentinel olaylarla sonuçlanmaz.

Sentinel olaylar gerçekleştirilen işlemler ya
da ihmaller sonucunda meydana gelebilir. Yanlış
bir işlem yapıldığı zaman işlem hatası meydana
gelir. Buna karşılık, gerekli bir işlem yapılmadığı
ya da geciktirildiği zaman ihmal hatası meydana
gelir. Örneğin bir hastaya yanlış bir ilaç verilmesi
bir işlem hatasıdır (error of commission). Oysa
bir hastaya gerekli bir ilacın verilmesini unutmak
bir ihmal hatasıdır (error of omission). Her iki
hata türünün de istenmeyen bir sonuca yol aç-
ması kaçınılmaz değildir; hata hasta zarar gör-
meden saptanabilir ya da zamanında
gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerle hastanın
zarar görmesi engellenebilir.

Sentinel olayların oluşması için, bir sürecin
hedeflenilen gerçekleştirme biçiminden farklılaş-

maların oluşması gerekir. Bu farklılaş-
malar ya sisteme bağlı olarak (com-
mon-cause variation) ya özel
nedenlere bağlı olarak (special-cause
variation) ya da her ikisine birden
bağlı olarak gerçekleşir. Bu her iki
farklılaşma türü sırasıyla içsel farklı-
laşma ve dışsal farklılaşma olarak da
adlandırılır.

İçsel farklılaşma, sürecin tasar-
lanma biçimine bağlı olarak meydana
gelir. Yani farklılaşma sürecin yapısın-
dan kaynaklanır. Dışsal farklılaşma ise süreci et-
kileyen beklenmedik durumlar nedeniyle
meydana gelir. Bu beklenmedik durumlar süre-
cin tasarlanma biçiminden kaynaklanmazlar. Bu
beklenmedik durumlara örnek olarak insan un-
surundan kaynaklanan hatalar ya da cihazlardan
kaynaklanan işlev bozuklukları verilebilir. Özel
nedenler tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalı-
dır. Bununla birlikte özel, beklenmedik bir nedeni
ortadan kaldırmak sadece süreç içerisindeki o
ana bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz perfor-
mans sapmasını ortadan kaldıracaktır; aynı özel,
beklenmedik nedenin gelecekte tekrar ortaya
çıkmasını engellemeyecektir. Örneğin tıbbi bir
hataya müdahil olan bir çalışanın işine son ver-
mek aynı hatanın tekrar ortaya çıkmasını engel-
lemek bağlamında çok küçük bir katkı
sağlayacaktır. Çünkü hatanın ortaya çıkmasını
sağlayan süreçler halen yürürlükte bulunmakta-
dır. Bir hatanın tekrar gerçekleşmesini etkin bir
şekilde önlemek için kuruluş, hatanın altında
yatan nedenleri araştırmaya, anlamaya ve bu
nedenlere yanıtlar üretmeye gereksinim duyar.
Hatanın altında yatan nedenler arasında kültürel
çevre, personel eğitimi, bilgi yönetimi ve iletişim
akışı gibi faktörler sayılabilir. Bütün bu araştırma,
anlama ve yanıt üretme süreci ise kök neden
analizinin oynadığı rolü ifade etmektedir.

Süreçlerdeki dışsal farklılaşmalar dikkatli bir
şekilde incelenmelidir. Bu tip hatalar sıklıkla, sü-
recin de bir parçası olduğu daha geniş bir sis-
temden kaynaklanan yapısal hataların sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin sürekli tek-
rarlanan bir mekanik arıza, kuruluşun önleyici
bakım faaliyetleriyle ilgili bir soruna işaret ediyor

olabilir. Benzer olarak, bir cerrahın yanlış tarafa
cerrahi müdahalede bulunması durumunda ku-
ruluşun, yaşamsal bilgilerin iletimi, ameliyata ha-
zırlık, ameliyathanenin hazırlanması ya da
röntgenlerin gösterimi gibi sistemlerinin, bilgi yö-
netimi ve personel iletişimini içeren daha yapısal
sorunların saptanmasına yönelik olarak, incelen-
mesine gereksinim duyulabilir. Sağlık bakı-
mında, tüm klinik süreçler kuruluştaki daha geniş
sistemlerin ya parçasıdırlar ya da bu geniş sis-
temler tarafından desteklenirler. Dolayısıyla
hasta bakımına ilişkin performansta meydana
gelen dışsal farklılaşma sıklıkla kuruluş sistem-
lerindeki içsel farklılaşmanın sonucudur.  Her iki
farklılaşma türü arasındaki bu ilişki, dışsal fark-
lılaşmanın meydana geldiği bir sürecin parçası
olduğu daha geniş sistemi yeniden tasarlamak
suretiyle, dışsal farklılaşma riskini azaltmak için
bir fırsat sunmaktadır.

Bir sağlık bakım kuruluşu gerçekleşen bir
sentinel olaya nasıl yanıt üretmelidir? Sentinel
olayların ciddiyeti her meydana gelen olayın de-
rinlemesine incelenmesini gerektirir. Kuruluş ön-
celikle kendisine olayın içsel bir nedenden mi
yoksa dışsal bir nedenden mi kaynaklandığını
sormalıdır. Bir süreç farkında olunmadan, yapı-
sal olarak sentinel olaylara neden olabilecek şe-
kilde tasarlanmış olabilir. Örneğin bir bilgisayar
programı girilen ilaç dozlarının 10 katını hesap-
layacak şekilde programlanmış olabilir. Olayla
bağlantılı destek hizmet süreçlerine ve klinik ka-
rarlara ilişkin kapsamlı bir araştırmanın devamlı
olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

KAYNAK:

1. What Every Health Care Organization Should Know About 
Sentinel Events, Joint Commission Resources, 2000
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Eğitimci

Çocuklarda
Yabancı Dil

Eğitimi 

Neden bebekler ve çocuklar ikinci bir dil öğrenmelidir?

Araştırmalar insan beyninin 6 yaşına kadar tüm önemli geliş-
mesini tamamladığını kanıtlamıştır.Çocuğun beyni,hayatının ilk 6
yılında gerçekleri ve bilgileri alır ve bunları hafızasında depolar.Ço-
cuğun beyni,uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir.

Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki
duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.

Dil öğrenimi sırasında yaşanan bir çok zorluklara rağmen bir
veya daha fazla dili çocuk 3 ya da daha erken yaşta öğrenir.Doğru
bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar
erken yaşta başlanırsa,öğrenme o kadar kolay ve doğal olur.Ne
kadar geç başlanırsa,ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimi-
yeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. 

Küçük yaşta
yabancı dil öğrenmeye başlayan

çocuk ana dilini, 
dil kavramının varlığını hissettiği için

daha iyi anlayacak, 
tek dil bilen ve bundan dolayı
dünyada sadece kendi dili ve

kültürüne önem veren çocuklara
göre daha geniş bir kültür anlayışına

sahip olacaktır. 
Yabancı dilde öğrendiği bir deyim,

onun kendisinden farklı olan
insanlara karşı daha toleranslı

olmasını sağlayacağı gibi
uzun dönemde

uluslararası kültürleri anlamasına da
katkıda bulunacaktır. 

Renzo Titone 
Bilingual Education as a Big Game
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Eğitim

Henüz kendi dilini konuşamayan
çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir an-
lamı var mıdır?

Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk,
bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin
üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması
hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar,
çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt
edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta de-
ğişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasi-
tesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim
uzmanları değişik diller öğrenmenin çocu-
ğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini ge-
liştirmesinde büyük yardımı olduğunu
kanıtlamıştır.

Anaokulu ve okul öncesi yabancı dil
eğitimi alan öğrenciler daha başarılı
oluyor.

Okulöncesi dönemde anadili yanında bir
de yabancı dil öğrenen öğrencilerin diğer
derslerde de başarılı oldukları ortaya çıktı.

Akademisyenler, erken yaşta yabancı dil öğ-
renmenin çocukların problem çözme bece-
rilerine olumlu etkisinin olduğunu belirterek,
dil öğrenen çocukların matematik, anadil ve
sosyal bilgiler alanlarında hazırlanan stan-
dart testlerden yabancı dil dersi almayanlara
oranla daha başarılı olduklarını ifade ediyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belma Hazne-
dar, yapılan bilimsel çalışmaların bu gerçeği
ortaya çıkardığını kaydederek, Erken yaşta
yabancı dilin, çocuğun olayları algılamada
sınırlarını genişleterek, farklı kültürleri tanı-
ması yanında karşılaştırmalar yaparak kendi
kültürünü daha iyi tanımasını da sağlayaca-
ğını belirtti.

“Günümüzde bir veya birkaç yabancı dil
bilmek hayatın çeşitli alanlarında neredeyse
olmazsa olmaz kuralı haline gelmiş du-
rumda. Dünyanın her tarafında milyonlarca
insan bir yabancı dil öğrenmek uğruna çok
büyük oranda maddi güç, enerji ve vakit har-
camakta. Yabancı dil öğrenmek uğruna gös-
terilen bu büyük çabaya rağmen, büyük

oranda, alınan netice tatmin edici olmaktan
uzak olup, harcanan çaba, enerji ve zama-
nın boşa gittiği müşahede edilmektedir.
Bunun pek tabi, en başta kullanılan öğretim
metodunun hatalı veya eksik olması gibi bir-
çok sebebi vardır. Fakat biz bu yazımızda
bu sebeplerden bahsetmek yerine çok fazla
güç ve zaman harcamadan kolay bir şekilde
çok erken yaşlarda dil öğretme metodunu
inceleyeceğiz. 

Eğer bir çocuk gerçekten iki veya daha
fazla dili aynı anda öğrenebiliyorsa bu du-
rumu çok dillilik olarak adlandırmak müm-
kündür. Çocuğun birkaç dili aynı anda
kullanabildiği örneklere genellikle yabancı
bir ülkede yaşayan ailelerin çocuklarında
rastlanılmaktadır. Buna rağmen, hedef
dilin konuşulduğu ülkede yaşama şartı
olmaksızın çocuğa birkaç yabancı dili
öğretebilme şansı vardır.

Çocukların çok kolay bir şekilde dil öğ-
renebilme yetenekleri çoğu kişinin dikkatini
çekmiştir. Niçin çocuklar kolay bir şekilde dil
öğrenme yeteneğine sahiptirler? Çocuklar
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için 0-5 yaş arası dönem yabancı dil öğ-
renme açısından hayati öneme sahiptir. Do-
ğumdan itibaren 5 yaşına kadar çocuğun
beynindeki Nörofizyolojik mekanizma çok
faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil
otomatik olarak beyne kaydedilmektedir.
Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kayde-
dercesine beynine kaydetmektedir. Bu dö-
nemden sonra bu mekanizma özelliğini
kaybetmekte ve kayıt özelliği sona ermek-
tedir. Daha süt emme dönemindeyken çeşitli
sebeplerle aileleri tarafından kaybedilip
vahşi hayvanlar tarafından büyütülen çocuk-
lar hakkında kayıtlı olaylar bulunmakta. İn-
sanlar tarafından sonradan bulunup
büyütülen bu çocukların 5 yaşını geçmiş
olanlarına konuşmayı öğretebilmek müm-
kün olamamıştır. Bu çocukların bütün dil da-
ğarcıkları sonradan öğrendikleri az sayıdaki
kelimelerle sınırlı kalmış ve üstelik bu keli-
melerle cümle teşkil etme özelliğine de
sahip olamamışlardır. Bunun sebebi daha
önce değindiğimiz Nörofizyolojik mekaniz-
manın etkinliğini kaybetmesinden başka bir
şey değildir. 

Eğer çocuk 5 yaşına kadar bir dilde ya
da ana dilinde konuşmayı öğrenmişse bu
yaştan sonra başka bir dili de öğrenebilir de-
mektir ancak bu, yukarıda bahsettiğimiz do-
ğumdan itibaren başlayan mekanizma ile
değil de yetenek, harcanan performans,
kendini zorlama, ağır ve sebatlı bir şekilde
çalışma ile olur. Bu durum çocuk üzerindeki
yükün artmasına bağlı istenmeyen neticeler
verebilir. Her çocuğun zeka ve hafıza kabi-
liyeti farklı farklıdır. Eğer bir çocuk dil öğren-
mede zorluk çekiyor ve kendisini sınıfındaki
diğer çocuklarla karşılaştırıyorsa neticede
başarısızlık, kendine güvenmeme gibi psi-
kolojik problemler ortaya çıkabilir. Eğer me-
seleye tersinden ve iyimser bakış açısıyla
bakarsak, erken yaşlarda dil öğretimine baş-
lanırsa bu durum, söz edilen çocuklar için
psikolojik problemlerin olmaması ve birkaç
dilin kolayca öğrenilmesi demektir.

Bazen bir yabancı dilde neredeyse ak-
sansız olarak konuşan insanlara rastlarız.

Genel olarak bu insanlar müziğe yatkın
insanlardır. Bazıları da vardır ki yabancı dili
hatasız olarak konuşurlar. Bu tür insanlar ise
parlak zekalı olarak adlandırılabilir. Fakat
hiçbir insan yoktur ki kendi ana dilinde ak-
sanlı ve hatalı konuşsun. Sadece ana dilinin
konuşulduğu bölgeye göre ağız farklılıkları
olabilir. Demek ki bunun sebebi ne müziğe
yatkınlık ne de parlak zekaya sahip olmaktır.
Öyleyse şunu rahatlıkla ifade edebiliriz;
eğer çocuk ana dilini çok erken yaşlarda
mükemmel bir şekilde öğrenebiliyorsa
bu dönem içerisinde başka birkaç dili de
aynı zamanda öğrenebilir. Bu sadece uy-
gulanan metoda bağlıdır. Bu tespite yapılan
en önemli itiraz, böyle bir yola girilirse çocu-
ğun beyninin fazla yüklenme problemiyle
karşılaşabileceği yönündedir. Bu konuda ise
uzmanların görüşlerine müracaat etmek ge-
rekir. 

Ünlü Rus Akademisyen Nörofizyolog A.
N. Şepovalnikova göre artık çağdaş araştır-
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macıların ellerinde insan beyninin kapasite-
sini ve çalışmasını ölçüp inceleyebilecek
aletler bulunmakta ve bunların verilerine
göre aslında çocukların birçoğu fazla bilgi
yüklenmesinden değil aksine bilgi yetersiz-
liğinden sıkıntı çekmekteler. 

Dili öğrenmek tek başına yeterli değildir
bilgi ile de desteklemek lazımdır. Yabancı dil
öğrenimini spor ile veya müzik ile uğraş-
maya benzetebiliriz. Bilindiği gibi eğer insan
bildiklerini düzenli olarak tekrarlamaz, an-
trenman yapmazsa bir süre sonra bildiklerini
de unutmağa başlar. Yani bilinen şeylerin
kaybedilmesi sürecine girilmiş olur. Yabancı
dil öğrenilmesi konusunda böyle bir duruma
düşülmesi durumunda edebiyatın özellikle
şiirin oldukça yardımı dokunacaktır.

Yabancı dil öğretiminde şarkıların öğre-
tilmesi şiirlerden daha faydalı olmaktadır.Ya-
bancı dil eğitim metotlarıyla uğraşan bilim
adamları dil öğretimi esnasında kullanılan
metinler üzerinde akılda kalıcı belirgin anah-
tar kelimeleri tespit ettiler. Bu anahtar keli-
meler incelendiğinde çocuk şiirlerine,
şarkılarına, ninnilerine kaynak teşkil eden
kelimeler olduğu görüldü. Mesela benim kı-
zıma doğduğu günden itibaren hergün
Rusça, İngilizce, Japonca, Türkçe ve Ta-
tarca çocuk şarkıları dinlettim. Kızım iki ya-

şına geldiğinde şarkıların çoğunu  ezber- le-
diğini fark ettim. Henüz konuşamadığı halde
teyple birlikte şarkıları tekrarlıyordu. Tam
olarak konuşamadığı halde şarkıları dinler-
ken artık gerektiği yerde gereken kelimeyi
ya da cümleyi doğru olarak telaffuz edebili-
yordu. 

Erken yaşlarda dil öğrenimi diğer önemli
problemleri de ortadan kaldırmakta faydalı
olabilir. Mesela utangaçlığın ortadan kaldı-
rılması, diyalog gücündeki zayıflığın gideril-
mesi gibi.

Yabancı dil öğrenimi sırasında çocuklar
sadece bilgi almakla kalmayıp yaşama daha
estetik yaklaşma ve daha estetik algılama
kabiliyeti de kazanıyorlar. Aslında çocukların
öyle şeyleri algılama yetenekleri vardır ki ye-
tişkinleri hayrete düşürmektedir. Çocukların
hangi tür müziği tercih ettikleri yönünde Ja-
ponyada yapılan bir araştırmanın sonuçları
Bethoven 5. Senfonisinin çocukların en ho-
şuna giden müzik olduğunu ortaya çıkardı.
Çocuklar yalnızca klasik müziği değil aynı
zamanda klasik edebiyatı da şaşırtıcı dere-
cede algılama yeteneğine sahipler. 

Etkili eğitim verilerek çocuk 5 yaşına
kadar birkaç yabancı dili aynı zamanda
çok zorlanmadan öğrenebilir. Daha son-
raki yıllar, üzerine düşülürse mükemmel-
leşmesine ve dilde derinleşmesine yol
açacaktır. Yabancı dilin temellerinin ön-
ceden ve sağlam atılması sonraki yıllarda
karşılaşılacak zorlukları kolayca hallet-
mesine vesile olacak ve sizin çocuğunuz
başkalarının çocukları gibi yabancı dil
kâbusları görmeyecektir.”

Yazar, Valeri Bikçentayev
Kaynak : 
www.playtolearn.com.tr/anaokulu-ingilizce.html
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Eğitiminiz nerede başladı? Bize kendinizi
tanıtabilir misiniz?

1960 yılında Çorum’un Sungurlu  ilçesinde
doğdum. ilk, orta ve lise öğrenimimi Sungurlu’da
yaptım.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi’nde hekimlik eğitimime
başladım. 1984 yılından itibaren Konya’da
başlayan zorunlu sağlık hizmetime, Gölcük Do-
nanma Komutanlığı’da askerlik görevime kadar
devam ettim. 

1990 yılında başlayan  Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Biyokimya
uzmanlık eğitimim sonrası, 1994 yılında Manisa
Celal Bayar Üniversitesi’ne kurucu öğretim üyesi
olarak göreve başladım. 1996 yılında Doçent,
2003 yılında Profesör ünvanını aldım. 

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim
üyesi olarak bulunduğum Tıp Fakültesi’nde,
arkadaşlarımla eğitim faaliyetleri ve klinik labo-
ratuvar çalışmaları yanında, çok güzel araştır-
malar yaptık,  projeler gerçekleştirdik.

Ama, Hisar Iıntercontinental Hospital’de
olmak bir ayrıcalık.

Eşiniz?

Ev hanımı. Yaşadığımız her yerde, Konya,
Erzurum, Manisa’da, ev işleri yanında, her
zaman sosyal-gönüllülük aktiviteleri ve program-
larına koşturmuştur..Üniversiteden ayrılıp
Hisar’a gelmemizi, o da çok istedi .İstanbul’u çok
seviyor…  

Çocuklarınız kaç yaşındalar?

İki oğlum var. 23 yaşındaki büyük oğlum Ba-
hattin Elektronik Mühendisliği eğitimi sonrası,
ticaretle uğraşıyor, ve İşletme eğitimini de devam
ettiriyor. Hüseyin ise, 18 yaşında İstanbul Şehir
Üniversitesi’nde İşletme okuyor. 

Tıp Fakültesi kendi tercihiniz miydi,
yoksa ailenin ve çevrenin etkisi oldu mu?

Kendi tercihimdi. 1970’li yıllarda da, her
gencin idealindeki meslekti. Ama benim hekim
olmamda en büyük faktör, 10 yaşında iken 30
yaşlarındaki babamı kaybetmem olmuştur.

Hocam peki ilk özel hastane deneyiminiz
Hisar Intercontinental Hospital mı? 

Yoksa başka özel hastane deneyiminiz
oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nda 5 yıl ve  Üniversitedeki
15 yıllık öğretim üyeliğim sırasında, hiçbir
zaman Hisar dışında başka bir özel hastane
düşünmedim.

Ne kadar süre oldu Hisar Intercontinental
Hospital’daki görevinize başlayalı?

Üniversitemden istifa ederek 2005 yılı
Ekim’inde, Hisar’a geldim, yani 6. yıla girdik.
Hastanemiz de, 21 Aralık 2005 tarihinden
itibaren hizmete başladı.

Hisar’ı tercih etmenizin sebebi neydi?

Misyonu ve vizyonuyla bir hekimin idealin-
deki bir sağlık merkezi. Hisar Sağlık Grubunun

ilk hastanesi olmasına rağmen, açıldığı günden
itibaren, bina mimarisi, sağlık teknolojisi ve
kadrosuyla, uluslararası kalite standartlarıyla en
üst seviyede sağlık hizmetine hazır olması.
Üniversiteden hiç düşünmeden istifa edecek
kadar, benim için, çok daha önemli sebepler var.
Ülkemin her yöresini çok sevmekle beraber, İs-
tanbul’da olması ve diğer…

Hisar’daki çalışmalarınız?

2007 yılı sonuna kadar, hastane mesul
müdürü ve başhekim olarak yöneticilik yaptım. 

Joint Commission International ile ulus-
lararası kalite standartları konusunda, diğer
sağlık kurumlarına referans olacak çalışmalar
yaptık.

JCI’dan sonra da Ülkemizin kalite standart-
larını belirleyen TSE tarafından ISO 2000 kalite
belgemizi de aldık.

Ayrıca hastanemizin hemen bütün
ünitelerinde çok değerli hekim, hemşire ve diğer
çalışma arkadaşlarımızla Hisar ailesi olarak çok
kısa sürede sağlık bakanlığı yetkilileri tarafından
da örnek gösterilen düzeye ulaştık. Hastanem-
izin ilk açıldığı günden itibaren, başta By-pass
olmak üzere,  beyin, ortopedi, göz, kulak burun
boğaz, genel cerrahi,kadın-doğum ve ürolojik
çok ağır hastalıkların tedavisini başarıyla yap-
maya başladık.

Hastanemiz ile Okan Üniversitesi’nin ortak-
laşa düzenlediği, akşamları 18.00-21.00 saatlari
arasında yaklaşık 2 yıl süren yöneticilik master
programını tamamladık.

Şu anda, Klinik kimya, Endokrinoloji, Hema-
toloji, Mikrobiyoloji, Seroloji ünitelerine sahip
Klinik Laboratuvarlarının yöneticiliğini yapmak-
tayım. Deneyimli, çalışkan, gayretli ve hastane-
mizi çok seven bir ekibim var, kendilerine
teşekkür ediyorum.

Doğru, hızlı test sonuçlarımızla erken teşhis
olduğu kadar, etkili bir tedavide teknolojinin
bütün imkanlarını kullanıyoruz. . Hastalarımızın

İçimizden biri,
Prof.Dr.Bekir Sami Uyanık
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bir an önce sağlıklarına kavuşması için 7 gün 24
saat çalışıyoruz.

Ayrıca, hastanemiz etik kurulu, hasta bakımı
ve değerlendirmesi komitesi, tıbbi yayınlar ve
eğitim kurulu ile hasta şikayetleri komitesi üyesi
olarak çalışmalarda bulunuyorum.

Peki.. çok yoğun çalışıyorsunuz. Hastane
dışında nasıl zaman geçiriyorsunuz?

Hafta içi, akşamları gazete, dergi ve bazı
eksik etmediğim kitaplarımı okurum.  Bazen
TV’de haber ya da gündemdeki bir programı iz-
lerim. Haftada 1-2 gün akşamları, arkadaşlarımla
mesleki ya da   sohbet programına katılırım. Fır-
sat buldukça da, ev ihtiyaçları için alışveriş… 

Hocam, çok yoğun bir iş temponuz var ve
muhakkak ki gününüzün büyük bir
bölümünü hastanedeki işiniz alıyordur. Bizim
hekimlerimiz arasında farklı hobileri olanlar
var. Sizin de özel bir uğraşınız var mı? 

Kitaplardan notlar çıkarıyorum. Güzel sözleri
not almayı seviyorum. 

Evimizde çiçeklerimizle ilgilenmek bir hobim. 

Yeşillikler arasında yürümeye, gezinti yap-
maya çalışıyorum. Tabiatı, yeşilliği çok seviyo-
rum. Zaman zaman manzaraları fotoğraflamaya
çalışırım. Resim yapmak lise yıllarımda kalsa da,
yine hobilerimden sayılır.

Peki, yurtdışı gezileriniz oluyor mu? Kon-
gre, konferans, tıp seminerleri gibi konular
için mutlaka çıkıyorsunuzdur yurtdışına, bun-
ların dışında da değişik ülkeleri görmek,
kültürlerini tanımak gibi merakınız var mıdır?

Evet, turistik, toplantı, kongre gibi çeşitli se-
beplerle çeşitli ülkelerde bulundum.

İlk gittiğim ülke de komşumuz Yunanistan ol-
muştu. Avrupa’nın değişik ülkeleri, Amerika ve
İngiltere’ye kısa-uzun seyahatlerim oldu. 

Ama Uluslararası Klinik Kimya Kongresi için
gittiğim Japonya bazı farklılarıyla ben de epeyce
iz bıraktı.

O ülkelerin insanlarını tanışmak, yaşayışları,

kültür ve sanat eserlerini görmek insanın
düşünce ve dünyaya bakışına bir değer katıyor.

Ancak, ülkemiz insanını, güzelliklerini de iyi
tanımak lazım. Bunun için de, değişik yörelerim-
izi görmek, seyahat etmek başlıca zevkimiz, ho-
bimiz kadar, amacımız, olmalıdır.

En beğendiğiniz veya etkilendiğiniz ülke,
şehir neresidir? En son gittiğiniz ülke hangi-
sidir?

Japonya, bulunduğum şehir de Kyoto idi. İn-
sana verdikleri değer, saygı, azim ve çalışkan-
lıkları yanında geleneklerine bağlılıkları,
ülkelerine sevgileri… 

Kıbrıs, ama onu yavru vatanımız sayıyorum.
O zaman, Almanya.

En son okuduğunuz kitap, konusu nedir?

Medikal kitap ve dergilerinden başka, tarihi,
dini, sosyal içerikli   kitapları da okumayı seviy-
orum, okumaya çalışıyorum.

PLATİN KURAL (The Platinum Rule) kitabı,
yazarı Dr. Tony Alessandra.  

İnsana hizmet ve ilişkilerden bahsediyor. 

Altın kuralımız olan “Başkalarına sana
davranmasını istediğin gibi davran” felsefesinin
ötesine geçiyor. 

Platin kural; “Diğer insanları gerçekten anla-
mayı öğrenmek ve sadece bizim için veya bize
göre değil, onlar için de en iyi olanı istemek. Bu
düşünceyle bilgimizi, gücümüzü kullanmak veya
nezaketimizi göstermek” demektir.

En son izlediğiniz filmler nelerdir, kısaca
yorum yapabilir misiniz?

Sinemada değil ama, çok az da olsa
izlediğim filmler oluyor. Bilim kurgu, tarihi ve
sosyal içerikli. Yakın zamanda, 2012 Kıyamet
Günü ve Inception (Başlangıç) filmleri. 

2012 filmi efektler itibariyle güzel, ama
senaryoda tutarsızlıklar var.

Inceptin’da bir bilim kurgu filmi;  rüya ve bil-
inçaltı sırlarıyla uğraşan, görsel efektleriyle çok
ilgi çekecek, ama beklentinin yüksek olduğu
dolayısıyla,eleştiriler alacak bir yapım.

Filmler, insanı heyecanlandırmanın yanı
sıra, biraz düşündürmeli, sahip olduğu değerleri
hatırlatmalı. İnsana sevgi, saygı gibi bir şeyler
katmalı. Yaradana ve insanlığa yönelik mesajlar
vermeli. Güzellikler ağır basmalı. 

Elbette ibretlik gerçekler de olacak, ama çok
çirkin değil,ölçülü olmalı.

Ancak, televizyon ve diziler de, günümüzde
zaman kaybı, kültür erozyonu, yanlış yön-
lendirmeler nedeniyle sorgulanması gereken
zararlı şeylerin başını çekiyor.

Osman Sınav’ın SAKARYA FIRAT’ı gibi; tar-
ihimizin gurur verici tablolarını gözler önüne
sergileyen, bizi oralara götüren dizi ve filmler
farklı.  Gözünü kırpmadan canını ortaya koyan
şehit ve gazilerimize, gerçekten isimsiz kahra-
manlarımıza, Mehmetçik’e saygı duruşu
niteliğinde… 

Yemek yapmayı mı,  yemeyi mi sev-
ersiniz? Ya da en çok hangi yemeği seviyor-
sunuz?

Birkaç basit yemek dışında yapamam.
Eşime yardımcı olduğum zamanlar var. 

Severek, yani içten, sevgiyle yapılan her
yemeği severim. Baklagiller, pilav her zaman ter-

cih ettiklerim. 

Özellikle, güllaç, sütlaç gibi sütlü tatlılar ve
baklava, her çeşit meyve de  vazgeçemeye-
ceğim yiyecekler.

Ancak, sağlıklı bir hayat için,  her şeyi
tadında bırakmak, fazlasından kaçınmak lazım.
Çünkü, günümüzde hemen bütün hastalıkların
kaynağı, sebebi kontrolsüz yiyip, içmek.  

Çok teşekkürler, güzel sohbetiniz ve
Bekir Sami UYANIK’ı tanımamıza izin
verdiğiniz için…
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2 top light dondurma=1 porsiyon meyve

3 top normal sade dondurma=yarım bardak süt +
2 porsiyon meyveye eşdeğerdir.

Dondurmanın tarihi çok eskilere dayanır. Kar
ve meyve suyu karıştırılarak içilen şerbetlerden,
sokakta yalama diye satılan cam düz bir kapta
yalanarak yenen dondurmalar var geçmişte. Bu
durum veba salgınlarına yol açınca bir ev
hanımının icadıyla külah keşfedilir ve dondur-
manın satılmaya başlandığı söylenir. O zaman-
lardan günümüze kadar gelişen teknoloji ile
birlikte çok fazla çeşidi ve sunum şekli olan don-
durmayı besin öğeleri açısından inceleyeceğiz. 

Dondurma bizim özellikle yazın tükettiğimiz

besleyici değeri yüksek, ancak kalorisi hamur
tatlılarına göre çok daha düşük bir tatlı seçenek.
Örneğin 1 porsiyon baklava 400 kal içerebilirken,
3 top dondurma ortalama 150 kal içerir. Besin
değeri oldukça yüksek olan dondurmada, pro-
tein, karbonhidrat ve yağ gibi temel besin ögeleri
ile birlikte, A, D, E, C ve B grubu vitaminler, aynı
zamanda kalsiyum, magnezyum, fosfor,
sodyum, potasyum, demir ve çinko mineralleri
bulunmaktadır.

Amacınız kilo vermekse tatlı krizlerinizi don-
durma ile hafifletebilirsiniz. Eğer amaç kilo kon-
trolü ise yine dondurma tercih etmenizi öneririm.
Çocuğunuzun beslenmesi konusunda endişeli
iseniz yine dondurma en iyi seçenek. Hatta
meyveli dondurmalar veya kavun yada başka bir
meyve ile servis ettiğiniz dondurmaya hiçbir
çocuk hayır demeyecektir. 

Bayram yemekleri, arkadaş davetlerinde
yemeklerin üzerine ağır tatlılar yerine, fırında
armut veya elmayı dondurma ile servis ede-
bilirsiniz. Kilonuzla ilgili endişeleriniz var ise light
dondurmaları deneyebilirsiniz. 

Ancak gelişen teknoloji ile dondurmanın
kalorisi de gittikçe artmaya başladı. Üzerinde ki

çikolata sos, içeriğinde ki fındık, ceviz, çikolata
parçaları gibi eklerle enerjisinin ortalama 70- 100
cal artacağını unutmayın. Bu nedenle meyveli
veya sade seçenekler sizin için daha uygun ola-
bilir. 

2 top light dondurma= 1 porsiyon meyve

3 top normal sade dondurma= yarım bardak
süt +  2 porsiyon meyveye eşdeğerdir.

Dondurmanın bakteriyel yükü arttıkça daha
kolay zehirlenmelere neden olabileceğini unut-
mayın. Erimiş dondurma bu açıdan çok daha
riskli. Servis edilen kaşığın özel bir solüsyonda
bekletilmesi bozulmayı önlemek için önem ver-
ilmesi gereken bir konu. Suda veya açıkta bek-
letilen kaşığın dondurma zehirlenmelerine yol
açabileceği unutulmamalıdır. 

Özetle dondurma ölçülü yendiğinde faydalı
bir besin olmakla birlikte, hayır diyemediğiniz
çikolata soslar ve fındık, ceviz ilaveleri, tüketilen
miktarın sınırlanmaması gibi sıkıntılarla  sizi
sadece serinletmez, aynı zamanda şişmanlata-
bilir.

Afiyet olsun…

Dondurma
Serinletir mi,
Şişmanlatır mı?

Elif Yıldırım Karacanoğlu
Diyetisyen
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KISA KISA KISA KISA KISA KISA 

Kazakistan’da yaşayan Aydın Seisenbay, gözünde oluşan görme kaybı ile ilgili 
ülkesinde birkaç kez doktora başvurup, sonuç alamayınca tedavi için,

Türkiye’ye gelmeye karar verdi.
Başarılı göz ameliyatlarının yapıldığı Hisar Intercontinental Hospital’ı tercih eden Seisen-

bay’a, Opr. Dr. Faruk Eroğlu tarafından, sağ gözünde “retinal yırtık ve retina dekolmanı” teşhisi
ile Vitrektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Eroğlu; göz içerisine lazer yapılarak yırtığı yapıştırması için
gaz (C3 F8 gazı) uygulandığını ve yırtıkların tamir edildiğini belirterek, “Hastamız gaz çekildikçe
eski görmesine kavuşuyor. Genel durumu ve göz bulguları iyidir” dedi.

Aydın Seisenbay;    eşinin de Kazakistan’da doktor olduğunu, ülkesinde iki kez katarakt
ameliyatı geçirdiğini, sağlığına tam olarak kavuşamadığı için doktor tavsiyesi ile Hisar Intercon-
tinental Hospital’a gelerek tedavi olduğunu belirtti. Görmesindeki düzelmeden ötürü duyduğu
memnuniyeti de dile getiren Aydın Seisenbay, evinde bulduğu huzuru aratmadığı için Hisar
Hastanesi’ni ve Türk Doktorları’nın başarısını Kazakistan’a döndüğünde herkese anlatacağını
söyledi.

Milli Güreşçimiz ameliyat oldu ! 

Milli güreşçimiz Zeynep Yıldırım, sağ kolda ve boyunda şiddetli ağrı şikâyeti ile Hisar Inter-
continental Hospital Noroşirürji  Kliniği’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde C5-6 düzeyinde sağ kolda
şiddetli ağrı ve güçsüzlüğe yol açan disk herniasyonu (boyun fıtığı) tanısı konan Yıldırım,
11.03.2010 tarihinde Anterior yol ile C5-6 diskosektomi ameliyatı oldu.  

Yeniden doğdum:

‘Yeniden doğdum’ ifadesini kullanan Yıldırım, ‘Bu kadar çabuk toparlanacağımı hiç zannetmi-
yordum. Güreş benim yaşam
stilim bu yüzden ameliyattan çok
korkuyordum. Güreş sporumu
engelleyecek herhangi bir
komplikasyon sonucu spor ha-
yatım bitebilirdi ama çok şükür
ki; korktuğum olmadı.  Hisar Intercontinental Hospital çok güzel bir hastane, bana spor
hayatımı geri verdi’ ifadesinde bulundu.

Prof. Dr. Murat İmer ise ‘ameliyat oldukça başarılı geçti.Disk herniasyonunu gi-
derdik. Zeynep spor hayatına geri dönebilecek ve ülkemizi başarıyla temsil etmeye
devam edecektir’ şeklinde konuştu.

Yıldırım’ı güreşçi arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Başarılı bir ameliyatla boyun disk herniasyonunu giderildi. 

Spor hayatına kaldığı yerden devam edebilecek ve Ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecek. 
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Yaz Festivallerinin En Sağlıklısı 

Kurulacak olan çadırlarda, her yaştan bireyi ilgilendiren tüm konularda sağlıkla ilgili önemli
bilgiler paylaşılacak. Ayrıca festival kapsamında, 8 farklı branştan doktor ve sağlık ekipleri de,
ücretsiz muayane için hazır bulunacak. 

Kişiye özel ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinin de verileceği festival kapsamında,
kadınların özel ilgi duyduğu modifiye plates kursu da tüm katılımcılara açık olacak.

Festival katılımcıları arasında; Türk Kızılay'ı, Bebelac, Bingo, Colgate, Papia, Molpet, ve
Molfix de yer alıyor. Sağlık konularına paralel geliştirilen sürpriz aktivitelerde katılımcılara eğ-
lenceli anlar yaşatacak. 

Hastanemizde doğan her bebek için, bir ağaç dikiyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinde sık sık yer alan Hisar Intercontinental Hospital  “Her yeni Doğan
Bebeğe Bir Ağaç “ projesi adı altında hastane de doğan her bebek için ağaç dikiyor. Çekmeköy Bele-
diyesi ile ortaklaşa düzenlenen projede ilk toplu ağaç dikimi 28.06.2010 Pazartesi Günü Çekmeköy
girişi köprü çevresi ağaçlandırılarak başladı. 

Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ağaçlandırma projesinin devam edeceğini, sosyal so-
rumluluk projelerinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.  İnsanoğlunun her geçen
gün doğayı kirlettiği ve hızla yaşanması zor bir hale getirdiği şu günlerde, Hisar Intercontinental Hos-
pital’da doğan her yeni bebeğin doğumundan itibaren doğaya saygılı, faydalı şekilde yetişmesine ön
ayak olmak adına böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attık  diye açılamalarda bulundular.

Hisar Intercontinental Hospital ve Çekmeköy Belediyesi'nin
işbirliği ile düzenlenen "1. Sağlık Festivali" 

14-19 Haziran tarihleri arasında, Çekmeköy Doğa Park'da
gerçekleştirilecek. 

Sağlık konusunda halkın bilinçlenmesini amaçlayan festival,
tüm İstanbulluları ağırlamayı  hedefliyor. 
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Bilinçli Birey, Sağlıklı Çocuk Seminerleri 
Devam Ediyor.
Hisar Intercontinental Hospital ve Çekmeköy Belediye’si tarafından organize edilen

seminerlerin dördüncüsü Çekmeköy Hamidiye Kültür Merkezi’inde Uz. Dr. Filiz TOPUZ’un
sunumuyla gerçekleşti.

Konu ile ilgili hastane yetkilileriyle yaptığımız röportajda “Halkımızın bilgilendirilmesi,
hastalıklardan korunma yollarının anlatılması ve halka sağlıkla ilgili uyarıların aktarılması
Çekmeköy Belediye’sinde olduğu gibi diğer belediyelerde de bilgilendirme seminerlerine
devam edeceğiz.” diye açıklamada bulundular.

Anadolu Yakasının Tek Havacılık Tıp Merkezi, Hastanemizde Hizmet Vermektedir..

Havacılık sektörünün kendine has kuralları çerçevesinde sağlık hizmetleri veren Türkiye
genelinde15 Havacılık Tıp Merkezi bulunuyor. Bunlardan aktif olarak çalışan 4 İstanbul'da,
diğerleri ise İstanbul dışındaki illerde hizmet veriyor. İşe girişte ve farklı periodlarla sağlık
muayenelerinden geçmesi gerekenler sadece Pilotlarla sınırlı değil; Kabin memuru, uçak
bakım teknisyeni, load master, dispatcher, hava trafik kontrolorü ve havalimanı apronda  araç
kullanan şoförlerde rutin sağlık kontrollerinden geçmek zorunda.

Uluslararası havacılık kuralları gereği,  uçuş personeli ve diğer personelin periodik mua-
yeneleri yaş ve lisans durumlarına göre farklılık gösteriyor:

Pilotlar                              :  Class 1-Class 2

Kabin memurları        : İşe giriş muayenesi yapılmakta, periyodik muayene uy
gulanmamaktadır.

Uçak bakım teknisyenleri- 

Load master- Dispatcher    : İşe giriş- 2 Yıl.

Hava trafik kontrolorü          : İşe giriş- yılda bir. 

Aprunda araç kullanıcıları    : İşe giriş-3 yılda bir

Hisar Intercontinental Hospital Havacılık Tıp Merkezi'nde; 2 uçuş hekimi ve Dahiliye -
Göz - KBB- Nöroloji - Psikiyatri ve Kardiyoloji uzmanlarından oluşan hekim grubu yer alıyor. 

Özel havayolu şirketlerinin açılması ve sektörün büyümesi, farklı alanlardaki bazı önemli ihtiyaçları da
beraberinde getirdi. Pilotlarımız ve diğer sektör çalışanlarının sağlık kontrolleri, Hisar Intercontinental Hospital
Havacılık Tıp Merkezi’nde yapılıyor. 
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Nasıl Gidilir ?

Özel Araçla: 

AVRUPA YAKASINDAN: 

1. Köprüden Köprüden sonra rampayı bitrdiğinizde Ümraniye çıkışından çıkıp
soldan devam ederek tünele giriniz. Tünel sonrası Ümraniye sapağını geçtik-
ten 1 km sonra Küçüksu çıkışından çıkınız. Hemen önünüze gelecek trafik
ışıklarından sola aşağı dönüp Hisar Intercontinental Hospital işaret
tabelalarınız takip ediniz. Türk Telekom Bölge Müdürlüğü önündeki trafik ışık-
larından sağa döndükten sonra yolun sonunda hastanemizi göreceksiniz. 

2. Köprüden Kavacık çıkışını geçip 5 km sonraki Ümraniye çıkışından TEM
yolundan ayrılınız. 1 km sonraki Küçüksu çıkışından sağa doğru devam ediniz.
Türk Telekom Bölge Müdürlüğü önündeki trafik ışıklarıdan sağa döndükten
sonra yolun sonunda hastanemizi göreceksiniz. 

Kadıköy’den: Ümraniye üzerinden Tepeüstüne doğru devam ediniz. Köprüye
girmeden geri dönerek Alemdağ Cad. giriniz. Ümraniye sanayi siteleri bitişinde
Hisar Intercontinental Hospital işaretlerinin göstediği sağ yola giriniz. Hastane-
miz bu yol üzerindedir. 

Üsküdar’dan: Altunizade yönünden devam edip tünele giriniz. Tünel sonrası
Ümraniye sapağını geçtikten 1 km sonra Küçüksu çıkışından çıkınız. Hemen
önünüze gelecek trafik ışıklarından sola aşağı dönüp Hisar Intercontinental
Hospital işaret tabelalarınız takip ediniz. Türk Telekom Bölge Müdürlüğü önün-
deki trafik ışıklarından sağa döndükten sonra yolun sonunda hastanemizi göre-
ceksiniz. 

Dudullu’dan: Tepeüstü üzerinden Ümraniyeye yönüne geliniz. Ümraniye sanayi
siteleri bitişinde Hisar Intercontinental Hospital işaretlerinin göstediği sağ yola
giriniz. Hastanemiz bu yol üzerindedir. 

Toplu Taşıma Araçları İle:

Avrupa Yakasından: 522 TOPKAPI - CEVİZLİBAĞ otobüsünden MithatPaşa
Durağı'nda inilir, ışıklardan karşıya geçilir, ana cadde görüldüğünde tekrar
yolun karşısına geçilir. Alemdağ Caddesi'ne dik olan sokak yani Site Yolu
Sokakda 500 metre ilerlenir. Solda büyük bina hastanemizdir. 

Kadıköy’den:14 SARIGAZİ otobüsünden MithatPaşa  Durağı'nda inilir, ışıklardan
karşıya geçilir, ana cadde görüldüğünde tekrar yolun karşısına geçilir. Alemdağ
Caddesi'ne dik olan sokak yani Site Yolu Sokakda 500 metre ilerlenir. Solda
büyük bina hastanemizdir. 

Üsküdar’dan: ÜSKÜDAR - ÜMRANİYE minübüsleri ile gelinir. Gima veya
Prenses Düğün Salonu'un önünde MithatPaşa  Durağında inilir, ışıklardan
karşıya geçilir, ana cadde görüldüğünde tekrar yolun karşısına geçilir. Alemdağ
Caddesi'ne dik olan sokak yani Site Yolu Sokakda 500 metre ilerlenir. Solda
büyük bina hastanemizdir. 

Dudullu’dan: DUDULLU - ÜSKÜDAR minübüslerine binilir Ümraniye merkeze
giderken çakmak köprüsüne geçtikten sonra Sanayi Sitesi'nin bittiği ışıklarda
inilir. Sağdaki sokak Site Yolu'na girilir. 500 metre sonra soldaki büyük bina
hastanemizdir. 



Anlaşmalı Kurumlar
SİGORTA ŞİRKETLERİ (SAĞLIK)

PROMED 

MEDNET 

BANKALAR

YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİ

ASİSTANS ŞİRKETLER

KAMU SİGORTALARI 

RESMİ KURUMLAR 

DERNEKLER 

EĞİTİM KURUMLARI 

ŞİRKETLER 




