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Önsöz

Değerli okuyucular,

Sağlığımız insan olarak dünyaya gelirken bize bahşedilmiş en değerli cevherimizdir. Bu
cevherin üzerine titremek, ona gelebilecek zararlara karşı her zaman tedbirli olmak gerekiyor.
Sağlığı yalnızca beden sağlığı olarak düşünmek de doğru değildir. Akıl ve ruh sağlığının da
beden sağlığı kadar önemli olduğuna hiç şüphe yoktur. Tıp biliminin ancak 20. yüzyılda
keşfedebildiği bir gerçek var. Sağlığı korumaya çalışmak ve başına bir zarar gelmeden
önlemler alarak yaşamak, hastalanıncaya kadar hiçbir şey yapmayıp hastalanınca tedavi
görmeye çalışmaktan çok daha etkilidir. Sağlığı ve sağlığa tehlike doğuran etkenleri tam
olarak anlarsak, onu en iyi şekilde koruyabiliriz ve geliştirebiliriz. Geliştirilebilir bir cevher
olduğu anlaşıldığından beri Dünya Sağlık Örgütü her zaman sağlığın geliştirilmesi
çalışmalarını çok önemli saymaktadır. Son 10 yıldır dünyanın en saygın hastanelerinin
öncülüğünde yeni bir akım başlamıştır. Bu çabalara katılan hastanelere “Sağlığı Geliştiren
Hastaneler” deniyor.

Hisar Intercontinental Hospital olarak biz de kendimizi en saygın hastaneler arasında
görüyoruz ve diğer hastanelere örnek olacak uygulamalar açısından öncülük üstleniyoruz.
Hisar Intercontinental Hospital baştan beri kendisini sağlığı geliştiren bir hastane olarak
tasarlamış ve buna göre yapılanmıştır. Öyleyse bize düşen öncelikle ülkemizde kendi
insanımıza, ama artık ülkeler arasında sınırların iyice gevşemiş olduğu dünya üzerinde bütün
insanlara sağlıklarını korumak ve geliştirmek, bir sağlık sorunu çıktığında onu tedavi etmek
ve nihayet rehabilitasyon hizmetleri vermek adına çok önemli görevleri üstlenmiş oluyoruz.

Topluma bu şekilde hizmet vermek için çok önemli süreçler tasarladık ve uygulamaya
koyduk. Hastanemize başvuran bütün konuklarımıza hizmette kusur etmemek için kalite
çalışmaları ve denetim mekanizmaları kuruldu. Ancak günlük hayatın yoğunluğu arasında
birçok kişinin bir türlü fırsat bulup da sağlık kontrollerini ve tedavilerini yaptıramadığı bir
dünyada  yaşıyoruz. Bu nedenle bütün hastalarımızın sağlık durumlarını birebir izleyerek
günü geldiğinde onları kontrollere çağıran veya yaşı belirli dönemlere erişmiş kişilere o yaş
döneminin risklerini anlatarak uygun check-up öneren hasta takip merkezimiz işlev görüyor.
Sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyelerle, misyonu sağlık hizmeti vermek olmayan ama
alanında büyük isim sahibi olmuş kuruluşlarla işbirliği yaparak onların sağlık hizmeti paydaşı
oluyoruz. Toplumun sağlık eğitimi bizim en önemli faaliyetlerimiz arasında bulunuyor. Böyle
projelerle modern dünyanın sağlığı geliştiren bir hastanesi olmak istiyoruz.

Hiç kesintisiz iletişim ile hizmet verdiğimiz kişilere öncelikle sağlık danışmanı,
gerektiğinde ise tedavi eden rolümüzü öne çıkarıyoruz. Aldığımız teşekkürlerin sayısı ve
içeriği bize bu  sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşündürüyor. Arada bir eleştiri veya
şikayet olursa, bu istek ve şikayetler bizim en öncelikli konumuz oluyor. Günümüzde “iyi bir
hastane” olmak ve böyle kalabilmek için bunların hepsi bir zorunluluktur.

Sağlığınıza sahip çıkmamız için bize fırsat tanımış olmanıza teşekkürlerimiz vardır.
Esenlik, mutluluk ve sağlık diliyoruz. Saygılarımızla.

Prof. Dr. Haydar SUR
Genel Direktör
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Prof. Dr. Haluk GÜVENÇ
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi

Editör
Değerli okurlar, 

Günümüzde aldığımız her ürünün bir kalite belgesi olması neredeyse kural haline
gelmiştir. Sayıları hızla artmakta olan özel sağlık kuruluşlarının, hatta devlet kurumlarının
benzer kalite belgeleri aldıklarını hemen her gün medya ortamında  izlemektesiniz. Has-
tanemiz 4. kuruluş yılında bir kez daha JCI denetimini başarıyla tamamlamış ve beş
ana bölümde tam puan alarak dünyada ender rastlanan bir denetim başarısına
ulaşmıştır. Bu sayımızda sizlerle, denetlenebilirlik ve buna bağlı kalite koşullarının iyi-
leştirilmesi esasına dayalı bir puanlama sistemi getiren JCI denetimi üzerine paylaşmak
istediklerim var.

Kısaca özetlemek gerekir ise, “ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol”
özdeyişini bir bakıma bilimsel metodlarla sınayan bir süreçtir söz konusu olan. Bu
bağlamda, tutulan kayıtların güvenilirliği, hasta bilgisinin mahremiyetinin korunması,
kayıtlara ulaşılabilme ve denetlenebilme kolaylığının yanısıra, hasta bakımı devam-
lılığının esas alındığı, hastanın başvurusundan itibaren yapılanların biribiriyle bağlan-
tısının, bölümlerarası iletişimin güçlü bir biçimde korunarak süreçte herhangi bir
kopukluk olmadan sürdürülmesinin, giderek taburculuğun ve hatta taburculuk sonrası
gereksinimlerin belirlenerek nasıl karşılanacağının planlanması esasına dayalı,
“yazdığını yap, yaptığını yaz” ilkesi temelinde bir puanlama sistemi ile değerlendirme
yapılmaktadır. 

Modern hastane işletmeciliği, içerisinde hasta bakımı üstlenilen herhangi bir
mekan/bina olmanın ötesinde anlam taşıdığından, binanın hastane olarak kullanımı
esasında inşa edilmiş olması, kullanılan malzemenin insan sağlığı açısından belirlenmiş
standartlara uygunluğu, kesintisiz elektrik gücü, su ve havalandırma esaslarına uyum-
luluğu, odaların – kapıların genişliği, asansörlerin, yangın çıkışlarının, koridorların güven-
liği diğer bir denetim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, denetim kriterleri verilen hekimlik ve sağlık hizmeti uygulamasının sanatsal
bölümünü kapsamamaktadır. Hizmet aldığımız bina, sistem ve aksamın ötesinde, doğru
tanı ve tedavi hizmetlerinin, eninde sonunda bünyemizde çalıştırdığımız hekimlerin yetiştiril-
mesindeki kalite ile ilintili olduğu unutulmamalıdır. Hekimlik sanatı, esastan doğru yapıl-
ması gerekliliğine inanmış ve o bilinçle çalışan bilgili doktorlar sayesinde, sağlık
hizmetinden alınan tatmin ve mutluluğu arttıracaktır. 

Piyasa koşullarının geçerli olmaması gereken yerlerin başında gelen hastanelerin
sağladığı sağlık hizmetinden yararlanacak olan vatandaşlarımızın, biz Hisar hastanesi
doktorlarının gözünde birer müşteri olarak algılanmadıklarını ve eskisi gibi hastalarımız
olduklarını bilmelerini istiyoruz. Bu anlayışın hakim olacağı karşılıklı ve sağlam iletişim
ortamında, insan ilişkisine dayalı sanatların en eskisi olan doktorluk mesleğinin, JCI
standartlarının da her daim ötesinde doğru ve iyi bir sağlık hizmetinin temelini oluştu-
racağına inanıyoruz.    

Bir sonraki sayıda beraber olana dek,
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14 Mart Tıp Bayramını doktorlarımızla birarada,
bir kahvaltı organizasyonu ile kutladık...

Çalışanlarımızın özverili ve fedakar çalış-
malarıyla oldukça başarılı geçen denetim

sürecinde, denetim standartlarını oluşturan ana
başlıkların beşinde kurumumuz “sıfır hata” bul-
gusuyla dünya çapında nadir görülebilecek bir
başarıya imza atmış ve bunu tüm personelimizin
katılımıyla özel bir yemekte kutladık.

Hastanemizin 4. Kuruluş yıldönümünü sağlık
profesyonellerinin ve bürokratların katıldığı özel
bir Forumla kutladık.

5 Ocak Salı akşamı gerçekleşen organizas-
yon, İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd.
Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde
gerçekleşirken, açılış konuşmaları Genel Direk-
törümüz Prof. Dr. Haydar Sur, Ümraniye Kay-
makamı Mehmet Ali Yıldırım, İl Sağlık Müdürü
Ali İhsan Dokucu , İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Yunus Söylet, Sosyal Güvenlik Kurumu
İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Kuruca tarafın-
dan yapıldı.

Hastane İşletmeciliğinde Profesyonel Yak-
laşımların Önemi

· Kamu ve Özel Sektörde Yaklaşımlar
· İnsan Kaynakları
· Finansal Hassasiyetler
· İletişim ve Etkileşimin Önemi
· Sağlık Bilgi Sistemleri
Konuları ele alındı.
Toplam 200 kişinin bir araya geldiği

akşamda açılışından bu yana geçirdiğimiz 4 yılı,
kaliteli hizmet anlayışı ve modern tıp gereklerini
yerine getirerek yaşamış olmanın mutluluğunu
Hisar Ailesi olarak bir kez daha yaşadık. Nice
yıldönümlerinde bir araya gelmek dileğiyle.

JCI Kutlama Yemeği

4. Yaşımızı Kutladık.

14 Mart Tıp Bayramı

Ameliyata el ele giren 40 yıllık karı koca
kalplerini aynı anda yeniledi. Çift, yoğun
bakımda da yan yana uyandı. Sakaryalı Necati
Taş ile Mümine Taş 40 yıl önce kaçarak evlendi.
Üç çocukları ve üç torunları oldu. Çift geçen yıla
kadar da sağlıklı bir yaşam sürüyordu. Fakat
Necati Taş 10 ay önce nefes darlığı şikayeti ile
hastaneye gitti. Önce anjiyo oldu, sonra
damarına stent takıldı. Eşi bir an olsun yanından
ayrılmadı. Bu sırada kontrol için Mümine Taş'ın
da damarlarına bakıldı. Karı kocanın aynı iki
damarı tıkanmıştı. 

Çiftin doktoru kardiyovasküler cerrahi uz-
manı Op. Dr. Birol Kabakçı, karı kocaya birlikte
by-pass yapmayı teklif etti. Çünkü birisi diğerini
beklerken heyecanlanıp, kalp krizi geçirebilirdi.
Bu süre içerisinde hastaneye kontrollere hep bir-
likte gidip gelen çiftten Mümine Taş, "Ameliyat
olmak istemiyorum" dedi. O vazgeçince, Necati
Taş da, "Eşim ameliyat olmazsa, ben hiç olmam"
dedi. Her iki çift birbirlerinin iyiliği için aynı anda
ameliyat olmaya karar verdiler.

40 Yıllık Çifte Aynı Anda by-pass

Engellilerin topluma entegrasyonunda rol almak
için, Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Belediyesi,
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve
yenibiris.com işbirliği ile düzenlenen engelliler
kariyer gününe Hisar Intercontinental Hospital
olarak bizde katıldık.

Engelliler Kariyer Günündeydik

10 gündür hastanede yatan oğlu Nicolas'ı
taburcu eden Mert Nobre, “Zor günler”i geçirdik,
ama her şey geride kaldı. Eve gidiyoruz, çok
mutluyuz" dedi. BEŞİKTAŞ'ın yerli sambacısı
Mert Nobre, 10 gündür hastanede yatan oğlu
Nicolas'ı taburcu ettik. Hisar İntercontinental
Hospital'da bir basın toplantısı yapan ve tüm
doktorlara tek tek teşekkür eden Nobre, “Oğlum

ilk günden bu yana emin ellerdeydi. Çok zor gün-
ler geçirdik ama artık hepsi geride kaldı” dedi.
NOBRE şöyle devam etti: “Şu anda eve gide-
ceğimiz için müthiş mutluyum. Oğlum Nicolas
evini ve özellikle de kardeşini, bizler de onu çok
özledik. Oğlumu iyi gördüm ya, sanki yeniden
doğdum” diyerek memnuniyetini belirtti.

24 - 28 Mart tarihleri arasında Manisa ‘da
düzenlenen geleneksel Mesir macunu şenlik-
lerinde Hisar Hastanesi olarak yerimizi aldık. 

Yaklaşık 100.000 kişi tarafından ziyaret
edilen şenlikte çok sayıda katılımcı firma da yer
aldı. Her yıl olduğu gibi 41 çeşit baharattan
yapılan üç ton mesir macunu halka dağıtıldı. 

Nobre’nin Oğlu Taburcu Oldu
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Prof. Dr. Safiye BİLGİN
Nörolojii

Gerilim
Tipi 

Baş Ağrısı

Gerilim baş ağrısı en sık görülen baş ağrısı
tipidir. Kişinin çevresel faktörlerinin değişmesi,
ailesel ve ekonomik zorluklar, yoğun çalışma ve
sorumluluk artışı gibi yaşamdaki değişiklikler ne-
deniyle yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli
gerilmesi sonucu gelişen baş ağrısıdır. Ayrıca
stres, uzun süre aynı pozisyonda oturmak, dep-
resyon, darbe almak da bu tip ağrılara yol aça-
bilir. Hastalar genelde bu ağrılarının migren

olduğunu düşünürler. Migren ile gerilim ağrısının
bazı farklılıkları vardır. Migrenli hasta sessiz bir
yerde yatmak ister, gerilim ağrısı olanlar ise
gezmek ve dolaşmak isterler. Ağrı başta
yaygındır ve gün içinde artar, saatlerce sürer.
Migrende ağrı öncesi hissedilen, görme bozuk-
lukları ve diğer belirtiler gerilim ağrısında
görülmez. Baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarına
basınç uygulandığında yavaşlayan ağrılar gelişir.

Baş bölgesinde hissedilen ağrı basınç
şeklinde, özellikle boyundan başlayarak
başın tepesine doğru yükselerek devam
eder.

Baş ağrısı dışında başta yanma
hissi, keçeleşme, dokunma ile has-
sasiyet gibi bulgular da gelişir. Uykusuz-
luk, dikkat azlığı, bulantı veya kusma
görülebilir. Bu yakınmalar migrendeki
kadar şiddetli değildir. Bazen migren ve
gerilim tipi baş ağrısı birlikte görülebilir.

Gerilim tipi baş ağrısının te-
davisinde ağrı kesiciler, kas gevşeticiler
ve antidepresan ilaçlar (depresyon için
kullanılan ilaçlar) oldukça etkilidir. İlaç
dışı yöntemler de tedavide sıklıkla kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bunlar gevşeme

eğitimi verilmesi, ilaçlara ve gevşemeye dirençli
hastalar da baş boyun ve omuzda tetikleyici nok-
talara enjeksiyon yapılarak kasların gevşetilmesi
olarak sayılabilir.

Gerilim tipi baş ağrılarından korunmak için
yapılması gerekenler arasında, strese yol açan
durumların belirlenmesi, bu durumlardan uzak
durulması, gerekirse psikolojik danışmanlık
hizmeti alarak gevşeme tekniklerinin öğre-
nilmesi, düzenli egzersiz ve uyuma, düzenli
yemek yeme alışkanlığı edinilmesi gibi yöntem-
ler sayılabilir.

Baş ağrısı hissedildiğinde mutlaka doktora
başvurulmalıdır. Çünkü ağrı bir hastalığın belir-
tisidir. Bu ağrıların sebebinin ortaya konulması
ve tedavi edilmesi gerekir. Gerilim tipi baş ağrısı
ya da migren gibi baş ağrısı olan hastalarda da
beyinde organik bir hastalık gelişebilir. Her za-
mankinden farklı bir ağrı geliştiğinde  mutlaka
doktorun bu durumu tekrar değerlendirmesi
gerekir. Bazen de baş ağrısı şeklinde kendini
gösteren hastalıklar vardır. Bunlar tansiyon yük-
selmesi, beyin kanaması, beyin tümörü, glokom,
menenjit, sinüzit gibi önemli ve hemen tedavi
edilmesi gereken hastalıklar olabilir.

Baş ağrısı olduğunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Çünkü
ağrı bir hastalığın belirtisidir. Bu ağrıların sebebinin ortaya 

konulması ve tedavi edilmesi gerekir. 
Uluslararası Manisa Mesir Macunu 
Şenliklerindeydik
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Uzm. Dr. Tuna GÜMÜŞ
Sualtı Hekimi

Hiperbarik oksijen
tedavisi tüm dünyada
özellikle 1950 yılından

sonra yapılmış olan
binlerce çalışma ve çeşitli

hastalıklarda faydalı
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.

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

Hiperbarik Oksijen Tedavisi
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Tebrikler! 
Artık, bebeğinizin ve

kendinizin
beslenmesinde
çok daha özen

göstermeniz
gereken bir döneme

giriyorsunuz.

Bebeğinizin doğum ağırlığı, sizin dokuz ay
boyunca alacağınız kiloya bağlıdır. Gebelik
sırasında kilo almamak için yapılan kontrolsüz
diyet, Sınırlandırılan ağırlık kazanımı düşük
doğum ağırlıklı bebek doğurmaya neden olacak-
tır.

Gebelik Öncesi Ağırlığınız;

• Normal ise; 12,5- 17,5 kg, 

• Zayıf iseniz; 14- 20 kg

• Şişman iseniz; 7,5- 12,5 kg arası 

• İkiz bekliyorsanız; 17,5- 22,5 kg ağırlık
kazanımı önerilir.

Her kadının yapısı farklı olduğu için, hedef
bir ağırlık değil, belirli aralıklar önerilir.

Örneğin kısa boylu bir kadın için önerilen
ağırlık, alt sınırlara yakın olmasıdır.  18 yaşa
kadar olan gebelerin, henüz büyüme gelişme
döneminde oldukları için ağırlık kazanımı için
önerilen aralığın en üst düzeyi sağlanmalıdır 

Yapılan çalışmalar eğer anne zayıfsa ağırlık
kazanımının 2. ve 3. trimesterda haftada 500
gramın altına düşmemesi gerektiğini gösterir.
Buna karşın eğer hafif kilolu bir anne
adayıysanız (Beden kitle indeksi 26'nın üzerinde
ise) haftalık 300 gr ağırlık kazanımı yeterlidir.

Ağırlık kazanımı: Yavaş ve sürekli…

Kazanılan total ağırlık kadar, hızı da çok
önemlidir. İlk 3 ay; sadece 1-2 kg alımı normaldir.
Daha sonra; haftada 0.5 kg olarak beklenmedir.

Hızlı kilo alıyorsanız;

• Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine;
yarım yağlı 

• Kızartma yerine; fırınlama, ızgara gibi
yöntemler tercih edin.

• Şekerleme, pasta, kek, tatlılar gibi besin
öğeleri tüketmeyin.

• Hareketinizi artırın.

• Kabızlık çekiyorsanız bu da kilo alımını
hızlandırabilir. Daha fazla posalı beslen-
meye çalışmak bu sorunu aşmanızı
sağlayabilir.

• Bol su içmeye çalışın.

Kişisel farklılıklar da ağırlık kazanımına etki
etmektedir, o nedenle gebeliğin ilk aylarında
görülen iştahsızlık, bulantı, kusma, aşırı uyku
hali besin alımını güçleştirir. Gebeliği izleyen ilk
3- 4 aylık dönemde bu yakınmaların azalması ile
annede ağırlık kazanımı 20. haftada 3,5 kg,
gebeliğin sonuna kadar da haftada 300- 500
gr'lık artışlarla toplam 10-12 kg ağırlık artışına
ulaşır. Bunun sonucunda da 3-3,3 kg ağırlığında
bir bebek dünyaya gelebilir.

Gebelik süresince alınan aşırı kilolar doğum
sorunlarına öncelikle sezaryen, postmatürasyon
(doğum tarihinin gecikmesi), fetusta mekonyum

aspirasyonu, gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) gibi anne ve bebek için
riskli durumlara yol açabilir. Ayrıca anne adaylarının gebelik süresince
yetersiz kilo almaları, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskini
artırırken, annede bazı sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilir.

Siz ve bebeğiniz için sağlıklı beslenme;

Gebelikte, çoğu besin öğesinin gereksinimi artmaktadır. Gebelikte
beslenmenin temel amacı;

• Annenin sağlığını korumak,

• Bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlamak

Gebelikte, enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral gereksin-
mesi artar. İkiz veya daha fazla bebeğiniz için bile beslenirken kalori ihtiyacı
ikiye katlanmaz. Gerçekte sadece + 300 kalori ilave yeterlidir. Bu da;

• Kahvaltıda 1 kupa kaymaksız süt + 2 meyve + 30 gr kahvaltılık
tahıl veya

• Kabuğuyla pişmiş bir patates + 1,5 kupa brokoli + 30 gr az yağlı
peynir veya

• İki dilim tam tahıllı ekmek + 60 gr tavuk eti + domates ve yeşillikler
ile sağlanabilir.

Gebelikte de sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri geçerlidir. Her gün 5
temel besin grubunu tüketmeye çalışmalı, dengeli ve yeterli beslenmeye
çalışılmalıdır.

Besin Grupları; 

• Süt ve ürünleri (süt, yoğurt, peynir)

• Et ve ürünleri, yumurta, kuru baklagiller 

• Taze sebze ve meyveler

• Ekmek ve diğer tahıllar

• Yağlar (zeytinyağı ve ayçiçeği yağı, yağlı tohumlar; fındık, ceviz,
badem gibi)

Gebelik süresince bunlara dikkat!...

• Salata, sebze ve meyvelerin iyi yıkanmış ol-
masına dikkat ediniz.

• Temizliğinden emin olmak için yeşillikleri sirkeli
suda bekletebilirsiniz.

• Tatlandırıcı içeren, ayrıca beklemiş, bayatlamış
ürünler yemeyiniz.

• Çiğ et, balık tüketmeyiniz. 

• Konserve besinler tercih etmeyiniz.

• Taze sıkılmış meyve suları ve taze pişmiş
sebze yemeye dikkat ediniz.

• Haftada 1 kez kuru baklagiller, 2 kez balık, 3
kez kırmızı et, 1 kez de hindi ve tavuk
tüketerek, beslenmenizde protein dengesi ku-
runuz.

• Alkol içmemeye özen gösteriniz.

Gebelik 
İki kişilik yemek

Elif Yıldırım Karacanoğlu
Diyetisyen
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Ekzema, bilinenin aksine bulaşıcı
bir hastalık değildir ve havlu, terlik

gibi kişisel eşyaların paylaşımı veya
direkt temas yolu ile kişiden kişiye

bulaşmaz... 

Deride kızarıklıklar, su dolu kesecikler,
kabuklanma ve kaşıntıyla seyreden iltihabi
hastalıklar grubuna ekzema denir. Ekzemalar
tiplerine, yerleşim yerlerine, oluşturan etkenlere
ve süresine bağlı olarak sınıflandırılırlar. Erişkin-
ler arasında, ekzemanın en çok rastlanan tipi
kontakt (temas) dermatittir. 

Ekzema bilinenin aksine bulaşıcı bir hastalık
değildir ve havlu, terlik gibi kişisel eşyaların pay-
laşımı veya direkt temas yolu ile kişiden kişiye
bulaşmaz.

Bir kişinin, bu hastalıktan etkilenmesi için ya
kişisel alerjik bir durumunun olması ya da irritan
maddelerle uzun süreli teması gereklidir. Bazı
mesleklerin, kontakt dermatit açısından yüksek
risk içerdikleri bilinmektedir. Bunlar temizlik işçi-
leri, fırında çalışanlar, güzellik uzmanları,
kasaplar, aşçılar, inşaat işçileri, diş teknisyenleri,
balıkçılar, bahçıvanlar, kuaförler, metal işçileri,
oto tamircileri, matbaa çalışanlarıdır.

Alerjik kontakt dermatit nedir?

Önceden herhangi bir alerjen maddenin
teması ile duyarlanmış deriye aynı maddenin
tekrar temas etmesi ile ortaya çıkan immünolojik
(bağışıklık sistemi tarafından başlatılan) bir reak-
siyondur. Kontakt dermatit tanısı konan hasta-
ların yaklaşık % 25-30 kadarını alerjik kontakt

dermatit oluşturmaktadır. 

Alerjik kontakt dermatit her yaşta
görülebilir. Çevresel faktörler nedeniyle
kadınlarda erkeklerden biraz daha sık
rastlanır. Kadınlarda kozmetiklerden,
erkeklerde ise genellikle mesleksel
olarak karşılaştıkları maddelerden mey-
dana gelmektedir. Ayrıca gençlerde
mesleki ve kozmetik alerjenler daha sık
etken olurken, yaşlılarda deriye sürülen
ilaçlar ön sırayı almaktadır. Bazı kişilerde
alerjik kontakt dermatit oluşumuna genetik
yatkınlık vardır. 

Bir alerjene karşı meydana gelen duyarlılık
haftalarca, yıllarca hatta bütün bir ömür boyu
devam edebilir. Bu kişilerde alerjen ile temas sık-
lığına ve temas süresine bağlı olarak akut
alevlenme ve iyileşme dönemleri izlenir.
Hastalığa neden olan alerjen ile temas tamamen
kesilirse dermatit genellikle birkaç hafta içinde
iyileşir. Alerjen ile temas devam ederse dermatit
kronikleşir.

Alerjik kontakt dermatite neden olan başlıca
alerjenler; antiseptik ajanlar, metaller, giysiler,
ayakkabılar, kozmetikler, lastik, plastik, lokal
uygulanan ilaçlar, güneşten koruyucular ve par-
fümlerdir. 

Alerjik kontakt dermatit'in belirli bir vücut böl-
gesine yerleşimi ve klinik görünümü, genellikle
alerjen maddenin tanımlanması yönünden ipucu
verebilir. Göz kapakları, boyun ve genital bölge
en kolay kontakt dermatit gelişen bölgeler iken
avuç içi, ayak tabanı ve saçlı deri daha direnç-
lidir.

Hangi maddeler alerjik kontak
dermatite neden olur?

En sık alerjik kontakt dermatite neden olan
metaller nikel, krom ve cıvadır. Nikel imitasyon
takılar, kemer tokaları, saat kayışları ve
giysilerdeki fermuar, çıtçıt ve kopça gibi birçok
metal eşyada bulunan bir maddedir. Nikel içeren
küpeler nikel allerjisi bulunan kişilerde kulak
memesinde allerjiye neden olur. Kulak delmek
için kullanılan iğneler veya küpe takılması ile

allerji başlar. Krom gibi pek çok ticari metal ürün nikel içerdiğinden, krom
kaplı objelerle temas nikel duyarlılığı olan kişilerde deri reaksiyonlarına yol
açacaktır. Paslanmaz çelik ve altın, nikele başlıca alternatif metallerdir.
Cıva içeren kontakt lens solüsyonları duyarlı kişilerde problemlere neden
olabilir. Cıvaya allerjisi olan bireyler, kullanmadan önce kontakt lens solüs-
yonlarının içerik etiketini kontrol etmelidir. Lastikten yapılmış ürünler ve
lastiğe eklenen kimyasal maddeler de sıklıkla alerjik kontakt dermatite
neden olur. Lastik, özellikle de lateks kaşıntı, yanma ve kurdeşen gibi ani
alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durum sağlık çalışanları gibi lateks el-
diven giyenlerde sıktır. Lastik allerjisi bulunan birçok kadın ev işlerinde
pamuk astarlı eldiven kullanmalıdır. Ayakkabılarda bulunan lastik
materyaller ayaklarda allerjiye neden olabilir. Bu kişiler lastik içermeyen
ayakkabılar giymelidir. Ayakkabılardaki yapıştırıcılar da probleme yol aça-
bilir. Deri ayakkabılar da bile yapıştırıcılar kullanılır.

Kozmetikler alerjik kontakt dermatite neden olabilirler mi?

Saç boyalarından tırnak cilalarına kadar pek çok kozmetik ürün alerjik
kontakt dermatite neden olabilir. Parafenilendiamin içeren kalıcı saç boya-
ları en sık nedendir. Giysilerdeki boyalar da irritan etkili olabilir. Parfüm,
göz farı, tırnak cilası, ruj, güneşten koruyucu ürünler gibi diğer kozmetik
ürünler de sıklıkla alerjik kontakt dermatite yol açabilir.

Hangi tür ilaçlar alerjik kontak dermatite neden olurlar?

Antibiyotikli kremlerde bulunan neomisin, en sık ilaca bağlı kontakt
dermatit nedenidir. Penisilinler, sulfonamidler, lokal anestezikler ile krem
ve pomatlardaki katkı maddeleri diğer olası nedenlerdir. Bu ilaçlarla sürekli
mesleksel teması olan doktor ve diş hekimi gibi sağlık personelinde, ilaca
bağlı kontakt dermatit riski daha yüksektir.

İrritan kontakt dermatit nedir?

Deriye dışarıdan temas eden bir takım tahriş edici (irritan) maddelerin
oluşturduğu immünolojik olmayan, yani bağışıklık sistemi tarafından
başlatılmayan, bir deri reaksiyonudur. Bu irritanlar, derinin koruyucu lipid
tabakasını ortadan kaldırarak zararlı maddelerin deriden yüksek oranda
emilmesine yol açmaktadırlar. Tüm kontakt dermatit olgularının ortalama
%70'ini oluşturur. Aşırı nemden dolayı yıpranmış, ısıya, soğuğa, basınca
ve tahrişe maruz kalmış, kuru ve ince derinin ir-
ritasyonlara karşı reaksiyonu daha fazladır. En
sık karşılaşılan kontakt dermatit, sık sık su,
sabun ve deterjan ile temas sonucu gelişen 'ev
kadını ekzeması'dır. Ellerde kuruluk, çatlaklar ve
parmak izlerinde silinme gösterir. Zaman zaman
kızarma ve sulanma oluşabilir. Böyle ad-
landırılırsa da, yalnızca ev kadınlarında
görülmez, aşçı, barmen ve temizlik işçileri gibi
diğer mesleklerde de görülür. El sırtları, parmak-
ların avuç içine bakan tarafları, bilekler ve ön kol
kısımları irritanlar ile en sık temas eden yerler
olmalarından ötürü, hastalıktan en sık etkilenen
yerlerdir. 

Hangi maddeler irritan kontak
dermatite neden olur?

En çok irritan kontakt dermatit oluşturanlar,
günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız mad-
deler olan su ve sabundur. Su kurutucu olup de-
rilerde hücre hasarına neden olur. Sert sularda
bulunan kireç ve magnezyum gibi maddeler de

derinin çatlaklarında birikerek mekanik tahrişe neden olurlar. Sabunlar de-
riyi alkalileştirir (nötr yapısını bozar) ve yağdan arındırarak kalsiyum ile
magnezyum çökmesine yol açarlar. İrritan kontakt dermatit oluşturan diğer
irritan maddeler; deterjanlar, alkaliler, asitler (sülfürik asit, asetik asit,
hidroklorik asit, nitrik asit), organik çözücüler (beyaz ispirto, dizel yağı, fuel
oil, gaz, tiner, benzen, aseton), okside edici ajanlar (benzoil peroksit,
sodyum hipoklorit), bitkiler (turunçgillerin kabuğu, sarımsak, baharatlar,
soğan), fiziksel ve mekanik faktörler (sıcak, soğuk, rüzgar, nem, güneş
ışığı), flasterler ve bazı topikal ilaçlardır

Tedavi

En önemli tedavi basamağı etkenin saptanıp ondan uzak kalınmasıdır.
Temas edilen maddeden uzak kalınmadığı sürece hastalık tekrarlayıcıdır
ve kronik (uzun süreli) seyir gösterir. Etkenin saptanmasında, hastanın
evde veya işyerinde derisi ile temas eden maddeler dermatoloji uzmanı
tarafından sorgulanmalıdır. Birçok kontakt dermatit, döküntünün yerleşimi

ile tanınır ancak bazen fizik muayene ve
sorgulama ile alerjen saptanamaz, bu du-
rumda alerjik kontak dermatitte patch
(yama) testi uygulanabilir. Patch test
temas eden alerjeni tespit etmek için kul-
lanılan kolay ve güvenli bir yöntemdir. İrri-
tan kontak dermatitte tahriş edici
maddelerden kaçınılmalıdır. Cildi kurutan
ve çatlatan sık yıkama işlemi en aza in-
dirilmelidir. Koruyucu eldiven kullanımı,
nemlendirici kullanımı alınabilecek önemli
tedbirlerdir. Nemlendiriciler etkilenen deriyi
daha esnek yapar ve çatlamaları azaltarak
tedavide önemli bir yer tutar. Kontakt der-
matitte günümüzde en sık kullanılan ilaçlar
topikal kortikosteroidlerdir. Kontakt der-
matit lezyonlarında sulantı varsa ıslak
pansuman, bakteriyel infeksiyon eklen-
mişse topikal ve/veya sistemik antibak-
teriyel tedavi kullanılabilir. Kontakt
dermatitte kaşıntının azaltılması için anti-
histaminlerden yararlanılabilir.

Vücut bölgelerine göre alerjik
kontakt dermatit nedenleri ise;

Göz kapaklarında; tırnak cilası, göz

makyajı, havada bulunan alerjenler

Kulak memesi, boyunda; metal takı

Alın, saçlı deri sınırlarında; saç boyası

Koltuk altında; deodorantlar

Ellerde; eldiven, mesleki temaslar

Bel çevresinde; iç çamaşırı lastikleri

Ayak sırtında; ayakkabı

Kontakt Dermatit 
(Temas Ekzeması)

Uzm. Dr. Burçak Bozdemir ARAL
Dermotoloji
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Seval USLU
Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Kıskançlığı doğuran
başlıca neden; 

anne babanın ilgi ve
sevgisini, 

büyük kardeşin, küçük
kardeşiyle paylaşmaya

yanaşmamasıdır...

“3 yaşındaki Efe kardeş beklemektedir. Anne
ve babası onunla sık sık bu konuyu konuşup,
onu bebeğin doğumuna gerektiği gibi hazırla-
mayı düşünmüşlerdi.  Çünkü Efe annesinin
karnının neden büyüdüğünü merak ediyordu.
Onlar da, kendisine, karnın içinde bulunan bir
bebeğin orada günden güne gelişip büyüdüğünü
ve yeteri kadar büyüdüğünde  annesinin karnın-
dan çıkacağını, kendisinin de böylece   küçük bir
kardeşe kavuşacağını açıklamışlardı. Bu durum,
Efe’yi heyecanlandırmış ve kardeşinin doğu-
munu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.  Anne
ve babası Efe’nin ruhunda,  doğacak kardeşine
karşı sevgi dolu bir havanın esmesini sağladık-
larını düşünmüşlerdi.” 

Aileler bir kardeş geleceği zaman, bu du-
rumu sevinç ve özlem dolu bir edayla büyük
çocuklarla konuşur, aynı duyguları onların da
duymalarını sağlarlar. Büyük çocuk da merak
duygusuyla kardeşinin doğumunu sabırsızlıkla
bekleyecektir. Ama yine de ağabey ya da
ablaların, dünyaya gelen küçük kardeşlerini
çelişkili (ambivalant) duygularla karşıladıkları
görülür.

Efe’nin nihayet beklediği gün gelmiş, bir kız
kardeşi olmuştu. Babasıyla birlikte hastaneye
kardeşini görmeye gitmişlerdi. Kardeşini
gördüğünde onu çok sevmişti. Anne ve babası
gibi çok mutlu görünüyordu. Eve gitmek için tam
kapıya gelmişlerdi ki Efe annesine dönerek
seslendi: “kardeşimi gördüm artık,  onu çöp ko-
vasına atabilirsiniz, bir daha görmek istemiyo-
rum, onu at ve sonra eve tek gel!”.Eve dönene
kadar yol boyu diretip durmuştu. Kardeşini çok
da sevecen karşılamayan Efe’nin, gün geçtikçe
davranışlarına anne ve babası bir anlam vere-
memişti. Efe’yi bir çocuk psikologuna götürmeye
karar vermişlerdi.  

Kardeşler arasındaki kıskançlık, yukarıda
aktarılan olayda olduğu gibi gözle görülür bir so-
mutluk taşımasa da, çoğu ailede sıklıkla rast-
lanan bir olaydır. Bu kıskançlığı doğuran başlıca
neden, anne babalarının ilgi ve sevgisini, büyük
kardeşlerin küçük kardeşleriyle paylaşmaya
yanaşmamasıdır.

Yaşça daha büyük çocukların yeni doğan
kardeşlerine tepkisi daha farklı olur kuşkusuz.
Bir kardeş dünyaya geldiğinde, büyük olan, bu

yeni yeryüzü sahibinin çevresinde, tüm aile
bireyleri gibi döner, onun el üstünde tutulup
kendilerinin arka plana itilmelerine içerlemez,
ona başköşede yer verilip kendilerinin ikinci
sırada tutulmalarına kızmazlar. Çünkü kardeş-
lerini sevmeleri gerektiğini öğrenmişlerdir. Eğer
kardeşlerini severlerse anne ve babalarından
“aferin” alacaklarını bilirler ve bu durumla kıvanç
duyarlar. 

“Elif 8 yaşında yeni kardeşi olmuştu. Annesi
Elif’in kardeşi doğduktan sonra yemek yeme-
sinin düzeldiğini, iştahının açıldığını belirtmişti.
Sofrada artık yemek seçmediğini ve önündeki
yemeğin hepsini bitirdiğini söylemişti. Bir ara
“kardeşim benim gibi yemek yemiyor, yediği
sadece mama ve süt değil mi anne?” demişti.”

Burada görüldüğü gibi Elif yemek yemeye
büyük bir iş olarak bakıyor ve bu yoldan
kardeşine üstünlük sağlamaya çalışıyordu.
Başka bir deyişle, bu rekabeti dolaylı yollarla
yaşıyordu.

Kardeşler arası kıskançlık, dolaylı ve direkt
olabileceği gibi, çocuk gelişiminde tümüyle

“doğal ve kaçınılmaz” bir olaydır.  Bu konuda
çoğu şey ailenin tutumuna bağlıdır. Çocuğun
kıskançlığına yönelik ailenin vereceği kabul edici
ve yönlendirici tepki çocuğun ruhunda “hakka-
niyet” duygusunun gelişmesini sağlarken, ailenin
verdiği yanlış bir tepki (kıskançlık yaptığı için ceza-

landırmak, utandırmak gibi) çocuğun bu kıskançlık
duygusuna takılıp kalmasına ve ilerideki dönem-
lerde de bu duygunun varlığını sürdürmesine yol
açabilmektedir. Çocuğun kardeş kıskançlığında
takılı kalmasında, anne ve babaların yaptığı
hatalardan biri, çocuğa gereğinden fazla ve

karışık açıklamalar yapmalarıdır. Yeni bir
kardeşin onun hayatında olumsuz bir etki bıra-
kabileceğiyle ilgili, anne ve babanın yoğun
kaygıları, çocuğun kardeşine de olumsuz duygu-
lar beslemesine neden olacaktır. Başka bir
deyişle, anne ve babaların büyük çocuğun
kıskançlık duygusuyla baş edemeyeceğine
yönelik endişeleri, çocuğun bu duygu ile uygun
(adapte) bir şekilde baş edebilmesini güçleştire-
cektir. Anne ve babaların yaptığı diğer bir hata
da,  küçük çocuk doğduktan sonra, anne ve ba-
baların, büyük olanın kıskanacağını düşünerek;

küçük olanı kucağına almaması, onu sevmemesi
veya büyüğünü daha çok sevdiğini söylemesidir.
Bilindiğinin aksine, bu durum çocuğu rahatlat-
mak yerine, onun küçük bebeğe karşı olan olum-
suz / hırçın davranışlarının alevlenmesine neden
olacaktır. Çünkü anne ve babaların bu eylem ve
ifadeleri, ağabey / ablalarına, kardeşlerinin
sevilmeye değer bir varlık olmadığını düşündüre-
rek, onların bu yeni yeryüzü sahibine uyum
sürecini zorlaştıracaktır.  Ne var ki söz konusu
sorun uygun bir terapi ile geniş ölçüde hafifletilip
yumuşatılabilir. Psikoterapi ve / veya aile danış-
manlığı yardımıyla,  kardeşler birbirine daha cen-
tilmence bir tutum geliştirmeyi öğrenebilirler. 

Kardeşler arası hakkaniyet duygusunun gelişimi için dört
aşamalı bir sürece tanık oluruz:

İlk aşama; “ben kardeşimden daha çok isterim” 

İkinci aşamada; “ben de kardeşim kadar isterim, hak olan budur”

Üçüncü aşamada; “ağabeyim\ablam benden büyük benden biraz
daha çok alabilir. Ama onun yaşına geleyim, ben de onun kadar
isterim” 

Son aşama ise; “yiyeceklerin ve içeceklerin hepsinden yeterince
var. Biri olmadı mı diğerinden bol bol alabilirim.” Böylelikle çocuklarda
“hakkaniyet” duygusu gelişir. 

Kardeş 
Kıskançlığı
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Op. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Üroloji

Prostat erkeklerde bulunan ve üreme için
gerekli salgılar yapan bir organdır. Her sağlıklı
erkekte bulunur ve yaşla beraber büyümeye
başlar. Zaman içerisinde bu büyüme erkeklerin
idrar yapmada zorluklar yaşamasına neden olur.
Buna iyi huylu prostat büyümesi ya da kısaca
BPH denir.

BPH problemi olan erkeklerin bir kısmında
sorun ancak cerrahi yollarla çözülür. Bu tedavi
yöntemlerinden biri de son yıllarda ülkemizde de
çok sık tercih edilen Greenlight Laser yani halk
arasında bilinen adıyla Yeşil Işık Yöntemi’dir.
Bu yöntemin geliştirilmesinin bir amacı vardır.
Uzun yıllar bir takım kapalı ve açık ameliyat yön-
temleriyle BPH tedavi edilmiş ve halen edilmek-
tedir. Ancak bu yöntemlerde ve sonrasında
yaşanan yan etkiler bizleri yeni yöntemler bul-
maya zorlamıştır. İşte yeşil ışık laser de bu
amaçla geliştirilmiştir.

Klasik kapalı ve açık ameliyat yöntemlerinde
karşılaştığımız sorunlar;

Ameliyat esnasında olan problemler;
Kanama, ameliyat süresinin uzamasına bağlı
artan anestezi (narkoz) riski, kan sulandırıcı ilaç

kullanan hastaların ameliyatta artan kanama
riski ve hatta ameliyat olamama, kalp ve akciğer
hastalığı gibi tüm sistemi etkileyen hastalıkları
olanlarda ameliyat riskinin artması, kalp pili takılı
olan hastalarda pilin kullanılan koter (elektrik)
nedeniyle çalışma bozukluğuna uğraması;

Ameliyat sonrası erken dönem görülen
problemler;

Kanama, sondanın tıkanması, ağrı, ameliyat
yerinin iltihaplanması ve dikişlerin açılması,
ameliyat boşluğuna idrar kaçağı olması, ameliyat
yerinde ağrı, uzun süre hastanede yatma zorun-
luluğu;

Ameliyat sonrası geç dönemde görülen
problemler;

İdrar kaçırma, sertleşmede azalma ya da
tamamen kaybolma, idrar yollarında ya da
ameliyat bölgesinde oluşan darlığa bağlı idrar
yapmada zorluk (ameliyat öncesi döneme
dönüş);

Elbette bu problemler her ameliyatta olduğu
gibi yeşil ışık yönteminde de görülebilir. Ancak
yapılan çalışmalar bu oranın daha düşük

olduğunu göstermiştir. Her yöntemin diğerine
göre avantaj ve dezavantajları vardır ve burada
önemli olan her hasta için gereken en ideal yön-
temi belirlemektir.

Teknolojinin her alanında olduğu gibi yeşil
ışık yöntemi de geliştirilmiştir. Yıllar içerisinde
ameliyat olan hastalar ve bu ameliyatı uygulayan
doktorlar ile görüşülmüş ve problemler belirlen-
miştir. Sonuç olarak yeşil ışık yönteminde kul-
lanılan laser enerjisinin yükseltilmesi gerektiğine
karar verilmiştir. Artık son üretilen laser cihazları
eskileri gibi 80 Watt ile değil 120 Watt ile çalış-
maktadır. Bu da daha fazla doku buharlaştırma
ve daha kesin çözümle beraber ameliyat sonrası
problem görülme ihtimalinde azalma ile
sonuçlanmıştır.

Prostat
Ameliyatı; 

Yeni nesil Greenlight
Laser ile artık 

prostattan korkmayın

Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Orta kulak iltihabı, çocukluk çağının sık
görülen hastalıklarındandır. İlk iki yaş içerisinde
çocukların yaklaşık üçte biri, en az bir kez orta
kulak iltihabı geçirmektedir ve en sık antibiyotik
kullanılan hastalıklardan biridir.

Hastalık kreşe devam eden çocuklarda da
sık görülür. Bunun da başlıca nedeni kreş çocuk-
larında grip gibi virüslerin yol açtığı solunum yolu
hastalıklarının daha sık görülmesidir. Anne sütü
ile beslenme, çocukları bu hastalıktan korumakta
iken emzik kullanımı hastalığın sıklığını artıran
bir faktördür. 

Hastalık çoğu kez bakteriler adını verdiğimiz
mikroplarla gelişir ki, en önde geleni pnömokok
adını verdiğimiz mikroptur. 

Bu mikroptan korunma günümüzde aşılama
ile mümkündür. Aşılarını tam olarak yaptıran  ve
anne sütü ile beslenen çocuklarda orta kulak ilti-
habı daha az görülür.

Çocuklarda geniz eti sorunu, baş bölgesinin
bazı yapısal şekil bozuklukları, inek sütü alerjisi
başta olmak üzere alerjik özellikler, mideden
yemek borusuna olan kaçaklar (reflü) orta kulak
iltihabının oluşumunu kolaylaştırır. Orta kulak
boşluğu işitme, ses duyusunun oluşumunda
önemli bir role sahiptir. Kulağımız bir duyu or-
ganıdır. Kulağa ulaşan ses enerjisi beynimize
iletilmektedir. Bu nedenle tekrarlayan kulak

hastalıkları çocukta işitme
fonksiyonun düşmesine, ses
algılamasının zayıflamasına
neden olabilir. Yeterince iyi
işitme fonksiyonu olmayan,

yeterince duymayan çocuğun dil gelişimi geri
kalır. Aile çocuğun okul başarısının düşük ol-
masından yakınır. Burada neden zihinsel bir
hastalık değil, işitme eşiğinin yükselmesine, işit-
menin zorlaşmasına bağlı olarak öğrenmenin
geri kalmasıdır. 

Ani başlayan kulak iltihaplarının tanınması
kolay iken tekrarlayan iltihapların neden olduğu
kulaktaki sıvı birikiminin saptanması o kadar
kolay değildir. Aileler çocuklarının televizyonu
yakından izlediğinden, konuşma sırasında düşük
şiddetteki sesleri duymasındaki güçlükten
yakınır. Bu çocukların mutlaka bir kulak burun
boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi
gerekir. Uygun vakalarda kulağa tüp konularak,
kulakta biriken bu sıvının boşaltılması işitme
fonksiyonunu düzelmesine yardımcı olmaktadır.
Çocuklarda orta kulak iltihabının tedavisinde an-
tibiyotikler kullanılmaktadır. Özellikle iki yaş al-
tındaki küçük çocuklarda veya ciddi hastalık
bulguları gösteren vakalarda antibiyotik kul-
lanımında fayda vardır. Ancak büyük çocuklarda,
hafif hastalık tablolarında, risk taşıyan bir vaka
değilse kısa süreli olarak (24-48 saat), önce an-
tibiyotiksiz izlenebilir. Ancak yakınmalar azalmaz
ise yine antibiyotik verilmelidir. Antibiyotik kul-
lanımı çocuğun yaşadığı toplumundaki mikropların
direnç ve çocuğun bünyesel bazı özelliklerine
göre belirlenir. Çoğu kez ağızdan antibiyotik kul-
lanımı yeterli olmaktadır. Kusması olan ağızdan
ilacı alamayacak vakalarda da iğne şeklinde

uygulanabilir. Çocuğun mutlaka burun tıkanıklığı
açılmalı, rahat nefes alması sağlanmalıdır. 

Ortalama tedavi süresi 10 gündür. Çocuğun
tedavi sonunda yakınmaları gerilese dahi orta
kulak bölgesindeki sıvı hemen kaybolmaz, üç
aya kadar sürebilmektedir. Bu süre sonunda sıvı
kaybolmaktadır. 

Kreşe devam eden, sık antibiyotik kullanan
ve yaşı küçük çocuklarda antibiyotiklere direnç
kazanmış bazı mikropların iltihap nedeni olma
olasılığı artmaktadır. Kullanılan her antibiyotik te-
davisi, dirençli mikropların oluşmasına ve bu
dirençli mikropların toplumda yaygınlaşmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle olur olmadık her
ateşte, her burun akmasında doktor kontrolü ol-
madan antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotik-
ler ayrıca vücudumuzda normalde bulunan bazı
mikropların dengesini de bozmakta, faydalı
konakçı mikroplarımızı da yok etmekte, böylece
dirençli mikroplara yer açmaktadır. 

Orta kulak iltihabı vakalarının bazılarında te-
davi için gerekli ilaçlar kullanılsa bile bahset-
tiğimiz dirençli mikroplardan dolayı hastalık
yayılabilir. Orta kulak bölgesi baş bölgesi içinde
yer aldığından arka kulak bölgesine, hatta beyin
zarlarına da yayılabilir. Bu risk günümüzde çok
yüksek olmasa da bulunmaktadır.  

Hastalıktan korunmada anne sütü ile beslen-
menin desteklenmesi, çocuğun dengeli beslen-
mesinin sağlanması, çocukluk aşılarının eksiksiz
olarak tamamlanması ve gereksiz antibiyotik kul-
lanımından kaçınılması önem taşımaktadır.

Çocuklarda
Orta Kulak

İltihapları 
Aşılarını tam olarak yaptıran

ve anne sütü ile beslenen
çocuklarda orta kulak iltihabı

daha az görülür.

BPH problemi olan erkeklerin bir kısmında,
sorun ancak cerrahi yollarla çözülür. Bu tedavi

yöntemlerinden biri de son yıllarda ülkemizde de
çok sık tercih edilen Greenlight Laser yani halk
arasında bilinen adıyla yeşil ışık yöntemi’ dir. 



Hastanemiz klinik laboratuvarları,
teknolojinin son sistemleri ile çalışan
farklı bölümlerden oluşmaktadır. Labo-
ratuvarımızda konularında uzman ve
deneyimli biyokimya ve mikrobiyoloji
uzmanı doktorlar ile kimya mühendis-
liği, kimya, biyoloji fakülteleri ve tıbbi
laboratuvar yüksek okulu mezunu

yetişmiş teknisyenlerden oluşan bir
kadro ile hafta sonu dahil olmak üzere
24 saat boyunca kesintisiz Kaliteli
Güvenilir Hızlı hizmet sunulmaktadır.
Acil durumlar dışında, numune vermek
için sabahları aç karna (8–10 saatlik
açlıktan sonra) laboratuvara gelinmesi
tavsiye edilmektedir. Laboratuvarımıza
numuneler verildikten sonra en kısa
sürede tetkik sonuçlarınız referans
değerleriyle birlikte elinizde olacaktır.
Ayrıca yaptıracağınız tetkikler veya
sonuçlar ile ilgili merak ettiğiniz soruları
yetkili uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Laboratuvarımızın hizmet yel-
pazesi sadece kendi hastanemizle
sınırlı değildir. Hastanemizde muayene
olmayan hastalar da, doğrudan
başvuru yoluyla laboratuvarımızdan
yararlanabilmekte, tetkiklerini kendi
hastalarımıza sunulana eş bir kalite
standardı güvencesiyle yaptırabilmek-
tedir.

Tüm tetkiklerde örnek alım işlem-
lerinde kullanılan malzemeler tek kul-
lanımlıktır. Hastaların bu işlem
sırasında enfeksiyon alması mümkün
olmadığı gibi, bu atıklar per-
sonel ve çevre sağlığının ko-
runmasına yönelik olarak
özel bir organizasyonla imha
edilmektedir.

Hastane bünyesinde alı-
nan tüm analiz örnekleri
pnömatik tüp taşıma sistemi
ile laboratuvarlarımıza en
güvenli ve hızlı şekilde ulaş-
maktadır.

Laboratuvarda kullanılan

barkot etiketi sistemi ile örnek alımının
ve analizlerinin tüm aşamalarında
oluşabilecek insan kaynaklı hatalar ön-
lenmektedir. Böylece hastaların kanları
veya sonuçlarının karışması olasılığı
ortadan kalkmış olmaktadır.

Analiz sonuçları, bilgisayar ağına
bağlı cihazlardan çok aşamalı kont-
roller sonrasında doğrudan hastanın
dosyasına aktarılmakta, uzman doktor-
lar tarafından onaylandıktan sonra ilgili
doktor bu sonuçları kendi bilgisa-
yarında görebilmektedir. Özel bilgisayar
programı, doktorlara aynı test için
geriye dönük ve yeni tüm neticeleri bir-
likte görebilme imkânı vermektedir. Test
sonuçlarının hastane bilgi işlem sis-
temimizde süresiz olarak arşivlenmesi
ve gerektiğinde tüm sonuçlara ulaşıla-
bilmesi kullanılan bilgisayar programı-
nın özellikleri arasındadır. 

Uluslararası kuruluşların belirlediği
standartlara uygun olarak inşa edilen
ve analizler üzerinde etkili olabilecek sı-
caklık, nem gibi ortam koşullarının bil-
gisayar kontrollü olarak sağlandığı
laboratuvarımız, BioRad (EQAS) ve

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve
yeni testler sonucunda, doğru tanı ve etkin

bir tedavide, laboratuvarların önemi 
daha da artmıştır.. 
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Digital PT uluslararası kalite kontrol program
üyesidir. Buradan gelen kontrol serumları, belirli
zaman aralıklarıyla çalışılarak sonuçlar yurt-
dışındaki merkezlere gönderilmektedir.

Son yıllarda hızla gelişen teknolojiler ve test
paneline eklenen yeni testler neticesinde, klinik
laboratuvar hizmetleri sağlık ile ilgili alınan kararlar
üzerinde çok yüksek oranlarda etkili olmaktadır.

Biyokimya Ünitesi

Biyokimya ünitesinde kan, idrar, beyin omuri-
lik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, kar-
bonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan
birçok rutin ve spesifik testler son teknoloji ürünü
cihazlarla tam otomatik olarak çalışılmaktadır.
Normal tahliller için ideal olanı 8–10 saatlik açlık
sonunda alınan kanda çalışmaktır. Ancak kan
şekeri, kan yağları, serum demir, demir bağlama
kapasitesi, vitamin B12, folik asit ve insülin dışın-
daki tahlillerinizi gerekirse aç olmadan da yap-
tırabilirsiniz. İdrar tetkikleri otomatik idrar
analizöründe çalışılmaktadır. Striple okunan
değerler mutlaka kimyasal yöntemlerle doğru-
lanmakta, ayrıca mikroskobik inceleme de
yapılarak sonuçlar rapor edilmektedir. İdrarın
mikroskobik incelemesi bu konuda tecrübeli
laboratuvar personeli tarafından yapılmakta ve
rapor edilmektedir.

Hematoloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam kan sayımları, 22 para-
metreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile
yapılmakta ve periferik  yayma  preparatları
uzman  konsültanımız tarafından değer-
lendirilmektedir. PTZ, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer
vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize
koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekil-
de sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde
çalışılmakta ve rapor edilmektedir.

Mikrobiyoloji Ünitesi

Enfeksiyon etkeni bakterilerin, mantarların
ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, bak-
teri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür
düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Hasta
örneklerinden üretilen mikroorganizmaların an-

tibiyotiklere duyarlılık-
larının belirlenmesi
gerçekleştir i lmekte,

24–48 saat içinde kültür ve antibiyogram
sonuçları verilmektedir.  Kan kültürleri üreme
kontrollü otomatik cihazla izlenmekte, böylece
çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır. Mikroor-
ganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel
yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar
programları da kullanılmaktadır.  Hızlı antijen
testleri ile bazı bakterilerin (Strep A, H.pylori vb ),
bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs)
ve antikorlarının araştırılması, parazit etken-
lerinin tespiti(Amip-Giardia antijeni, boyalı in-
celeme) yapılabilmektedir. Gaitada parazit
incelemesi formalin - etilasetat konsantrasyon
yöntemi ile çalışılmaktadır. Ayrıca bazı özellikli
mikroorganizmalara ait PCR çalışması da (HPV
ve tiplendirilmesi, HSV 1-2, Sifliz vb) yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji birimimizde sperm incelemesi
ise, hem bilgisiyarlı sperm incelemesi şeklinde
değerlendirilip hastaya görüntülü sonuç raporu
verilmekte hem de WHO kriterleri doğrultusunda
klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Ayrıca swim-
up teknikleri ile sperm yıkama ve hazırlanması
yapılmaktadır.

Seroloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile
vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO,
CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.)
tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit
C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyon-
larını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella
ve Tifo için testler ve diğer serolojik testler yapıl-
maktadır.

Hormon Ünitesi

Hormon ünitesinde tam
otomatik sistemlerle günlük
olarak tiroid bezi, paratiroid
bezi, böbrek üstü bezi ve fer-
tilite hormonları ve vitamin
analizleri yanı sıra gebelik
döneminde yapılan tarama
testleri (ikili ve üçlü tarama
testleri) çalışılmaktadır.

Alerji Ünitesi
Total IgE ve ECP(eozonofilik Catyonik Pro-

tein) testleri ile ev tozu akarları, polenler, küf
mantarları, hayvan alerjenleri (kedi köpek gibi ev
hayvanları), böcek alerjenleri ve gıda alerjenleri
vb birçok alerjene yönelik testler çalışılmaktadır.

Tümör Markerleri
Bu bölümde meme, over, gastrointestinal

sistem, kolon, akciğer, karaciğer, pankreas, mide
vb. organlarla ilgili markerler çalışılmaktadır.

İlaç Düzeyleri

Kullanılan ilaç dozajının takibi için birçok ilaç
düzeyine bakılabilmektedir.

Kan Ünitesi
Bu bölümümüzde kan grubu hem manuel

hem de otomotize sistemde çalışılabilmektedir.
Ayrıca cross match, gerektiği durumlarda donör-
lerden kan alım işlemi de bu bölümde yapılmak-
tadır. Acil kan ihtiyaçları anlaşmalı olduğumuz
Kızılay Kan Merkezinden karşılanmaktadır. 

Hisar Intercontinental Hospital
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Liposuction (Yağ Aldırma)

Bir zayıflama yöntemi değildir

Liposuction işlemi
sadece kanüllerin
gireceği 3-4 mm

uzunluğunda kesiler yolu
ile yapıldığından

ameliyat   sonrası her-
hangi bir kesi izi göze

çarpmamaktadır. 

1970'li yıllardan beri liposuction, plastik cerrahide uygulan-
maktadır. Daha önceki yıllarda daha kalın çaplı kanüller kul-
lanılır idi. Son yıllarda bu yöntemdeki en önemli gelişme ıslak
teknik denilen tekniğin uygulanması ve daha küçük çaplı boru-
lar kullanılmasıdır. Yağ emilecek bölgeler içine lokal anestezik
ve kanamayı azaltan ilaçların (adrenalin) bulunduğu serumlar
enjekte edilmekte ve bu bölgelerden yağlar daha kolay ve kan-
sız şekilde çekilebilmektedir. Küçük çaplı kanüller kullanılması
ameliyat sonrası oluşabilecek düzensizliklerin ihtimalini en aza
indirmektedir.

Liposuction bir zayıflama yöntemi değildir. İdeal olarak
kilosu normal ya da normalden biraz fazla olan ancak vücudun
belli bölgelerinde diğer bölgelerden daha fazla yağ toplanması
olan kişiler için uygulanmaktadır. Özellikle bayanlarda kalça,
basen, uyluk (üst bacak), karın ve bel bölgelerinde diğer böl-
gelere göre daha fazla yağ toplanması görülmektedir. Bu işlem
ile bu bölgeler inceltilerek diğer bölgeler ile orantısı dengelen-
mektedir. Liposuction ile vücut şekillendirilmesinde yağ toplan-
malarının olduğu tüm bölgeler değerlendirilerek aynı seansta
yağların alınması başarılı bir sonuç açısından çok önemlidir.

Liposuction ameliyatı yağ alınacak bölge uyuşturularak
lokal anestezi altında veya genel anestezi altında yapılabilir.

Biz çok geniş alanlarda çalışma gerekmediği durumlarda lokal anestezi
ile desteklenmiş sedasyon anestezisini  tercih etmekteyiz. Lokal anestezi
ile desteklenmiş sedasyon anestezisiyle yapılan girişimlerde de anestezist
doktor ameliyatta bulunmakta ve hastayı yatıştırıcı birtakım ilaçlar ile ra-
hatlatmakta ve ağrı duyması muhtemel evrelerinde kısa süreli olarak uyut-
maktadır.

Liposuction işlemi sadece kanüllerin gireceği 3-4 mm uzunluğunda
kesiler yolu ile yapıldığından ameliyat sonrası herhangi bir kesi izi göze
çarpmamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde girişim yapılan bölgeye elastik
korseler giydirilmektedir. Böylece derinin yeni yerine daha pürüzsüz şekilde
adapte olması sağlanmaktadır. Bu korselerin ortalama 2-3 hafta boyunca
giyilmesi tavsiye edilmektedir. Liposuction hasta açısından ameliyat son-
rası çok rahat geçen bir girişimdir. Liposuction işlemlerinden sonra hasta
genellikle birkaç saat içinde evine yollanmakta ve bir iki gün içinde işine
ve günlük aktivitelerine geri dönebilmektedir. 

Ameliyat  sonrası oluşabilecek hafif ağrılar ağrı kesiciler ile kontrol
edilebilir. Liposuction girişiminden sonra yağ alınan bölgelerde ödem ve
morluklar oluşacaktır. Morlukların geçmesi 3-4 haftayı, şişliklerin tam olarak
inmesi ve kesin sonucun ortaya çıkması da 6-8 haftayı bulabilmektedir.

Liposuctiondan sonra hastaya fiziksel egzersizler ve işlemin yapıldığı
bölgelere LPG uygulamaları önerilmektedir. Bu şekilde ödemlerin daha
çabuk geçmesi ve derideki dalgalanma ihtimalinin daha az olması sağlan-
maktadır. 

Liposuction işleminde en önemli komplikasyon yağ alınan bölgede dal-
galanmalar (ondülasyon) ve birtakım göçük noktaların oluşmasıdır. Yağ
alınan bölgeden normalden fazla yağ alınması veya düzensiz olarak yağ
alınması bu sonucu doğuracağı gibi deri elastikiyeti iyi olmayan kişilerde
de bu durum ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu problemlerin düzeltilmesi
oldukça güçtür. Bu nedenle bu işlemin deneyimli ellerde uzman kişiler
tarafından yapılması çok önemlidir. 

Liposuction, sellülit denilen derideki düzensizlikleri azaltabilmekle bir-
likte tamamen ortadan kaldırmayacağı bilinmelidir. Deri elastikiyeti iyi olan

genç hastalarda daha iyi estetik sonuçlar elde edilmektedir. Liposuction
yapılan bölge yağ hücrelerinin sayısı azaltıldığından, kişi bundan sonraki
yaşamında kilo aldığında özellikle bu bölgelerde yağ toplanması olma-

Opr. Dr. İsmail BÜYÜKÇAYIR
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Liposuction girişiminden sonra yağ alınan bölgelerde ödem ve

morluklar oluşacaktır. Morlukların geçmesi 3-4 haftayı, şişliklerin tam

olarak inmesi ve kesin sonucun ortaya çıkması da 6-8 haftayı

bulabilmektedir.



Geç bulgu verebilen doğumsal bir hastalık:

Boyunda Kistik 
Higroma

Cerrahi girişimin
başarısında, doktorun bölge

anatomisine hakim olması
çok önemlidir.

Bu lezyonun diğer bir adı da kistik lenfanjiomdur. Bugüne
kadar bildirilmiş olan olguların % 70- 80’inde boyunda, geri
kalan % 20’sinde ise koltuk altında, göğüs ve karın boşluğu ile
kol veya bacaklarda yerleşik olarak bulunmuştur.

Vücudumuzda temiz ve kirli olarak bilinen kanı dolaştıran
atar ve toplardamarların yanı sıra, lenf damarları denilen üçüncü
bir damarsal ağ sistemi mevcuttur. 

Bu damarsal sistem içerisinde, kana karışmak üzere emilmiş

olan besinlerin yanı sıra vücudun savunma sis-
teminin hücreleri de yolculuk eder. Kistik hig-
roma söz konusu lenf damarlarında doğumsal
olarak karşılaşılan iyi huylu, kanser içermeyen
bir malformasyondur. Yaklaşık 6000 canlı
doğumda bir rastlanılır. Kabaca lenf damarları
ile toplardamarlar arasındaki bağlantıların
gelişmesindeki bozukluk sonucu ortaya çıkar
diyebiliriz.

Kitle, genellikle geniş bir bölgeyi tutar ve yu-
muşak olup içerdiği kistler tek veya çok odacıklı
olabilir. İçlerinde berrak sarı renkli bir sıvı vardır.
Deri üzerinden fener tutulduğunda ışık geçirmesi
ile dikkati çeker. Boyundaki kitle, hastalığa
yakalanmış olan bebeklerin % 50’ sinde doğumu
hemen takiben fark edilirken, % 90’ı ikinci yaş
itibarıyla eninde sonunda ailenin dikkatini çeker.
Çok az bir kısmı ise hastamızda olduğu gibi
daha sonraki yaşlarda fark edilir.

Hastamızın bu açıdan şanslı olduğunu ifade
edebiliriz. Çünkü doğumu hemen takiben sap-
tanan bazı dev higromalar, yenidoğan bebekte
solunum ve yutma güçlüğüne neden olabilmek-
tedir.

Hatta bazen bu durumda nefes borusu
içerisinden uzatılan bir tüple solunum cihazına
bağlanma durumu gerekebilmektedir. Higroma-
lar vücudun gevşek bağ dokusundan zengin
boşluklarında oluşmaları nedeniyle, aylar
içerisinde büyüme ve giderek daha fazla yer
işgal etmeye meyillidirler.

Erken bebeklik döneminde solunum veya
yutma güçlüğüne yol açmıyorsa dikkatli bir şekil-
de izlenebilirler. Ancak eninde sonunda büyük
bir çoğunluğunda oluşturdukları görüntü, solu-
num güçlüğüne yol açma, kist içerisine kanama
veya tekrarlayan enfeksiyon atakları nedeniyle
tıbbi olarak müdahale etmek gerekecektir.

Esas ve kalıcı tedavi ameliyatla tüm kitlenin
çıkartılıp bölgenin temizlenmesidir. Kendiliğinden
gerilemesi nadirdir. Ancak, higromanın yerleşim
yeri, komşuluğunda bulunan damar ve sinirlerle
ilişkisi nedeniyle, farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Bunlar arasında iğne ile boşaltma ve yerine
lenf damarlarının tıkanmasına yol açacak bir ilaç
verme yöntemi de mevcuttur. Ancak, birden fazla
kistin varlığında ve tekrar sıvı toplanacak olması
nedeniyle her zaman başarılı olamaz.

Ayrıca iğne tedavisini takiben yapılacak bir
cerrahi girişimin başarısı daha zor olacaktır. Böl-
geye radyasyon veya lazer uygulanması gibi
metotlar ancak çaresiz kalınan olgularda tercih
edilmelidir. Cerrahi girişimin başarısında, dok-
torun bölge anatomisine hakim olması çok
önemlidir. 

Higroma içerisinden geçen önemli sinir veya
damarların kesilmesi sonucunda ameliyat son-
rası kalıcı sekeller (yüzde hissiz alanlar veya
bazı kasların felci) olabilir. Boyunda tiroid bezine
uzanan higroma ameliyatları sonrasında hormon
destek tedavisi gerektirebilir. Bulunduğu
anatomik komşuluk nedeni ile tam olarak
çıkartılamadıkları takdirde, mevcut veya yeni
oluşabilecek kistler nedeniyle nüks söz konusu
olabilir.

Hastamızın altı ay sonra yapılan kontrol
ultrasonografisinde söz konusu kistik higromaya
ait rezidif dokunun kalmadığı ve tamamen
iyileştiği saptandı.

Emre spor yapmaya başladıktan
sonra, boynunun sol tarafında 
şişlik fark edilmesi üzerine doktora
gitmişler. İğne tedavisi önermişler.
Bir başka görüş almak üzere hasta-
nemize başvurduklarında ameliyat
olmasını önerdik. Ailenin tercihinin
ameliyat lehine olması üzerine, 
hastamızın boynunun sol tarafından
yaklaşık 10 x 5 x 5 cm boyutlarında,
kistik higroma olarak adlandırılan bir
kitleyi başarı ile tamamen çıkarttık.

Emre’nin annesi anlatıyor:
Şubat ayında Emre su topu sporu yapmaya başladı.

Kilo vermeye başlayınca boynundaki yumruyu fark ettim.
Korktum. İstanbul’da bulunan özel bir hastanede Emre’ye
ultrason ve MR önerildi. Sonuçlarına göre mutlaka görül-
mesi lazım denildi. Doktor randevusu alındı. Muayene
sonucunda Emre’nin boğazındaki kitlenin şırınga ile alına-
bileceğini, ama bunun için 2-3 tekrar yapılması gereke-
bileceği söylendi.

Arkadaşımız vasıtasıyla Haluk beye ulaşıldı. Bize bu
durum için ameliyatın daha sağlıklı olacağını söyledi.
Haluk bey bize güven verdi. Emre 9 Ağustos’ta ameliyata
alındı. Endişeliydik, bekledik. Emre 3 kardeşten en büyük
çocuk. Tüm aile hastanedeydik. Ameliyat 2 saat sürdü.
Kitle başarıyla alındı. Emre şimdi çok iyi. Biz de her şey-
den memnunuz, hastaneyi çok beğendik.

Saime Dilek Alpman
(Emre’nin annesi)

Prof. Dr. Haluk GÜVENÇ
Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi
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Hisar Intercontinental Hospital, 15-19 Ocak
2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk JCI
denetimiyle JCI akreditasyon belgesine sahip
dünyadaki önemli sağlık organizasyonları
arasındaki yerini almıştır. Hisar Intercontinental
Hospital, böylelikle kuruluşunun ilk yılında
akredite olarak dünya çapında önemli bir
başarıya imza atmıştır. Aradan geçen üç yıllık
zaman zarfında sürekli iyileştirme ilkesi doğrul-
tusunda, ödün vermeden kalite çalışmalarına
devam eden hastanemiz, 16-19 şubat 2010
tarihleri arasında JCI tarafından üç yılda bir
yapılan periyodik denetime tabi tutulmuştur.
Denetimde elde edilen bulgular neticesinde, JCI

akreditasyon kuralları çerçevesinde, Hisar Inter-
continental Hospital’in akredite statüsünün
devam ettirilmesi kararı verilmiştir. Çalışan-
larımızın özverili ve fedakar çalışmalarıyla
oldukça başarılı geçen denetim sürecinde, dene-
tim standartlarını oluşturan ana başlıkların
beşinde kurumumuz “sıfır hata” bulgusuyla
dünya çapında nadir görülebilecek bir başarıya
imza atmıştır.  JCI Denetim ekibi, kalite standart-
larında tam puan verirken "böyle bir raporu
dünyada çok ender açıklıyoruz, bu başarınızı
halkınızla paylaşmalısınız" mesajını vermişlerdir.
Bu kadar sıklıkla adı geçen JCI nedir ve temel
faaliyet alanı nelerden oluşmaktadır? Sağlık or-

ganizasyonlarının oldukça büyük bir çaba sarf
ederek sahip olmak istedikleri akredite
statüsünün değeri ve faydaları nelerdir? Bu soru-
ların yanıtlanması denetim sürecinin daha iyi
kavranmasına yardım edecektir.

JCI Nedir?

Joint Commission International (JCI), Joint
Commission Resources (JCR)’ın bir bölümü
olup, Joint Commission’ın bağlı kuruluşların-
dandır. 80 yıldan fazla bir zamandır, Joint Com-
mission ve onun öncülü olan organizasyon
kendilerini, sağlık bakım hizmetlerinin güven-
liğinin ve kalitesinin arttırılmasına adamışlardır.

Çalışanlarımızın özverili ve
fedakar çalışmalarıyla oldukça

başarılı geçen denetim sürecinde,
denetim standartlarını oluşturan

ana başlıkların beşinde 
kurumumuz “sıfır hata” 

bulgusuyla dünya çapında nadir
görülebilecek bir başarıya 

imza atmıştır. 

Joint Commission International

Joint Commission bugün Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki sağlık bakım organizasyonlarının en
büyük akredite edici kurumudur ve gönüllü
akreditasyon süreciyle yaklaşık 20.000 sağlık
bakım programını denetlemektedir.

Joint Commission’ın misyonu, sağlık kurum-
larında iyileştirme performansını destekleyecek
sağlık bakım akreditasyonu ve ilgili hizmetler
aracılığıyla halka sağlanan sağlık bakımının
kalitesini geliştirmektir.

Joint Commission 1951 yılında ABD
çapında, hastaneleri akredite etmek üzere
bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur.
Joint Commission Amerikan hastanelerinin yak-
laşık yüzde seksenini denetlemektedir. Ameri-
ka’da sağlık bakımının değişen doğasına bağlı
olarak, Joint Commission da yıllar geçtikçe, 1975
yılından itibaren, kapsamını hastane olmayan or-
ganizasyonları da (laboratuar vb.) akredite
etmek üzere genişletmiştir.

JCI, Joint Commission’un misyonunu küre-
sel ölçeğe taşımaktadır. Uluslararası danışman-
lık, akreditasyon, yayınlar ve eğitim yoluyla JCI,
pek çok ülkede hasta bakım kalitesinin geliştiril-
mesine yardım etmektedir. JCI, 60’tan fazla
ülkede yerel hükümetlerle ve özel – kamusal
sağlık bakım organizasyonlarıyla çalışmaktan
kaynaklanan yoğun bir uluslararası tecrübe
birikimine sahiptir.

JCI, hastane akreditasyon programını, has-
tanenin tüm alanlarında kaliteli hasta bakımını
teşvik etmek için oluşturmuştur. Günümüzün
sağlık bakım ortamı hızla değişmekte ve has-

taneler sağlık bakım sektö-
ründe yeni rekabetçi baskılarla
karşılaşmaktadırlar. Hastalara
güvenli ve yüksek kaliteli
bakım hizmeti sağlamak ve
sürekli performans geliştir-
medeki başarı sağlık bakım or-
ganizasyonları arasında kar-
şılaştırma kriterleri haline gel-
miştir. JCI akreditasyonu ise
yüksek kaliteli hizmet sağ-
landığına ilişkin dünya ölçe-
ğinde tanınan ve bilinen bir
standart niteliği taşımaktadır.

Neden JCI Tercih Edilmeli?

JCI dünya çapında sağlık bakım organizas-
yonlarının tamamında sahip olduğu 10 yılı aşkın
deneyimiyle akreditasyon alanında lider kuruluş-
tur. JCI akreditasyonu, sağlık bakım alanında
altın onay mührünü temsil eder ve en kapsamlı
denetim ve değerlendirme sürecini sağlar.

JCI Akreditasyonunun Yararları

Akreditasyon organizasyonlara şu
yararları sağlar :

- Rekabetçi avantaj sağlar.

- Toplumun güvenini güçlendirir.

- Sigorta şirketleri, birlik ve dernekler,
işverenler ve diğer yatırımcılar tarafın-
dan tanınmaya yardım eder.

- Hastalara sağlanan kaliteli bakımı teyit
eder.

- Kurumun organize olmasına yardımcı
olur ve gelişim çabalarını güçlendirir.

- Personel eğitimini arttırır.

- Risk yönetimini geliştirir.

- Personel istihdam etmede kolaylıklar
sağlar. İnsanların çalışmak için tercih
edecekleri bir kurum olma imajını
destekler.

- Personelin ekip çalışmasında bulunma
yeteneklerini geliştirir.

JCI İcra Direktörü Ann K. Jacobson’un 16-
19 Şubat’ta gerçekleştirilen denetim sonrasında
akreditasyon kararı münasebetiyle göndermiş
olduğu mektubunda yer alan kurumumuz
hakkındaki ifadeleriyle: “Türk halkı, Hisar Inter-
continental Hospital’ın, günümüzün en mey-
dan okuyucu hedefi olan süreklilik içerisinde
kaliteyi daha ileri seviyelere taşıma hedefine
odaklanmasıyla gurur duymalıdır.”

Kalite Koordinatörlüğü

Haber 
Dosyası

Sizlere sunduğumuz 
uluslararası standartlardaki kaliteli

sağlık hizmeti, 4.yılımızda 
2. kez onaylandı
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Vernal 
Konjonktivit

Çocuklarda özellikle
bahar ve yaz aylarında

görülen tekrarlayıcı bir alerjik
konjonktivit şeklidir.

Çocuklarda özellikle bahar ve yaz aylarında
görülen tekrarlayıcı bir alerjik konjonktivit şeklidir.
Erkek çocuklarda daha sık izlenen bu hastalık
en çok  hayatın ilk on yılında görülür Alerjik
bünyesi olanlarda ve ailesinde alerji hikayesi
olanlarda  daha sık rastlanmaktadır.

Etyolojide polenler, ev toz ları, hayvan tüy-
leri gibi bazı alerjenler sorumlu tutulmuşlardır.
Genellikle nisan ve ağustos aylarında alevlenme
gösterir.  Hastalık genelde 4-10 yıl sürer, ergenlik
döneminin sonuna doğru %95 olguda  iyileşme

görülür. %5 olgu ise atopik konjonktivit şeklinde
devam eder.

Vernal konjonktivit, konjonktivada etkilenen
bölgeye göre  palpebral, limbal ya da mixt tip
olarak görülebilir. Kapak altında ya da gözün
saydam tabakasına(kornea) komşu bölgelerde
oluşan  papiller hipertrofi (kaldırımtaşı man-
zarası) vernal konjonktivitin en belirgin oküler
bulgusudur. Bunun yanında konjonktival
hiperemi, limbal infiltrasyon ve punktat keratopati
görülebilir. İlerlemiş olgularda kornea da  kapak-
taki kabarık bölgelerin sürtünmesi sonucu tahriş
ve yaralanmalar  meydana gelebilir. Vernal kon-
jonktiviti olan çocuklarda kornea’nın yapısal bir
hastalığı olan keratakonus’un  gelişme riski daha
yüksektir.

Hastalardaki en belirgin şikayet kaşıntı ve
kızarıklıktır. Bunun dışında ışıktan rahatsız olma
yanma, sulanma, yabancı cisim hissi, hafif kapak
düşüklüğü ve çapaklanma da görülebilir. 

Şikayetler tipik olarak akşam saatlerinde
artar. Özellikle açık havada  geçirilen zamanlar-
dan sonra   göz daha fazla alerjene maruz kala-
cağından  kızarıklık ve kaşıntı şikayetleri
artacaktır.

Hastalığın tedavisinde standart bir protokol
yoktur.Öncelikle hastanın alerjen maddelerden
uzaklaştırılması hedeflenir. Gözü kaplayan

güneş gözlükleri alerjenle direk teması azalta-
cağı için önerilmektedir.

Soğuk kompres vazokonstriksiyon yaptığın-
dan dolayı faydalı olabilir. Bunların dışında
semptomların görüldüğü süre boyunca   anti
alerjik , kortikosterod, asetil sistein ve siklosporin
gibi topikal damlalar  kullanılır. Ağır olgularda
bağışılık baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir.   Göz ka-
pağına steroid enjeksiyonları  ya da krioterapi
yapılabilir. 

Kronik ve remisyonlarla seyreden bir
hastalık olmasından dolayı tedavi yeterli doz-
larda ve sürelerde yapılmazsa şikayetler çoğu
zaman yeniden ortaya çıkmaktadır. 

Tedavinin temel bileşeni mast hücre mem-
bran stabilazörü ilaçlardır. İlaçların yıl boyunca
kullanılması gerekebilir. Ağır olgularda kısa süreli
kortikosteroidli damlalar kullanılabilir.

Op. Dr. Ali SİPAHİER
Göz Hastalıkları

Op. Dr. Ayşe KARA
Kadın Hastalıkları ve Doğum

İleri anne yaşı denildiğinde 35 yaş ve üze-
rinde olan anne adayları anlaşılmaktadır. Yaş ile
birlikte kadının gebe kalma potansiyelinde
azalma başlar. 40'lı yaşlarda gebe kalma
olasılığı %50 civarında azalır. 40'lı yaşlarda
gebelik planlanırken kişinin genel sağlık durumu
da büyük öneme taşır. İleri yaşta gebe kalan pek
çok kadın sağlıklı bebekler dünyaya getirmesine
rağmen komplikasyonlar açısından risk, genç
anne adaylarına göre oldukça yüksektir.

İleri yaş gebeliklerinde en çok korkulan
komplikasyon kromozom anomalili bebek doğur-
maktır. Bunlardan en sık görüleni zekâ geriliği ile
birlikte bazı kalp ve organ anomalileri içeren
Down Sendromudur. Ancak gebelik esnasında
yapılan prenatal tarama testleri(ikili, üçlü ve

dörtlü test),  özellikle amniyosentez ve korion vil-
lus biopsisi ile bu bebekler tanınabilir.

İleri yaştaki anne adaylarını ilgilendiren
tıbbi durumlar:

Tüm insanlarda yaşla birlikte bazı hastalık-
ların görülme sıklığında da artış olur.

Bu hastalıklar arasında en önemlileri ve en
sık görülenleri şeker hastalığı ve hipertansiyondur.

Diyabet: Genelde yaş ile birlikte diyabet
görülme sıklığı artar. Özellikle tip 2 diyabet gebe-
likte bazı istenmeyen durumları beraberinde ge-
tirebilir. Diyabetik anne adayları preeklampsi
açısından diyabetik olmayanlara göre daha yük-
sek risk altındadırlar. Yine bu anne adaylarında

düşükler, erken doğum, plasenta problemleri ve
ölü doğumlar normalden daha fazla görülür.
Diyabetik annelerden doğan bebeklerde
yenidoğan döneminde daha fazla probleme rast-
lanır. Gebelik öncesi şeker hastalığı olmayan ileri
yaşta anne adayları ise Gestasyonel Diyabet adı
verilen gebeliğe bağlı şeker hastalığı açısından
dikkatli olmalıdırlar.

Yüksek Tansiyon: Yaşla birlikte artan sık-
lıkta görülen bir diğer durumda yüksek  tansiyon-
dur. Gebelik öncesi var olan ya da gebelikte
ortaya çıkan yüksek tansiyon, ani bebek ölümü,
plasentanın erken ayrılması gibi anne ve bebek
hayatını tehlikeye atan sonuçlar doğurabilir. Yine
eklampsi görülme sıklığı ve dolayısıyla kalıcı
hasar bırakan sinir sitemi bozuklukları olabilir.

Yaşla birlikte kanser de dahil olmak üzere
pek çok sistemik hastalığın görülme sıklığı artar.
Bu hastalıklar gebeliği olumsuz yönde etkileye-
bilir ya da tam tersi bu hastalıklar gebelikten
olumsuz etkilenebilir. İleri yaştaki gebelerin takibi
bu nedenle çok daha dikkatli yapılmalıdır.

İleri yaşta gebelik planlanırken;

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi
genel sağlık problemlerinin kontrol altına alın-
ması gerekir.

Kilo fazlası var ise, kontrollü bir şekilde za-
yıflamalıdır. Şişman kişilerin gebeliklerinde prob-
lem yaşama şansları daha fazladır.

İleri yaşta anne olma isteği pek çok sağlık
riskini beraberinde getirse de daha olgun olan
kadının 20'li yaşlarındaki gebelere göre çok
daha gerçekçi ve bebeğine daha fazla bağlı
olma durumu da söz konusudur.

İleri Yaşlarda
Gebelik 

İleri yaşta gebe kalan pek çok kadın sağlıklı
bebekler dünyaya getirmesine rağmen,

komplikasyonlar açısından risk genç anne
adaylarına göre oldukça yüksektir

Gebelik ile ilgili bazı durumlar

Çoğul Gebelik: Anne yaşının artması ile birlikte, çoğul gebelik ih-
timalinde de artış olur.

Düşük: Düşüklerin en önemli nedeni kromozomal anomaliler
olduğu ve yaşla birlikte bu anomalilerin görülme sıklığı arttığı için, ileri
yaş anne adaylarında düşüğe yaklaşık 4 misli daha fazla rastlanır.

Anomali: Yaş ile birlikte özellikle Down Sendromu başta olmak
üzere kromozomal anomali riski artar. Ancak genetik geçiş göster-
meyen yarık damak, yarık dudak gibi şekil anomalilerinin görülme sık-
lığında artış olmaz.

Dış Gebelik: Yaş ilerledikçe fark edilmiş ya da edilmemiş pelvik
enfeksiyon geçirmiş olma olasılığı artar. Her enfeksiyon tüplerde belirli
bir miktar hasar bıraktığından ve yine yaşla birlikte tüplerin hareket
etme potansiyeli azaldığından, bu tür anne adaylarında dış gebelilk-
daha fazla görülür.
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tedeki çalışma hayatım süresince ahşap
boyama kurslarına yaklaşık üç yıl devam
ettim. Resim, yapmayı çok istediğim bir
uğraş. Fakat İstanbul'a geldikten sonra çok
vakit bulamadım maalesef. Şimdilik ara ver-
miş durumdayım.

Az önce oğlunuzdan bahsettiniz. Kaç
çocuğunuz var?

Bir oğlum var. O da Marmara Hukuk
Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını
tamamladı. Şimdi ise Yeditepe Üniversite-
si'nde yüksek lisans yapıyor. 

Peki, yurtdışı gezileriniz oluyor mu?
Kongre, konferans, tıp seminerleri gibi konu-
lar için mutlaka çıkıyorsunuzdur yurtdışına,
bunların dışında da değişik ülkeleri görmek,
kültürlerini tanımak gibi merakınız var mıdır?

Tabi… Daha önceki yıllarda daha fazla
gezme şansım vardı gerçi. Aradan zaman
geçip şartlar biraz değişince, son yıllarda
çok sık yurtdışına çıkmak için vaktim ol-
madı. Ancak gitmek, görmek isterim.

En beğendiğiniz ülke, şehir neresidir?
En son gittiğiniz ülke hangisidir?

Ben en çok TÜRKİYE'yi beğeniyorum
açıkçası. Çünkü gittiğim ülkelerle
karşılaştırma şansım oldu ve ülkemizde
hayatın, mevsimin, ortamın diğer ülkelerden
çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. En
son Almanya Bremen' de bir kongreye git-
miştim. Fakat orayı beğenmemiştim. 

Bizim insanlarımız daha mı sıcakkanlı?
Sonuçta Almanya iklimi soğuk bir ülke, bizim
iklimimizin sıcaklığı mı yansıyor bizlere
sizce?

Ben babamın görevi dolayısıyla Al-
manya'da 15 yaşında iken de bulunmuştum.
Özellikle Doğu ve Batı Almanya birleştikten
sonra ortam olumsuz yönde değişmiş. O ne-
denle sevmemiştim.

En son okuduğunuz kitabı sorsam
hocam. 

Ben tabii ki tıp ve medikal içerikli yayın-
ları okumayı seviyorum. Aynı anda birçok işi
yapmayı sevdiğim için kitap okuma
konusunda da bunu yapıyorum. Hatta
bazen sonundan başlayıp başına doğru
okurum. Aslında şu anda okuduğum bir
kitap değil, birkaç kitap var. Bunlardan biri
Güneş Nalbantoğlu'nun yazdığı Hiçbir

Başarı Tesadüf Değildir isimli ara ara elime
aldığım bir kitap. Ayrıca Üstün Dökmen'in
“Ladesçi” kitabına başlamıştım ve okumaya
devam ediyorum. Ablamın önerisiyle de
Muhammed Bozdağ'ın “İstemenin Esrarı”
isimli kitabını okuyorum ve gerçekten günlük
yaşantımda bana çok şey kattığını düşünüy-
orum.

Ne kadar güzel.  Peki, en son izlediğiniz
film hangisidir? 

Bazen bizlerin de rahatlamak için tıp dışı
konularla ilgilenmemiz gerekiyor. En son “
Eyvah Eyvah“ isimli filme gitmiştim.

Beğendiniz mi peki?

Çok beğenerek izledim. Hatta izlemek
istediğim başka bir filme bilet bulamadığım
için bu filmi izlemiştim. İyi ki de bu filme gidip
izlemişim diyorum.

En son aldığınız müzik albümü hangisi?
Safiye Bilgin ne tür müzik dinlemekten
hoşlanır?

Ben Klasik Türk Musikisi ve Opera se-
viyorum. Mümkün olduğu kadar dinlemeye
çalışıyorum. Opera ise çocukluğumdan beri
çok sevdiğim ve ilgiyle dinlediğim bir müzik
türü. En son Maria Callas'ın albümünü aldım
ve keyifle dinliyorum.

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

Ben yemek yapmayı seviyorum ve hiç
yemek ayırt etmem. Kesinlikle tabağımda
yemek bırakmam, atmam. O nedenle özel-

likle şu yemeği severim diyebileceğim bir
yemek yok. Et mi sebze mi seversiniz derse-
niz, bizim evimizde Ege'li olduğumuz için
genellikle sebze yemekleri ağırlıklıdır. 1957
senesinden beri de İzmir'de oturduğumuz
için, malum Akdeniz mutfağını, Girit yemek-
lerini arkadaşlarımız, dostlarımız vasıtasıyla
daha çok yapar oldum. Ben bütün yemekleri
severim ama en çok karnıyarığı seviyorum
diyebilirim herhalde. 

Çok teşekkürler, güzel sohbetiniz ve
Safiye Bilgin'i tanımamıza izin verdiğiniz
için…

Hocam merhabalar. Bize biraz kendiniz-
den bahsedebilirmisiniz?

Ben 1950 doğumluyum. Babam Manisa
Soma'lıdır. Benim doğum yerim nüfusumda
Manisa olarak geçiyor. Ancak annem de
Balıkesir'li olduğu için orada doğmuşum.
Kısacası ben hem Manisa'lı hem de Balıke-
sir'liyim.

Hocam eğitiminiz nerede başladı?  

Önce ilkokul 1. Sınıfa İstanbul'da
başladım.  Ege Üniversitesi açılınca babam
doktor olduğu için davet üzerine İzmir'e git-
miştik. İzmir'e 1957 yılında yerleştik. İlkokul,
ortaokul, lise eğitimimin hepsine İzmir'de
devam ettim. Üniversite tercihimde ise
şimdikinden daha  farklıydı  kurallar  hem
tıp  fakültesi hem  de  diş  hekimliği  gibi ter-
cihlerim olmuştu, bütün hepsine girme şan-
sım vardı ama Ege Üniversitesinde Diş
Hekimliği Fakültesi açılmadığı için ben Tıp
Fakültesini  tercih  ettim.  Diş  Hekimi  ol-
mayı  da istiyordum doğrusu. Sonra da
bütün öğrenimim, hem üniversite hem asis-
tanlık, uzmanlık Ege Üniversitesinde  oldu.
1981 yılında  doçent  oldum.  Daha  sonra
YÖK çıktı. YÖK'ün kurallarına göre 1988'de
profesörlüğüm de orada oldu. Bütün
çalışma hayatımı Ege Üniversitesi'nde
geçirdim. 2004 Eylül ayında ise kendi is-
teğimle emekli oldum. Sonra oğlumun Mar-
mara Hukuk Fakültesinde okuması
dolayısıyla  İstanbul'a  gelmeyi tercih ettim.
Şimdi burada da Hisar Intercontinental Hos-
pital'de ve kendi özel işyerimde çalış-
malarımı sürdürüyorum.

Peki, tıp fakültesini tercih etmenizde ba-
banızın doktor olmasının bir etkisi oldu mu?

O  zamanlar  Ege  Üniversitesi  kuruluş

aşamasındaydı.  Ben   1973 mezunuyum.
1967' de  Tıp  Fakültesine  girdim.  Biliyor-
sunuz  o yıllarda Türkiye'de bu kadar yaygın
üniversite yoktu. Tıp Fakültesi girebileceğim
en uygun yerlerdendi. Çünkü babam
dışarıda okumamızı çok fazla tercih etmiy-
ordu. O nedenle hem          babamın isteği,
hem kendi isteğimle tercihimi bu yönde yap-
tım ve girdim.

Hocam peki ilk özel hastane deneyiminiz
Hisar Intercontinental Hospital mı? Yoksa
başka özel hastane deneyiminiz oldu mu?

Emekli olduğumda İzmir 'de Özel Şifa
Hastanesinde 2 ay kadar çalıştım. Sonra da
İstanbul'a gelmeye karar verdim. Burada da
Sema Hastanesinde 1,5 yıl kadar çalıştım.
Sonra muayenehanemi açtım. Daha sonra
da Hisar Intercontinental Hospital'de göreve
başladım.

Ne kadar süre oldu Hisar Intercontinen-
tal Hospital'daki görevinize başlayalı?

Hisar Hastanesinde dört ayımı doldur-
dum. Halen görevime devam ediyorum.

Peki, Hisar Intercontinental Hospital'ı
tercih etme nedeniniz ne oldu?

Hisar Intercontinental Hospital oldukça
kurumsal, modern tıbbın bütün imkânlarının
olduğu bir hastane. Rahat çalışabileceğimi
düşündüğüm için tercih ettim.

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?

Evet var. Ben de resim ve elişi ile uğraş-
mayı çok seviyorum. Daha önce Üniversi-

İçimizden biri,
Prof. Dr. Safiye Bilgin

Nöroloji
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Dr. Pınar BİRLER 
Uçuş Hekimi

Havacılık Tıp Merkezi 

Hisar Intercontinental Hospital olarak hava-
yolları şirketleri ve uçuş okullarına hizmet ver-
mek bizim görevimiz. Hastanemiz bünyesinde
hizmete giren ve uçucuların ilk ve periyodik
muayenelerini yaptığımız Havacılık Tıp Merkezi-
miz ile İstanbul Anadolu yakasındaki ilk Havacılık
Tıp Merkezini açmış bulunuyoruz.

Uçuşla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren
görevlerde çalışan personelin işe ilk girişte ve
daha sonra görev özelliklerine göre belirli aralık-
larla muayenelerinin uluslararası ve ulusal
düzenlemelere göre yapılması gereklidir. Bu
uluslararası düzenlemeler, tüm dünyayı kap-
sayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyo-

nu (ICAO – International Civil Aviation Organization) ve
Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik Havacılık
Düzenlemeleri (JAR-FCL 3 – Joint Aviation Regula-

tions) sağlık talimatlarıdır. Ulusal düzenleme de
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Havacılık Sağlık
Talimatıdır.

Havacılık Tıp Merkezi (AMC – Aeromedical

Center) bu ulusal ve uluslararası havacılık sağlık
talimatları doğrultusunda Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün vermiş olduğu yetkiye dayanarak
bünyesinde bulundurmuş olduğu ilgili branşlar-
dan Dahiliye, Göz, KBB, Nöroloji, Psikiyatri ve
Uçuş hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulundan
oluşan bölümdür. SHGM tarafından yetk-
ilendirilen Uçuş Hekimi bu sağlık kurulunun
başkanı olarak görev yapar ve sağlık kurulunun
verdiği kararlara ICAO ve JAR-FCL 3 kurallarının
uygulanmasını sağlar. Sonuçların değer-
lendirilmesi, sertifikaların ve raporların imzalan-
masından da uçuş hekimleri sorumludur.

Havacılık Tıp Merkezimizde pilotların, kabin
memurlarının, hosteslerin, uçak bakım teknis-
yenlerinin, load master, dispatcher, hava trafik
kontrolörlerinin, hava trafik elektronik emniyet
personeli ve pat sahaları sürücülerinin (apronda
araç kullanabilmek için) 1. -2. -3.- Sınıf işe ilk
giriş ve periyodik muayeneleri yapılmaktadır.

Havacılık Tıp Merkezi Muayenelerinde
Neler yapıyoruz?

Laboratuar Tetkikleri

İdrar örneği alınarak tam idrar tahlili, kan
örneği alınarak ise; tam kan sayımı, Sediman-
tasyon (çökme hızı)- Açlık kan şekeri- Üre- Ürik
Asit- SGOT- SGPT (karaciğer enzimleri) - Koles-
terol (kandaki yağ miktarı) - Trigliserid - HDL Kolest-
rol (iyi huylu kolesterol) kontrolleri yapılmaktadır. 

Radyoloji (Akciğer Grafisi)

Doktorlarımız çekilen akciğer röntgeni ile
göğüs kafesinin yapısı, akciğer havalanması,
kalp büyüklüğü, geçirilmiş veya geçirilen akciğer
enfeksiyonunun olup olmadığı gibi konularda
kontrolleri yapılmaktadır.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG çekimi yapılarak, kalp hızı ve kalp rit-
minin düzenli olup olmadığı, kalp damar tıkanık-
lığının olup olmadığı kontrol edilir. Odyometri
(işitme testi)

İşitme testi ile pilotun çeşitli frekanslardaki

minimum işitme eşikleri saptanır.
Ayrıca konuşmayı anlama ve ayırt
etme seviyeleri de belirlenir.

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

KBB muayenesinde,  kulak zarı
değerlendirilmesi, işitme değer-
lendirmesi, burun tıkanıklığı yapabile-
cek ve konuşmanın anlaşılmasını
engelleyici problemler olup olmadığı
değerlendirilir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyon testi yapı-
larak, solunum kapasitesi, alınıp veri-
len hava hacimleri, hava akımı
kısıtlaması kontrolleri yapılır.

Görme Alanı

Merkezi ve çevresel olarak iki
çeşit görme alanı testi yapılmaktadır.
Yapılan görme alanı testi ile görmede
kayıp ve daralma olup olmadığına
bakılır.

Göz Muayenesi

Göz muayenesinde, görme kes-
kinliği, göz ön ve arka segmentlerinin
incelenmesi, renk görme, derinlik
duyusu, görme alanı ve anjiyografik
incelemeler yapılmaktadır.

Psikiyatri Muayenesi

Sağlık muayenesi için başvuran
imtiyazlarını emniyetle kullanmalarını
bozabilecek herhangi bir akut veya kronik; kon-
jenital veya edinilmiş psikiyatrik hastalık veya
sakatlık durum veya bozuklukları bulunma-
malıdır. Bu konuda gereken inceleme ve değer-
lendirmeler yapılır.

Nöroloji Muayenesi

Nöroloji muayenesi ile kas gücü, duyu kont-
rolleri, denge koordinasyon testleri, refleks kont-

rolü, yürüme bozukluğu testleri ve baş sinirleri
kontrolleri yapılmaktadır.

Dahiliye Muayenesi

Dahiliye muayenesi ise, yapılan tahlil
sonuçlarının değerlendirilebilmesi için son
adımdır. Daha önceden çektirilen akciğer rönt-
geni, EKG, solunum fonksiyon testi ve verilen
tahlil sonuçları toplanarak dahiliye muayenesi
için hazırlanılır. Muayene sırasında tansiyon ve
nabız değerleri de alınıp kapsamlı bir dahili fizik
muayenesi yapılır.

Bu muayenelerin yapılmasındaki amaç her
zaman sağlıklı olması gereken uçucuların ve
uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışanların
sağlıklı hallerinin devam edip etmediğinin kont-
rolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.  

Biz, Hisar Intercontinental  Hospital olarak
havacılık sektörüne, havayolları şirketleri ve
uçuş okullarına hizmet vermekten mutluluk
duyuyoruz.

Uçuşla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren
görevlerde çalışan personelin işe ilk girişte ve

daha sonra görev özelliklerine göre belirli 
aralıklarla muayenelerinin uluslararası ve

ulusal düzenlemelere göre yapılması 
gereklidir.  
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Zaman 
Planlaması

“Seni yeneceğim ey
zaman!”

Zaman herkes için eşit. Günde 24
saat, haftada 168 saat var. Aynı işi

yapan iki kişiden birine zamanı
yeterken, diğerine zamanı 

yetmiyorsa, orada kişinin zaman 
planlamasında gözden geçirmesi

gereken durumlar var demektir.  

Aranızda zamanın akışını durdurabilecek olan var mı? Ya da ben bu
zamanı istediğim gibi evirir çeviririm, istersem zamanda geriye bile gide-
bilirim diyen? Hatta ve hatta ben geleceğe bile giderim diyen?

Hani vardır ya benim hiçbir
zaman anlayamadığım hatta beni
depresyona sokan, tembel
olduğum hissini uyandıran, “çok
yoğunumcular”.  Bu kişilere nasıl
gidiyor işler diye sorarsanız ce-
vapları hazırdır: “Çok yoğunum
inan var ya başımı kaşıyacak vak-
tim yok… Patron bir şey der,
müdür bir şey der, resmi evraklar
yetişecek bir taraftan…”  Oofff
yeter, derim, artık yeter...

Beyin öyle bir hizmetkârdır ki
ona ruhî benliğinizle ne gösterir-
seniz onu yapmaya çalışır. Yani
beyin sizin gösterdiğiniz yolu
doğrulama eğilimindedir. Siz
ondan bir şey yapmasını iste-
diğinizde, o şeyi o an yapamasa
da sizin için uğraşmaya devam
eder ve beklemediğiniz bir anda
size cevabı sunar. Bu nedenle
beyninize sürekli “yoğunum” tera-

neleri okuyarak yanlış kodlamalar yapmayın. Buna rağmen zamanın
yetmediği, işin yetişmediği zamanlar elbette olabilir. İnsanız, her istenileni,
her istenilen zamanda, mükemmel bir şekilde yapmamız imkansız, öyle
değil mi?

Zaman herkes için eşit. Günde 24 saat, haftada
168 saat var. Aynı işi yapan iki kişiden birine zamanı
yeterken, diğerine zamanı yetmiyorsa orada kişinin
zaman planlamasında gözden geçirmesi gereken
durumlar var demektir. 

Zamanın, yani yapılacak işlerin planlanması
bize hem zamanın yetmesini sağlayacak hem de
yaşanacak olan stresi azaltacaktır. Öncelikle bizim
bir durum değerlendirmesi, tespiti yapmamız
gerekir. Neler yapıyorum, neler yapmıyorum da
zaman yetmiyor gibi. Durum değerlendirmesi ya-
parken zorunlu ihtiyaçlarımız olan yeme içme, uyku,
şahsi bakım ve temizlik gibi vakitleri çıktıktan sonra,
elde kalan vakitler için bir plan yapmak gerekir.

Eğer yönetici konumunda iseniz, her işe mut-
laka siz yetişmeye çalışmayın. Çevrenizdeki insan-
lara görev ve sorumluluklar verin. Moda tabirle
“delege etmeye”  (yetki devri) etmeye çalışın. Bu durum hem onların
özgüvenlerinin gelişmesini sağlayacak, hem işe olan aidiyet duygularını
artıracak, hem de işi öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

İstanbul’un karmaşasında söylenen meşhur tabirle “Seni yeneceğim
İstanbul!”  dendiği gibi “Seni yeneceğim ey zaman!” demeye gerek yok…

Ali YÜCEL
Psikolojik Danışman ve Eğitmen

Plan yaparken altın kurallar:
Sorumlulukları ve öncelikleri belirleyin
Gereksiz ve uygun olmayan iş dışı faaliyetleri yapacağınız

çizelgedeki dinlenme vakitlerine dağıtın.
Günlük ve haftalık iş listeleri çıkarın, hatta aylık ve yıllık iş

listeleri çıkarmak da önümüzü görmek adına çok faydalı olacaktır.
(Beklenmedik gelişmelere karşı boşluklar bırakmak planların bozulmasını
en aza indirecektir.)

Enerjinizin en yüksek olduğu zamanı en zor işlere ayırın.



Anlaşmalı Kurumlar
SİGORTA ŞİRKETLERİ (SAĞLIK)

PROMED 

MEDNET 

BANKALAR

YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİ

ASİSTANS ŞİRKETLER

KAMU SİGORTALARI 

RESMİ KURUMLAR 

DERNEKLER 

EĞİTİM KURUMLARI 

ŞİRKETLER 
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Telefon               
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Sağlık Güvencesi
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Dergiyi çok beğendim ve her sayısının adresime gelmesini istiyorum diyorsanız. 
Aşağıdaki formu doldurup bize gönderin, dergimiz ücretsiz adresinize gelsin.

Hisar Intercontinental Hospital - Kurumsal İletişim 
Alemdağ Cad. Site Yolu Sok. No: 7   PK: 34768    Ümraniye / istanbul     adresine gönderin.
e-başvuru adresi : www.hisarhospital.com

Ücretsiz Abonelik Formu

Aboneliğinizin geçerli olması için lütfen eksiksiz doldurun.

İş adresim

Ev adresim

Özel Sağlık Sigortası SGK Yok

Özel Hisar Intercontinental Hospital
Alemdağ Cad. Site Yolu Sok. No: 7   

PK: 34768 Ümraniye / istanbul

Tel: +90216 524 13 00 
Faks: +90216 524 13 23

Çağrı Mrk.+90216 444 5 888
www.hisarhospital.com



e-bebek ailesi

büyümeye

devam ediyor!

e-bebek ailesi

büyümeye

devam ediyor!

Bebe¤iniz ve sizin için her fley...
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