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ED‹TÖRDEN

merhaba
De¤erli Okuyucular›m›z,

Dear Readers,
Our approach to the individual is not limited to
Bireye yaklaﬂ›m›m›z, yaln›zca hastal›k düzeyinde
the illness itself. It also involves unravelling
olmay›p sa¤l›kl› kalabilmenin yollar›n› da kiﬂilere
methods to keep healthy. Based on a joint approach,
açabilmektir. Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i'mizde, ilgili
Prof. Dr. Canan AYKUT B‹NGÖL
our Women's Health Unit is now fully operational
bölümlerin ortak yaklaﬂ›m› ile Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'miz
T›bbi Koordinatör
at the Ba¤dat Caddesi Polyclinic. We already shared
hizmete aç›lm›ﬂt›r. Sa¤l›kl› toplum, sa¤l›kl› birey ve
Yürütme Kurulu Üyesi
our views on athlete's health in scope of the
spor kavram› içinde sporcu sa¤l›¤›na yaklaﬂ›m›m›z›
concepts healthy society, healthy individual and
Rektör Yard›mc›m›z Prof. Dr. Sedefhan O¤uz, baﬂar›l›
sports in an entertaining but informative interview with our Vice Rector
basketbolcumuz ‹brahim Kutluay ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
Professor Sedefhan O¤uz, famous basketball player ‹brahim Kutluay and
Ö¤retim Üyemiz Doç. Dr. Tahsin Beyzadeo¤lu ile güzel bir söyleﬂide sizlerle
Associate Professor Tahsin Beyzadeo¤lu from the Orthopaedics and
paylaﬂt›k. Yine yürümekten yorulan dizlerimiz için, Türkiye'de ilk defa yeni
Traumatology Department. We listened to Department Director Professor
diz protezinin uygulamas›n› gerçekleﬂtiren Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Faik Alt›ntaﬂ who is the first specialist in Turkey to perform the new knee
Dal›m›z›n Baﬂkan› Prof. Dr. Faik Alt›ntaﬂ'›n görüﬂlerini ve hastam›z›n
prosthesis method applied on worn out knees. We also get a chance to
deneyimlerini dinledik.
listen to the experience from the patient's point of view.
Hastanelerin en önemli, titiz ve 24 saat hasta hizmetine aç›k bölümü acil
Operating around the clock, emergency service must be the most critical
servistir. Bu say›m›zda, Acil T›p Anabilim Dal› ve Acil Servis çal›ﬂanlar›m›z›n
and demanding department. In this issue we ask Emergency Department
dilinden, yaklaﬂ›mlar›n› sizlere aktard›k. Uluslararas› hizmet veren bölümümüz
and Emergency Service healthcare workers to provide insight into their
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Doç. Dr. Selami Sözübir, hastalar›m›z
professional approach. Now treating international patients as well, Paediatric
ve yak›nlar›na nas›l bir güven verdi¤ini bizimle paylaﬂt›. Türkiye'de yine bir
Surgery Department Director Associate Professor Selami Sözübir explained
ilk, Kalp ve Damar Hastal›klar› Cerrahisi Anabilim Dal›'nda gerçekleﬂti ve
how they establish relations with patients and their relatives based on trust.
Anabilim Dal› Baﬂkan›m›z Prof. Dr. Süha Küçükaksu yapay kalp pompas›n›n
Recently, Yeditepe was home to another groundbreaking operation for
yerleﬂtirilmesini bize anlatt›.
Turkey. Cardiovascular Diseases Surgery Department Director Professor
Süha Küçükaksu explained how he performed artificial heart pump implant
Domuz gribi, geçen mevsimde hepimizi korkuttu ve aﬂ›larla birlikte kafalar›m›z
surgery.
kar›ﬂt›. Her gün de¤iﬂen bilgiler domuz gribi aﬂ›s›na güvenimizi sarst›.
Ancak bu tür salg›nlar insanl›¤› tehdit eden gerçeklerdir ve bundan sonra
Swine flu terrorised all of us over recent months and caused great confusion
bu konuda almam›z gereken tedbirleri asla göz ard› etmememiz gerekir.
about vaccinations. Constantly changing information simply increased
Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›m›z Prof. Dr. Gülden Y›lmaz bizi hem
questions marks about the swine flue pandemic. Nonetheless such illnesses
bilgilendirdi hem de uyard›.
remain a threat to humanity. This experience should not be perceived as
an excuse to overlook necessary measures. Microbiology Department
Sa¤l›kl› toplum içinde hepimizin bir pay› var ve ﬂiddet konusu üzerinde
Director Professor Gülden Y›lmaz warns us with valuable information.
hepimiz düﬂünmeliyiz. Eriﬂkin ve Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dal› Baﬂkan›m›z
We all have a share and responsibility in what is called a healthy society
Prof. Dr. Emine Zinnur K›l›ç, ﬂiddetin önlenmesinde yard›mc› olacak bilgiler
making it imperative for everyone to spend a few moments thinking of
verdi.
violence. Adult and Paediatric Psychiatrics Department Director Professor
Sa¤l›k hizmeti d›ﬂ›nda en önemli görevimiz, Türkiye'ye yeni uzman hekimler
Emine Zinnur shared some hints on tackling violence.
yetiﬂtirmektir. ‹lk uzmanl›k ö¤rencilerimizi kutluyor ve baﬂar›lar diliyoruz.
Besides offering medical services, our primary objective is to educate and
train specialist physicians in Turkey. I take this opportunity to congratulate
our first specialist students. We wish them success.
Keyifle okuman›z dile¤iyle…
Prof. Dr. Canan AYKUT B‹NGÖL
T›bbi Koordinatör
Yürütme Kurulu Üyesi

I hope you enjoy reading...
Professor Canan AYKUT B‹NGÖL
Medical Coordinator
Executive Council Member
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SOHBET

“Kazanma hırsı
sporcu sağlığının önüne
geçmemeli”
Türk basketbolunun gururu ‹brahim Kutluay, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Sedefhan O¤uz ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›
Doç. Dr. Tahsin Beyzadeo¤lu ile birlikte sporcu sa¤l›¤› üzerine gerçekleﬂtirdikleri sohbette,
“Bugün üst seviyedeki kulüplerde bile sporcu sa¤l›¤› aç›s›ndan baz› sorunlar yaﬂanabiliyor.
Neyse ki bilinçli sporcular ve bilinçli yöneticilerle beraber sporcu sa¤l›¤› gitgide önem
kazan›yor” diyor.

‹brahim Kutluay, gelece¤in basketbolcular›n› yetiﬂtirmek
amac›yla kurdu¤u ‹brahim Kutluay Basketball Academy'nin
internet sitesinde, minik sporculara hitaben, “Ben baﬂard›m
siz de baﬂarabilirsiniz” diyor. Bununla onlara neyi anlatmak
istedi¤ini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Birçok genç bugün, sporcu olma hayaliyle yaﬂ›yor. Bu çok
güzel; ama önce sporculu¤un çok zor bir meslek oldu¤unu
görmeleri, bunun için çok önemli fedakarl›klar yapmalar›,
sporu hayatlar›nda öncelik haline getirmeleri, sosyal
hayatlar›ndan feragat edip çok fazla antrenman yapmalar›
gerekiyor. Ben bunun bilincindeydim, çünkü bulundu¤um
yere çok çal›ﬂarak geldim. Çal›ﬂmazsan›z ne kadar yetenekli
olursan›z olun, belli bir yerde t›kanabiliyorsunuz. Dolay›s›yla
spora baﬂlayan gençler hayatlar›nda çok çal›ﬂmay› öncelik
haline getirecek ve fedakarl›k yapacaklarsa iyi birer sporcu
olabilirler.”
MVP Spor Kulübü ile profesyonelli¤e haz›rl›k
‹brahim Kutluay; basketbol, basketbol e¤itimi, spor yönetimi
ve sportif organizasyonlar konusunda bilgi birikimi ve
deneyime sahip olan Devrim K›vanç, Ercüment Ülker ve Murat
Özgül ile birlikte kurduklar› MVP Spor Kulübü'nün amac›n›
ﬂöyle anlat›yor:
“2001 y›l›nda faaliyete geçirdi¤imiz MVP, Türk basketboluna
e¤itimli, örnek sporcular yetiﬂtirmeyi amaçl›yor. Bu zaman
zarf›nda 2500'e yak›n ö¤renciye e¤itim verdik. ‹brahim Kutluay
Basketball Academy'de basketbol e¤itimi alan ve ilerleme
kaydeden baﬂar›l› ö¤rencileri MVP Spor Kulübü'nde rekabet
ortam›na sokuyoruz. Burada çok deneyimli, çok önemli
basketbol adamlar›yla beraber, çocuklara basketbol e¤itimi
verirken ayn› zamanda kiﬂilikleriyle de örnek sporcu olmalar›na,
hayatlar›n› ﬂekillendirmelerine, sorumluluk almalar›na,
paylaﬂma duygusunu ö¤renmelerine yard›mc› oluyoruz. Çünkü
bizim amac›m›z, tabii ki basketbolu ö¤retmek ve iyi
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basketbolcular yetiﬂtirmek; ama daha
önemlisi topluma örnek sporcular
yetiﬂtirebilmek. Sadece çocuklar› de¤il,
ailelerini de bu konuda bilgilendirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Ayda bir kere ailelere
yönelik olarak düzenledi¤imiz
seminerlerde, onlar›n çocuklara nas›l
davranmalar› gerekti¤i, hatalar›nda ve
iyi günlerinde çocuklar›na nas›l destek
olmalar› gerekti¤i üzerine bilgiler verip
aile-çocuk iliﬂkilerine yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yoruz. Tabii ki burada
pedagoglardan ve di¤er hekimlerden
destek alarak ciddi bir e¤itim veriyoruz.”
Yeditepe Üniversitesi'nde
“Junior League”
6-17 yaﬂ aras› çocuklar› basketbolcu
olarak yetiﬂtiren, bu aç›dan Türkiye'de
bir ilk olma özelli¤ini taﬂ›yan ‹brahim
Kutluay Basketball Academy,
düzenledi¤i “Junior League” ile de bir
ilki gerçekleﬂtiriyor. ‹brahim Kutluay,
6 y›ld›r Yeditepe Üniversitesi spor
salonunda, 12 yaﬂ alt› çocuklar
aras›nda düzenledikleri basketbol
müsabakalar› için ﬂunlar› söylüyor:
“Junior League'de çocuklar› rekabet
ortam›na sokup ileride profesyonel
sporcu olma yolundaki kardeﬂlerimizi
profesyonel basketbola haz›rlamay›
amaçl›yoruz. Küçük sporcular›n önemli
bir eksi¤i olan maç deneyimi
kazanmalar›, tak›m oyununu, tak›m

Doç. Dr. Tahsin BEYZADEO⁄LU

P

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›

Ye

oyuncusu olman›n gereklerini, galibiyet
sevinci ve ma¤lubiyet üzüntüsünü
ölçülü yaﬂamay› erken yaﬂta
ö¤renmeleri ve küçük tak›mlar
seviyesine daha haz›r, daha deneyimli
olarak gelmelerini hedefliyoruz.”
Kutluay'›n, “Hakikaten çok keyifli ve
e¤lenceli maçlar yaﬂanan bir
organizasyon” dedi¤i Junior Leauge'e
Yeditepe Üniversitesi spor salonunun
kap›lar›n› açan Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Sedefhan O¤uz, miniklerin
müsabakalar›yla ilgili ﬂunlar› söylüyor:
“Bu lige biz ev sahipli¤i yapt›¤›m›z için
ben de vakit buldukça izlemeye gayret
ettim. Do¤rusunu söylemek gerekirse
ilk seferinde kibarl›k olsun diye
gitmiﬂtim. Ama gördüm ki miniklerin
maçlar›, üniversite ö¤rencilerinin
maçlar›ndan daha zevkliydi. Hatta
‹brahim al›nmas›n ama yetiﬂkinlerin
maçlar›ndan bile daha keyifliydi.
Çocuklar›n kazand›klar› ve kaybettikleri
zaman gösterdikleri tepkiler, ailelerin
heyecan› görülmeye de¤erdi.”
Kutluay da Prof. Dr. O¤uz ile ayn›
fikirde ve “Zaten çocuklar› seyrederken
aileleri kaç›rmamak laz›m. Aileleri
seyretmek çok daha keyifli” diyor.
Her y›l kas›m ay›nda baﬂlayan, 23
Nisan'da gerçekleﬂen “all star” maçlar›
sonras›nda bir hafta süren final maçlar›
ile may›s ay›nda sona eren Junior

.

:

Prof. Dr. Sedefhan O⁄UZ
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›

League'in Yeditepe Üniversitesi salonunda düzenlenmesiyle
ilgili Prof. Dr. O¤uz ﬂunlar› anlat›yor:
“Yeditepe Üniversitesi, bir e¤itim kurumu. Bizim için e¤itim
kadar spor da önemli. Miniklerin üniversite kampüsünde
oldu¤u bir etkinli¤in hem çocuklar için faydal› olaca¤›n› hem
de üniversitemize renk kataca¤›n› düﬂündük.”
‹brahim Kutluay da Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipli¤iyle
ilgili ﬂöyle konuﬂuyor:
“Yeditepe Üniversitesi spor salonu hakikaten çok güzel bir
salon. Biz çocuklar›m›z›n orada oynamas›ndan dolay› çok
mutluyuz. Çünkü ‹stanbul'da bu tarz salonlar maalesef çok
fazla yok. Bize bu f›rsat› verdi¤i için Sedefhan Hoca'ya teﬂekkür
ederim.”
Minikler Yeditepe Üniversitesi Hastanesi güvencesi
alt›nda
Basketbol Juniour League, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin
sa¤l›k sponsorlu¤unda gerçekleﬂiyor. Bu sponsorluk; Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi'nin, sporcu ailelerini, çocuklar›n sa¤l›k
sorunu yaﬂamamalar› için yap›lmas› gerekenler konusunda
gerek bültenler gerekse konferanslar arac›l›¤›yla
bilgilendirmesinden, müsabakalar esnas›nda kampüste
bulunan Medikososyal Birimi'nden minik sporcular›n
yararlanabilmesi ve lig boyunca çocuklar›n herhangi bir sa¤l›k
problemi yaﬂamalar› halinde Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi'nin onlar›n tedavisini üstlenmesine kadar pek çok
katk›y› içeriyor.
“Sporcu sa¤l›¤› gitgide önem kazan›yor”
‹brahim Kutluay, sporcular›n gerek e¤itimleri süresince gerekse
profesyonel hayata geçtiklerinde sa¤l›klar›na dikkat etmeleri
ve spor hekimlerine dan›ﬂ›p onlar›n fikirlerine önem vermeleri
gerekti¤ini vurgulayarak sporcu sa¤l›¤› ile ilgili ﬂunlar› ﬂöylüyor:
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SOHBET

“Bugün üst seviyedeki kulüplerde bile sporcu sa¤l›¤› aç›s›ndan
baz› sorunlar yaﬂanabiliyor. Sporcu sa¤l›¤›na verilen önemin
Türkiye'de daha fazla artmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Türkiye'de hekimli¤in çok üst seviyede oldu¤una ve Türk
hekimleriyle beraber sporcu sa¤l›¤›n›n çok üst seviyeye ç›kmas›
gerekti¤ine inan›yorum. Neyse ki bilinçli sporcular ve bilinçli
yöneticilerle beraber sporcu sa¤l›¤› gitgide önem kazan›yor.”

Önemli olan sa¤l›k için spor yaparken
sa¤l›ks›z bir bünyeye sahip olmamakt›r.
Bunu sa¤lamak için de antrenör,
yönetici, sporcu ve hekim iﬂbirli¤i ile
sporcunun hekimine ve onun
yönlendirmelerine güvenmesi çok
önemli. Ben sporcularla ilgilenen, onlar›
ameliyat eden ve di¤er tedavilerini
üstlenen bir hekim olarak ﬂunu gördüm:
Özellikle salon sporu oyuncusunun
karakteri, sakatl›¤›n›n iyileﬂmesini de
etkiliyor.”
Kutluay'›n kazanma azmi
‹brahim Kutluay'›n sadece yetene¤iyle
de¤il, karakteriyle de iyi bir sporcu
oldu¤unu söyleyen Doç. Dr.
Beyzadeo¤lu, “‹brahim'de azim, h›rs,
kazanma arzusu ile tam bir sporcu
karakteri oldu¤u için, tercih edilen ve
baﬂar›l› olmuﬂ bir isim” diyor ve
Kutluay'›n kazanma azmini bir örnekle
anlat›yor:

“Tedavi etmeden önce sakatlanmay› önlemeli”
Uzun süre ‹brahim Kutluay'›n spor hekimli¤ini üstlenen
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzman› Doç. Dr. Tahsin Beyzadeo¤lu, sporcu sa¤l›¤›
konusunda Kutluay ile hemfikir olduklar› konuyu ﬂöyle anlat›yor:
“Spor hekiminin birincil görevi tedavi etmek de¤il, sakatlanmay›
önlemektir. Sezon öncesindeki haz›rl›klarda veya çocukluk
ça¤›ndan itibaren spor yapan kiﬂilerin profesyonelli¤e haz›rl›k
aﬂamas›nda; sporcular›n antrenman programlar›, aktivite
düzeyleri, beslenmeleri hekimler taraf›ndan düzgün bir ﬂekilde
de¤erlendirilmeleri do¤rultusunda düzenlenmelidir. Bu ﬂekilde
spor hayatlar› boyunca daha az sakatlanmalar› sa¤lanmal›d›r.
Maalesef ülkemizde bu konuda yeni yeni bilinç kazan›l›yor.
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“‹brahim, basketbolun zirvesinde bir
isim olarak, geçen y›l ‹TÜ'de, ona göre
çok genç ve tecrübesiz bir tak›ma karﬂ›
oynarken aya¤› burkuldu. Pek çok
oyuncu ‹brahim'in sakatl›¤›n›
yaﬂad›¤›nda kesinlikle oynamay›
düﬂünmezken, ‹brahim o h›rs›yla sanki
NBA'de bir final maç›na ç›kacakm›ﬂ
gibi, 'Mutlaka oynamal›y›m, bana çok
ihtiyaçlar› var' diyerek oynamak istedi.
Halbuki kimse ‹brahim'i oynamad› diye
suçlamayacakt›. Bu h›rs, bence örnek
al›nmas› gereken, sporcuda baﬂar›y›
getiren bir h›rst›r. Sporcunun iyi
ahlakl›s›, ayn› zamanda sa¤l›¤›n› da iyi
koruyan veya sa¤l›k problemi yaﬂad›¤›
zaman çok k›sa sürede sahalara dönme
avantaj›na sahip olan sporcudur. Böyle
olmayan sporcularla da çok ciddi
problemler yaﬂan›yor. Siz hekim olarak
ne derseniz bu tür oyuncular tam tersini
yap›yor, bazen baﬂka küçük hesaplar›
oluyor ve sahaya tekrar dönmemek için
birçok ﬂey yapmaya baﬂl›yor. O zaman

da siz hekim olarak zor duruma
düﬂüyorsunuz.”
Spor ahlak›
Doç. Dr. Beyzadeo¤lu, spor ahlak›n›n
çok küçük yaﬂlarda verilmesiyle birlikte,
yeni jenerasyonun neyi ne kadar
yapmas› gerekti¤inin, sakatlanma
durumu yaﬂad›¤›nda hangi evreleri
geçirece¤inin, ne kadar zamanda
iyileﬂebilece¤inin ve kimlerin bask›s›
alt›nda kalmamas› gerekti¤inin
bilincinde olarak yetiﬂece¤ini söylüyor.
“Bu nedenle ‹brahim'in spor okullar›n›n
faydal› oldu¤unu ve Türk
basketbolunun çok ileriye gitmesini
sa¤layaca¤›n› düﬂünüyorum” diyor.
Spor hekimi-sporcu iliﬂkisi
Spor hekimiyle sporcu iliﬂkisinin çok
önemli oldu¤una de¤inen ‹brahim
Kutluay, “Sporculuk çok nankör bir iﬂ.
En ufak bir sakatl›k, spor hayat›n›za
mal olabiliyor. Dolay›s›yla doktorunuzla
karﬂ›l›kl› güven duygusunu hissetmeniz,
dediklerini harfiyen yerine getirmeniz
gerekiyor” diyor. Maç kazanma h›rs›n›n
bazen sporcu sa¤l›¤› bilincinin önüne
geçebildi¤ine dikkat çeken Kutluay,
spor kulüplerinin ciddi bir sa¤l›k
ekibinin olmas› ve bu sa¤l›k ekibindeki
bireylerin çok uyumlu bir ﬂekilde
çal›ﬂarak tak›mda sporcu sa¤l›¤›n›n ön
planda tutmas› gerekti¤ini belirtiyor.
Kutluay, Türkiye ile yurt d›ﬂ›nda sporcu
sa¤l›¤›na bak›ﬂ aç›s› aras›ndaki farklara
dair ﬂu bilgileri veriyor:
“Bugün Avrupa'n›n üst seviyedeki
tak›mlar›na ve NBA tak›mlar›na
bakt›¤›m›zda, sa¤l›k kurulunun,
kulübün patronu gibi oldu¤unu
görüyoruz. Çok küçük zannetti¤imiz
sakatl›klar ve travmalar orada çok
büyük önem taﬂ›yor. Sa¤l›k kurulu
bir oyuncu için 'oynayamaz'
dedi¤i zaman, de¤il antrenör,
kulüp baﬂkan› gelse o

“

,

.

.

,

oyuncunun oyuna ç›kmas› mümkün
olmaz. Maalesef Türkiye'de antrenörler
maç kazanma arzusuyla zaman zaman
oynayamayacak bir oyuncuyu oynatmak
zorunda kal›yorlar. Benim de doktorum
izin vermedi¤i halde oynamak zorunda
kald›¤›m durumlar oldu. Ama bunun
s›k›nt›s›n›, yaﬂ ilerleyip basketbol
kariyerinizin sonlar›na geldikçe, o
sakatl›klar daha fazla nüks etmeye
baﬂlay›nca yaﬂ›yorsunuz.”
Kutluay, Amerika'da basketbol oynad›¤›
dönemde baﬂ›ndan geçen bir olay›
ﬂöyle anlat›yor:

“Çocuklar›m›n sporcu olmalar›n›
isterim”
MVP Spor Kulübü'nde de
“Basketboldan daha fazlas›” slogan› ile
sporcuda her tür bilincin oluﬂmas›n›
hedeflediklerini belirten Kutluay,
“Sporun sadece sahada yap›lmad›¤›n›,
saha d›ﬂ› etkenlerin de önemli oldu¤unu
bilen bir zihniyet yetiﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz” diyor.
Okulunda gelece¤in baﬂar›l›
sporcular›n› yetiﬂtiren Kutluay, kendi
çocuklar›n›n da gelecekte sporcu olarak
yetiﬂmeleri konusundaki düﬂüncelerini
ﬂöyle aç›kl›yor:

“Bir darbe geldi ve dizimde ödem oluﬂtu.
Türkiye'de, normalde bu her maçta
“Benim için çocuklar›m›n do¤ru insan
olabilir ve ben de bunu iki gün sonra
olmalar›, örnek olmalar›, aile
oynayabilece¤im bir travma gibi
de¤erlerine sahip ç›kmalar› önemli.
düﬂündüm. Doktora gittim. Bana, 'Bir
Ama spor yapmak isterlerse de tabii ki
hafta oynamayacaks›n' dedi. Ben
her zaman onlar›n yan›nda olurum.
yürüyebiliyordum ve antrenman
O¤lumun basketbolcu olmas›n› çok
yapabiliyordum, iki gün sonra geçer
isterim. E¤er yetene¤i varsa o çal›ﬂma
diye tahmin ettim. Antrenmana
azmini hissedebiliyorsa ve gereken
gidecektim, terapist geldi ve bana engel
fedakarl›¤› yapabilecekse her zaman
olmaya çal›ﬂarak bir hafta antrenman
destekçisi olurum. K›z›m da sporcu
yapamayaca¤›m› söyledi. Ben yapmak
olmak isterse ona destek olaca¤›m.
istedi¤imi söyleyince, herhangi bir
Ama k›z›m›n tenisçi olmas›n› çok
sorunla karﬂ›laﬂ›rsam kontrat›m›n
istiyorum. ‹nﬂallah hayatlar› boyunca
feshedilmesinden benim sorumlu
istedikleri ﬂeyleri yaparlar. Ben
oldu¤uma dair bir ka¤›d› imzalamam›
baﬂ›ndan beri hep istedi¤im ﬂeyin
istedi. Oradaki sistem o kadar ilerlemiﬂ
peﬂinden gittim ve sonunda baﬂar›ya
ki, sa¤l›k ekibi onay vermeden de¤il
ulaﬂt›m. Bundan dolay› çok mutluyum.
maça, antrenmana bile gidemiyorsunuz.”
O yüzden onlar›n da kendi istedikleri
noktada hayatlar›n› devam ettirmeleri
benim için daha önemli.”
Bu y›l›n sonunda profesyonel basketbol
hayat›n› sonland›rmay› hedefleyen
Kutluay, spor dünyas›ndaki varl›¤›n›n
sadece basketbol okuluyla s›n›rl›
kalmayaca¤›n› belirterek, “Spora yön
vermek, Türk sporunu daha iyi yerlere
getirmek için çal›ﬂmalar yapmak
istiyorum. Nerede ve nas›l olur, karar
vermiﬂ de¤ilim ama mutlaka sporun
içinde önemli görevler almay›
düﬂünüyorum” diyor.

Discussion
Famous basketball player ‹brahim Kutluay, co-founder of
the MVP Sports Club summarises his objective.
“Founded in 2001, MVP works to prepare well trained,
role-model players for Turkish basketball. Since opening
we've trained almost 2500 students. Successful students
trained at ‹brahim Kutluay Basketball Academy are later
exposed to real competition at MVP Sports Club.”
‹brahim Kutluay Basketball Academy is the first institution
in Turkey offering basketball training to children in the 617 age group. Another innovation of the academy was
establishing “Junior League”. For 6 years now basketball
players aged under-12 are playing matches with each other
at Yeditepe University's Sports Arena. Junior League starts
in November, peaks with all-star matches on April 23rd
and ends in may with the end of the weeklong championship.
Yeditepe University Vice Rector Professor O¤uz explains
why Yeditepe University hosts the league: “Universities are
a place of learning. For us sports activities are just as
important as education. We thought hosting the junior
league on our campus would be both beneficial for the
children and add to diversity of our university.”
Yeditepe University Hospital is the medical sponsor for
Junior Basketball League. The sponsorship deal involves
several aspects including newsletters and conferences on
protecting children from medical problems, offering junior
players to benefit from the Medico-Social Unit during
tournaments and treatment coverage throughout the league
for junior players from Yeditepe University Hospital.
Yeditepe University Hospital Orthopaedics and Traumatology
Specialist Associate Professor Tahsin Beyzadeo¤lu points
out that “providing sport ethics at a young age will contribute
to a more conscious generation,” so “I believe ‹brahim
Kutluay's sports schools are great and has potential of
carrying Turkish basketball to new levels.
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“Şiddetin kabul edilebilir bir
yöntem olmadığını topluma
öğretmeliyiz”
Toplumumuzda ﬂiddet kullanma eﬂi¤inin giderek düﬂtü¤ünü söyleyen Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Emine Zinnur K›l›ç,
gitgide artan toplumsal ﬂiddeti engellemek için bireylere ve topluma düﬂen görevleri
anlat›yor.
Prof. Dr. Emine Zinnur KILIÇ
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dal› Baﬂkan›

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Emine
Zinnur K›l›ç, ﬂiddeti, “Bir kiﬂi ya da bir grubun karﬂ›
tarafta veya kendinde yaralanma, ölüme neden olma,
psikolojik hasar verme ya da yokluk çektirme amac›yla
güç kullanmas›” olarak tan›ml›yor.

ﬁiddetin bireysel nedenleri
Prof. Dr. K›l›ç, baz› ruhsal hastal›klar›n ﬂiddete yatk›nl›¤›
art›rd›¤›na dikkat çekerek, bu hastal›klar›n baﬂ›nda
özellikle ergenlikte, bazen daha da erken dönemlerde
ç›kan davran›m bozukluklar›n›n geldi¤ini belirtiyor.
Araﬂt›rmalara göre, ergenlikte davran›m bozuklu¤u
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tan›s› alan çocuklar, eriﬂkin
dönemde antisosyal kiﬂilik
bozuklu¤u geliﬂtirmeye daha
yatk›n oluyorlar.
ﬁiddeti; aç›k ﬂiddet ve gizli ﬂiddet
olarak ikiye ay›rmak gerekti¤ini
ifade eden Prof. Dr. K›l›ç, bu ﬂiddet
tiplerini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Aç›k ﬂiddet, çocuklarda net olarak
görülür. Çocuklar, iki yaﬂ›ndan
itibaren engellendikleri durumda
ﬂiddete yönelik davran›ﬂ gösterirler
ve bunu gizlemeye gerek
duymazlar. Aileler, çocuklar›na bu
davran›ﬂ› kontrol etmeleri
gerekti¤ini yetiﬂme sürecinde
ö¤retirler. Ço¤unluk yetiﬂme
sürecinde kendini kontrol etmeyi
baﬂar›p ﬂiddet kullanmaktan uzak
durmas› gerekti¤ini ö¤renir. Ancak
dürtü kontrolü zay›f olan bir grup
çocukta bu geliﬂim gözlenmez.
ﬁiddete yönelik davran›ﬂlar›
kontrol etmesi gerekti¤ini, çünkü
bundan dolay› cezalanaca¤›n›
ö¤rense de cezalanmayaca¤›n›
düﬂündü¤ü durumlarda gizlice

ﬂiddet kullanmay› sürdürür. Hem
aç›k ﬂiddet hem gizli ﬂiddet
kullanan gruptan da ileride
davran›m bozuklu¤u ve antisosyal
kiﬂilik bozuklu¤u geliﬂme ihtimali
artm›ﬂt›r.”

“
‹ﬂ yerinde psikolojik ﬂiddet
“‹liﬂkisel ﬂiddet” konusunun son
zamanlarda üzerinde durulmaya
baﬂlanan bir konu haline geldi¤ini
belirten Prof. Dr. K›l›ç, “Çocuklukta
akranlara yönelik alay etme,
d›ﬂlama, hakk›nda dedikodu
ç›karma, oyunlara almama gibi
karﬂ›s›ndaki kiﬂiyi kand›rma, zor
durumda b›rakma, üzme ﬂeklinde
uygulanan ﬂiddet; daha sonraki
yaﬂamda, topluluklarda, iﬂ
yerlerinde 'mobbing' ﬂeklinde
ortaya ç›k›yor” diyor. Prof. Dr. K›l›ç,
mobbing'i “Bir kurum içinde belli
bir kiﬂinin sürekli hedef al›nmas›,
zor durumda b›rak›lmas›,
d›ﬂlanmas›” olarak tan›ml›yor.
Mobbing'in bir tür gizli ﬂiddet
olarak kabul edildi¤ini söyleyen

“

n›

Prof. Dr. K›l›ç, bu davran›ﬂ›n birçok ülkede suç kabul
edilmeye baﬂland›¤›n› ve bu çerçevede hukuksal
düzenlemeler yap›ld›¤›n› söylüyor.

ﬁiddetin toplumsal nedenleri
“Toplumlar›n ﬂiddete karﬂ› tolerans› dönem dönem
de¤iﬂebiliyor” diyen Prof. Dr. K›l›ç, baz› toplumlarda
ﬂiddetin bir güç sahibi olma arac› olarak görüldü¤ünü
ve toplumun ﬂiddete teﬂvik edildi¤ini anlat›yor. Buna
örnek olarak savaﬂ dönemlerindeki toplumlar›
gösterirken bir baﬂka örne¤i de Güney Amerika'dan
veriyor:

faktörlerden birinin, zengin ve
Prof. Dr. K›l›ç, bunun gerekçesini
yoksul aras›ndaki gelir uçurumu
ﬂöyle aç›kl›yor:
oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr.
“Zengin ve yoksul ailelerin
K›l›ç, “Bu uçurum bizim
çocuklar› ayr› okullarda okuyup
toplumumuzda gitgide art›yor,
ayr› yerlerde yaﬂay›p birbirlerini
dolay›s›yla ﬂiddet de art›yor” diyor.
tan›madan, birbirlerinin yaﬂam
Zengin ve yoksulun yaﬂam
biçimlerinden bir ﬂeyler
alanlar›n›n ayr›ﬂmas›n›n da
ö¤renmeden geliﬂtiklerinde,
ﬂiddetin art›ﬂ›ndaki önemli
faktörlerden biri oldu¤una
de¤inen

“Bu bölgede, biri di¤erine olumsuz bir ﬂey yaparsa
mutlaka karﬂ›s›ndaki ondan öcünü almal›d›r. Göze göz,
diﬂe diﬂ yaklaﬂ›m› hakimdir. Olumsuz davran›ﬂa maruz
kalan, karﬂ›l›k vermezse onursuz kabul edilir. Bu tür
kültürlere 'onur kültürü' denir.”

,

,

Kan davas› kültürünün de bir çeﬂit onur kültürü
oldu¤unu anlatan Prof. Dr. K›l›ç, dolay›s›yla onur
kültürlerinde ﬂiddetin çok yayg›n oldu¤una, bu kültürün
bütün toplum sath›na yay›ld›¤› durumlarda, ﬂiddetin
hoﬂgörülür hale geldi¤ine dikkat çekiyor. “Onur
kültürlerinde ﬂiddeti engellemeye yönelik olan kontrol
sistemleri gevﬂer” diyor.
ﬁiddetle ilgili olarak araﬂt›rmalar›n gösterdi¤i toplumsal
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o gruplar›n birbirlerini olumsuz alg›lamas›, d›ﬂlamas›,
birbirlerini yabanc› ya da düﬂman olarak alg›lamas›,
ﬂiddet kullanma ihtimalini çok art›r›yor. Özellikle yoksul
ailelerin yo¤un yaﬂad›¤› yerlerde ﬂiddet ortamlar›
oluﬂma ihtimali daha fazla ve tabii bu ﬂiddet, gitgide
bütün topluma yay›l›yor.”

k›sa yoldan güç sahibi olmak
istiyorlar. K›sa yoldan güç sahibi
olmak da daha çok fiziksel güç
sahibi olmak, ﬂiddet kullanmak,
kabaday›l›k etmek, baﬂkalar›n›
ezmek gibi alg›lanabiliyor. Bir kere
medyan›n daha düzgün rol
modeller ç›karmas› gerekiyor.”

uygulanabildi¤ini söyleyen Prof.
Dr. K›l›ç, gerek e¤itim
kurumlar›nda gerekse toplumun
genelinde ﬂiddeti iyi tan›mak ve
bunun hiçbir koﬂulda kabul
edilebilir bir yöntem olmad›¤›n›
çocuklara ve topluma ö¤retmek
gerekti¤ine dikkat çekiyor.

ﬁiddeti önlemede medyan›n rolü

Yayg›n ﬂiddetin önüne geçebilmek
Toplumdaki yayg›n ﬂiddet e¤iliminin engellenmesi
için yasa koyuculara da görev
için en çok medyaya görev düﬂtü¤ünü söyleyen Prof. düﬂtü¤ünü belirten Prof. Dr. K›l›ç,
Dr. K›l›ç, bunun nedenini ﬂöyle anlat›yor:
“ﬁiddetin hiçbir ﬂekilde tolere
edilemeyece¤ine dair daha kesin
“Medyan›n ﬂiddetin art›ﬂ›nda da çok fazla rolü var.
Çünkü medya, özellikle gençlere, 'bu toplumda güçlü, kurallar olmas› gerekir” diyor.
baﬂar›l›, zengin, güzel de¤ilsen de¤ersizsin' mesaj›
E¤itim kurumlar›nda da fiziksel
veriyor. Güç sahibi olmak yüceltiliyor. Bu bak›ﬂ aç›s›yla ﬂiddet azalmas›na ra¤men, zaman
geliﬂen gençler, medyadaki rol modellerinin de etkisiyle, zaman sözel ﬂiddetin

Ailenin etkileri
Ailenin ﬂiddet konusundaki
tutumunun çocu¤un kendini
kontrol etme becerileri kazanmas›
konusunda en önemli etken
oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. K›l›ç,
anne baban›n kendilerini kontrol
etmelerinin çocu¤a model olmalar›
aç›s›ndan çok önemli oldu¤una
dikkat çekerek, “Anne babada öfke
kontrolü yetersizse ve evde ﬂiddet
s›k kullan›lan bir yöntemse çocuk
da ﬂiddetin sorun çözmede geçerli
bir yöntem oldu¤unu ö¤renek
büyür” diyor. Evdeki ﬂiddetin de
toplumsal ﬂiddetin do¤uﬂunda
önemli bir yere sahip oldu¤unu
anlatan Prof. Dr. K›l›ç, “Aile içinde
ﬂiddet varsa çocu¤un da ileride
ﬂiddet kullanma ihtimali art›yor”
diyor. Prof. Dr. K›l›ç, çocu¤un
duygular›n› uygun bir ﬂekilde ifade
etmeyi ö¤renmesi, bu becerilerin
önce ailede sonra da okul sistemi
içinde geliﬂtirilmesi gerekti¤ini
anlat›yor.
Alkol ve madde kullan›m›,
duygudurum bozukluklar›,
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Insight
Defining violence as “the use of power by a person or
group to injure, kill, psychologically damage or deprive
oneself or others”, Yeditepe University Hospital Paediatric
and Adolescent Psychiatry Department Director Professor
Emine Zinnur K›l›ç points out to the fact that behavioural
disorders manifesting in adolescence, or even earlier,
magnify tendencies to violence with research suggesting
that children with behaviour problems are more prone to
developing antisocial personality disorders.
According to Professor K›l›ç “associative violence” is
increasingly becoming a topic of concern. “Violence
amongst children in the form of mocking, ostracising (from
games and other activities), spreading rumours, deceiving,
leaving in difficult positions and upsetting can resurface
in adulthood guised under 'mobbing' seen in society and
at work. Professor K›l›ç describes mobbing as “the
intentional and prolonged targeting, harassing/bullying or
ostracising of a certain person within an institution”.

,

ﬂizofreni, depresyon, anksiyete
gibi baz› ruhsal hastal›klarda da
öfke kontrolünün bozulabildi¤ini
söyleyen Prof. Dr. K›l›ç, bu
durumda ilaç tedavisi
gerekebilece¤ini ifade ediyor.

geçilmemesi, insan›n kendine
düﬂünme süresi tan›may› al›ﬂkanl›k
haline getirmesi, o süre içinde onu
k›zd›ran ﬂeyin ne oldu¤unu ve bunu
çözmek için nas›l bir yöntemin
uygun olaca¤›n› düﬂünmeye f›rsat
bulmas›; ayr›ca kiﬂinin kendini

Öfke kontrolü sa¤lamak için…

karﬂ›s›ndakinin yerine koyarak,

Prof. Dr. K›l›ç, öfkelenme
durumunda hemen harekete

onun davran›ﬂ›n› anlamaya

Professor K›l›ç explains that in some societies violence is
perceived as a means of power; where society is prompted
to resort to violence. There are “proud” societies, where
harassed/bullied individuals unable to react are humiliated
and degraded. Professor K›l›ç believes that the culture of
blood feud is a variety of “proud” culture and points out:
“I can mention of two social factors breeding violence, first
the tremendous gap between living standards and second,
the dissociation of living spaces of the rich and poor.”
Professor K›l›ç says: “Media has major responsibility in
curbing down social violence. They have undisputedly
contributed to the state we are in now, mainly because they
have made youth believe that they are nothing without
power, success, money and beauty. Power has become
revered. Media has to present society with better role
models.”
“We need the cooperation of legislators, teachers and
families to crackdown on violence. Children and society
in general need to understand that violence will not be
tolerated.” says Professor K›l›ç.

çal›ﬂmas› gerekti¤ini belirtiyor.
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Yapay kalp pompası implantasyonu

İstanbul'da ilk kez
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
gerçekçekleştirildi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Süha Küçükaksu ve ekibi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Yapay Kalp Merkezi olarak
‹stanbul'da ilk kez yapay kalp pompas› implantasyonunu gerçekleﬂtirdi. Bu ameliyat
sayesinde hastan›n ölüm yata¤›ndan eski hayat›n›n yüzde 70-80'nine kavuﬂma noktas›na
geldi¤ini söyleyen Prof. Dr. Küçükaksu, “Hastan›n en büyük kazan›m›, hayata devam
edebilmesidir” diyor.
Prof. Dr. Süha KÜÇÜKAKSU
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal› Baﬂkan›

‹stanbul'da ilk, Türkiye'de üçüncü kez
gerçekleﬂtirilen yapay kalp implantasyonu
ameliyat›n› baﬂar›yla uygulayan Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Yapay Kalp Merkezi, Kalp
ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof.
Dr. Süha Küçükaksu'nun baﬂkanl›¤›nda, Kalp
Nakli Birimi’nin alt bölümü olarak kuruldu.
Merkezin kurulma amac›n› Prof. Dr. Küçükaksu
ﬂöyle aç›kl›yor:
“Art›k dünyada kalp nakil merkezleri, mutlaka yapay
kalp alt bölümüne sahip oluyorlar. Çünkü kalp
nakli olacak insanlar›n yüzde 50'lere varan bir
k›sm›n›n, hayatlar›n›n bir bölümünde yapay kalp
pompa evresi yaﬂamalar› gerekebiliyor. O nedenle
biz de birkaç y›l öncesinden planlad›¤›m›z ve
teknik alt yap›s›n› oluﬂturdu¤umuz merkezimizi
hayata geçirdik. Bu konuya en baﬂ›ndan beri
destek veren Baﬂkan›m›z Say›n Bedrettin Dalan'a
teﬂekkür ederim. Onun ileri görüﬂlülü¤ü bize yol
açm›ﬂ oldu.”
Hayata döndüren ameliyat
Yapay kalp pompas›n›, “Kalbin çeﬂitli hastal›klar
nedeniyle oluﬂan kalp yetersizli¤inde, kan›
vücuda yeterli miktarda
pompalayamamas› konusudur. Bu
durumun ileri dönemlerinde
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ﬂok ve ölüm geliﬂmektedir. Bu
kötüye gidiﬂi durdurarak tersine
çeviren yapay mekanik sistemlerdir.
T›pk› böbrekleri çal›ﬂmayan
hastan›n yaﬂamak için diyaliz
makinesine ihtiyac› oldu¤u gibi kalp
için de hastan›n üzerinde veya
vücudunun içinde taﬂ›yabildi¤i bir
cihazd›r. Ancak iﬂin en önemli
özelli¤i bu sistemin 24 saat ve
kesintisiz çal›ﬂma gereklili¤idir”
ﬂeklinde aç›klayan Prof. Dr.
Küçükaksu, bu pompan›n çal›ﬂma
biçimini ﬂöyle anlat›yor:
“‹çine dolan kan›, kas yap›s›
sayesinde pompalamas› gereken
kalp kas› güçsüz ve çal›ﬂamaz
durumda oldu¤undan yeterli
miktarda kan organlara ve dokulara
gönderilemez. Bu iﬂlem sonucu,
kalbin içindeki kan, yapay kalp
pompas›ndan geçip aort damar›na
pompalanarak bütün vücuda
da¤›t›l›r. Yetersiz kalbin pompa
fonksiyonunu, yapay cihaz
yerine getirmiﬂ
oluyor.”

“

kan›

.

Kalp konusunda t›bb›n ve
teknolojinin geldi¤i son nokta:
Yapay kalp pompas›
Yapay kalp pompas›
implantasyonunun, kiﬂiye uygun
kalp bulunarak kalp nakli
gerçekleﬂtirilene kadar hastay›
yaﬂatmak için kullan›lan bir yöntem
oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Küçükaksu, bu pompan›n hem
teknik hem de yap›sal olarak insan
kan hücrelerini tahrip etmeyen özel
materyallerden yap›ld›¤›n› ifade
ederek cihaz›n özelli¤ini ﬂöyle
anlat›yor:

de¤iﬂmiyor. Halbuki insan kan›,
damardan ç›kt›¤› anda birkaç
dakikada p›ht›laﬂ›r. Ama biz insan
kan›n› kalbinden al›p makineler,
yabanc› yüzeyler üzerinde

dolaﬂt›rd›ktan sonra vücuda pompal›yoruz; kan ne
p›ht›laﬂ›yor ne hücreler parçalan›yor ne de lökositler
fonksiyonlar›n› kaybediyor. Bu, t›pta ve mühendislikte
y›llar süren araﬂt›rmalar›n sonucunda ulaﬂ›lm›ﬂ bir
geliﬂmedir.

“Bir damla kanda beﬂ milyon
civar›nda eritrosit (alyuvar), 10 bin
civar›nda lökosit (insan vücudunu
koruyucu hücre), 200-400 bin adet
trombosit (kanda p›ht›laﬂmay›
baﬂlat›c› hücre) ve kan proteinleri
bulunur. Bunlar damarlar›m›zda
belli bir ahenk içinde akar. Biz yapay
kalp pompas› ile insan kan›n›
yabanc› bir materyal içine alarak
kana bir ivme ve kinetik enerji
kat›yoruz; buna ra¤men bir damla
kan›n içindeki bu hücreler
parçalanm›yor, fonksiyonlar›
13
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kompresörüyle çal›ﬂt›¤›n›, nakil
S›ra kalp naklinde
Son y›llarda bu cihaz›n gö¤üs içine
tak›labilen minyatür tipleri de
gerçekleﬂtirilen
kiﬂinin,
kalbinin
Prof. Dr. Küçükaksu, yapay kalp pompas› naklini
ba¤l› oldu¤u cihaz›n mobil olan›yla oldu¤unu ve bu sistemin ileride
gerçekleﬂtirdikleri hastan›n ameliyattan önce ﬂok
kalp nakline alternatif olabilece¤ini
durumunda ve organlar›n›n büyük ölçüde hasar görmüﬂ günlük hayat›n› sürdürebildi¤ini,
oldu¤unu, vücudunda da a¤›r bir enfeksiyon
istedi¤i yere gidebildi¤ini belirtiyor. belirten Prof. Dr. Küçükaksu,
bulundu¤unu anlat›yor. Baﬂar›l› ameliyattan sonra
“Bu cihazla hasta d›ﬂar›ya ç›kabiliyor, “Merkezimizde tüm sistemler
bulunuyor. Hastan›n t›bbi
hastan›n vücudunun toparland›¤›n›, hiçbir problemi
al›ﬂveriﬂini yapabiliyor. Birkaç ay
özelliklerine göre hangi tip yapay
kalmad›¤›n› ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, art›k kalp
içinde hayat›n› kaybedecek hasta
kalp pompas›n›n uygun ve yararl›
nakline haz›r hale geldi¤ini söylüyor. ﬁimdi hastan›n
y›llarca yaﬂayabiliyor. Hatta
olaca¤›n› belirleyip onu tak›yoruz”
kalp nakil s›ras›na girdi¤ini, uygun organ›n ç›kmas›n›
dünyada bir k›s›m insan, yar›
ﬂeklinde konuﬂuyor.
beklediklerini anlatan Prof. Dr. Küçükaksu, “Umuyorum
zamanl› olarak çal›ﬂabiliyor da. Bu
ki k›sa zamanda uygun organ› bulaca¤›z. Ama bulamasak
da hastam›za mobil makineyi vererek taburcu edece¤iz ameliyat sayesinde hasta, ölüm
Ameliyat sonras› da ameliyat
ve kalp bulundu¤unda kendisine haber verece¤iz” diyor. yata¤›ndan eski hayat›n›n yüzde 70- kadar önemli
80'ine kavuﬂma noktas›na
Her yaﬂ grubuna nakil yap›labiliyor
Prof. Dr. Küçükaksu, yapay kalp
gelebiliyor. Bu durumdaki hastan›n
Yapay kalp pompas› naklinin bir günlük bebekten 90
pompas›n›n, kalp cerrahisinde üst
en büyük kazan›m›, hayata devam
yaﬂ›na kadar olan herkese uygulanabildi¤ini söyleyen
düzey oldu¤unu, bunu Yeditepe
edebilmesidir” diyor.
Prof. Dr. Küçükaksu, yapay kalp pompas›n›n hava
Üniversitesi Hastanesi olarak
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baﬂard›klar› için mutlu oldu¤unu belirterek ﬂöyle
konuﬂuyor:
“Yapay kalp pompas›, teknik ve t›bbi ekibin yüksek bir
organizasyonudur. Benimle birlikte çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m bu dönemde iyi bir e¤itimden geçtiler
ve baﬂar›da bunun da çok büyük etkisi oldu. Ayr›ca
bir tek ameliyatla da iﬂ bitmiyor. Ameliyat sonras›
dönem, özellikle ilk bir ay, ameliyat kadar önemlidir.
Çünkü bu tip hastalar genellikle ya ameliyat masas›nda
ya yo¤un bak›mda ya da ilk bir ayda hayatlar›n›
kaybederler. Ameliyatta gösterilen hassasiyet,
ameliyattan sonra da infeksiyon, nefroloji, anestezi,
kardiyoloji, cerrahi bölümleri ile hemﬂirelik
departman›nca gösterilmelidir. Bu durum sa¤l›k
kurumundaki yüksek bilimsel düzey ve organizasyon
gücüyle mümkün olabilir. Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi çat›s› alt›nda bu t›bbi kültürü oluﬂturmuﬂ
olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Baﬂta ekip üyesi
arkadaﬂlar›m olmak üzere eme¤i geçen herkese çok
teﬂekkür ediyorum.”

Technology
For the first time in Istanbul, Yeditepe University Cardiovascular Surgery
Department Director Professor Süha Küçükaksu and his team successfully
performed an artificial heart pump implantation at Yeditepe University Artificial
Heart Centre. Professor Küçükaksu points out that thanks to surgery patients,
literally on their deathbed are now able to make a 70-80 recovery and adds
“patient's greatest gain is resuming a normal life.”
Advanced stages of the condition may involve shock or even death. Mechanic
systems halt deterioration and reverse the onset. Just like kidney deficient
patients requiring dialysis machines, this is a portable device small enough
to carry on the body or be implanted. However, the critical issue is for the
system to work 24 hours without any interruption,” says Professor Küçükaksu
and goes on to explain the working principle of this pump:
Healthy hearts are capable of effectively pumping blood. Weak and
malfunctioning hearts, on the other hand, are unable to provide organs and
tissues with enough clean blood. By performing this procedure blood inside
the heart is pumped into the aorta and then around the body after passing
through the artificial heart pump. The artificial device takes on the pumping
function of a weak heart.”
Professor Küçükaksu mentioned that prior to surgery, the patient undergoing
artificial heart pump implant was in a state of shock with extensive organ
damage and severe infection. “He recovered quickly after the successful
operation and soon had no ailments. He's now ready for heart transplant.
Artificial heart pump surgery is the joint performance of a technical and
medical team. Members of my team gained good experience in the process
and this contributed greatly to the success. Don't forget that surgery is only
the first step. Post-operational period, especially the first month is equally
as critical because, regrettably, most of these patients loose their lives during
or immediately after surgery, or in the first month. Care and attention practiced
during surgery must continue afterwards by infection, nephrology, anaesthesia,
cardiology, surgery and nursing departments. This is only rendered possible
with the high level of scientific know-how and organisational power of the
medical institution. Today we are jubilant to have established such a medical
culture within Yeditepe University Hospital. I would like to extend my sincere
thanks first to my team and then everyone else for their unconditional support.”
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Bağdat Caddesi Polikliniği

Kadın Sağlığı Birimi
çatısı altında kadınlara yönelik
her tür sağlık hizmeti verilecek
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i Kad›n Sa¤l›¤› Birimi ile bundan
böyle kad›nlara multidisipliner bir yaklaﬂ›mla; kad›n hastal›klar› ve do¤um, genel cerrahi,
dermatoloji / dermokozmetoloji, plastik cerrahi, psikiyatri, radyoloji ve gerek görüldü¤ü
takdirde di¤er tüm branﬂlardan da yard›m al›narak her türlü muayene, tetkik ve giriﬂim
hizmetleri tek bir çat› alt›nda sunulacak.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i
Baﬂhekimi Prof. Dr. Reha Cengizlier, yeni aç›lacak Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i Kad›n
Sa¤l›¤› Birimi projesinin amaçlar›n› ﬂöyle aç›kl›yor:
“Sa¤l›k, tüm insanlar için önemli bir konudur. Ancak kad›n
sa¤l›¤› daha da önemlidir. Çünkü kad›n sadece bir birey
de¤il, bir anne, bir eﬂ ve ailenin temel parças›d›r. Onun
sa¤l›¤›n›n korunmas›, toplumun sa¤l›¤›n›n korunmas›
demektir. Kad›n›n de¤iﬂik dönemlerde, de¤iﬂik yaﬂlarda
farkl› sorunlar› olabilir. Bu bazen genç k›zl›k, bazen gebelik,
bazen annelik, bazen orta yaﬂl›l›k gibi de¤iﬂik dönemlere
özgü fiziksel ve ruhsal sa¤l›k sorunlar› olabilir. Kad›n›n
sadece ﬂikayeti oldu¤u zamanlarda ve sadece ﬂikayetine
yönelik de¤il, bir bütün olarak ele al›nmas› gereklidir.

Multidisipliner bir yaklaﬂ›mla, var
olan ve olmas› mümkün sorunlara
bütünlük içerisinde bak›p her bir
sorun için o sorunu çözecek en yetkili
doktor ve di¤er yard›mc› personelle
birlikte sorunlar›n üstesinden
gelinmesi ve önlenmesi
amaçlanmaktad›r. Kad›nlar›n sa¤l›k
kontrollerini farkl› yerlerde, parça
parça ve birbirinden habersiz
gerçekleﬂtirilmesi yerine tek bir
birimde, yorulup üzülmeden tetkik ve
tedavilerini yapt›r›p var olan sorunlar›n
erkenden tespit edilerek çözülmesi

hedeflenmektedir.”
Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'nde kad›n
hastal›klar› ve do¤um, genel cerrahi,
dermatoloji / dermokozmetoloji,
plastik cerrahi, psikiyatri, radyoloji
ve gerek görüldü¤ü takdirde di¤er
tüm branﬂlardan da yard›m al›narak
her türlü muayene, tetkik ve giriﬂim
hizmetleri verilece¤ini anlatan Prof.
Dr. Cengizlier, Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i
Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'nin di¤er
merkezlere oranla kad›nlara ne gibi
farkl› tedavi hizmetleri sunaca¤›n› ise
ﬂöyle aç›kl›yor:
“S›k›nt›, stres veya endiﬂeleri olan
kad›nlar›n, gerekli tüm yaklaﬂ›m›n
yap›ld›¤›n› bilerek güvenle teslim
oldu¤u, her türlü sorunu için o sorun
hakk›nda en uzman kiﬂilerle ve
yaklaﬂ›mlarla karﬂ›laﬂaca¤›n› bildi¤i
bir birim olacak buras›. 'Herkes her
ﬂeyi yapar' de¤il; 'herkes en iyisini
yapar' güveni duyulan, multidisipliner,
her branﬂ›n birbiri ile iletiﬂim içinde
yard›mc› ve yönlendirici oldu¤u bir
yaklaﬂ›m sunaca¤›z.”
Kad›n hastal›klar› için koruyucu
hekimlik
Kad›n Sa¤l›¤› Birimi’nde kad›n
hastal›klar› ve do¤um aç›s›ndan
amaçlar›n›n kad›n› bir bütün olarak
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ele al›p ilk etapta koruyucu hekimlik
hizmetlerinden faydaland›rmak
oldu¤unu söyleyen Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Uzman› Doç. Dr.
Asl› Somunk›ran ‹ﬂ, bunun nedenlerini
ﬂöyle aç›kl›yor:
“Dünyada her iki dakikada bir kad›n,
rahim a¤z› kanserinden kaybediliyor.
Oysa rahim a¤z› kanserine yol açan
hücresel de¤iﬂiklikler onlarca y›l
öncesinden baﬂl›yor. Y›ll›k düzenli
servikal smear takipleri ile rahim a¤z›
kanserine do¤ru ilerleyebilecek
hücresel de¤iﬂiklikleri tan›mak ve çok
erken aﬂamalarda tedavi etmek
mümkündür. Y›ll›k jinekolojik
muayeneler ile rahim a¤z›, döl yata¤›,
yumurtal›k kanserinin erken tan›s›
yap›labilir.”
Üreme ça¤›
Her beﬂ kad›ndan birinde görülen
polikistik over sendromunun tan› ve
semptomatik tedavisinin, bu
sendromun en önemli bileﬂenlerinden
olan tüylenme ve akneler için
dermatoloji ile eﬂ zamanl› olarak
yap›ld›¤›n› söyleyen Doç. Dr.
Somunk›ran ‹ﬂ, “Pek çok genç hasta,
sadece tüylenme ya da akne ﬂikayetleri
ile dermatoloji uzman›na baﬂvuruyor.

Bu ﬂikayetlere yönelik tedavi
düzenlenirken bunlara neden olan as›l
hastal›¤›n, polikistik over sendromunun
tan›s› ve tedavisi gözden kaçabiliyor.
Oysa hormon düzeylerini
dengelemeden sadece tüylenme ve
akne için verilen tedavi baﬂar›
sa¤layamaz. Ayr›ca bu hastalar›n
yar›s›nda obezite sorunu ve ileri
yaﬂlarda ﬂeker hastal›¤›na kadar
ilerleyebilen insülin direnci vard›r. Yine
bu hastalarda, üreme ça¤›ndayken
insülin direnci ve kan ya¤lar›ndaki
bozukluk aç›s›ndan tedaviye
baﬂlanmayacak olursa ileride kalp
damar hastal›klar› riski çok yüksektir”
diyor. Polikistik over sendromlu
hastalar›n; kad›n hastal›klar›,
dermatoloji ve dahiliye endokrin
uzmanlar› taraf›ndan ortak takip ve
tedavilerinin en uygun yöntem
oldu¤una dikkat çeken Doç. Dr.
Somunk›ran ‹ﬂ, Kad›n Sa¤l›¤›
Birimi'nde polikistik over sendromlu
hastalar›n oradan oraya koﬂturmadan
multidisipliner olarak tedavilerinin
mümkün olaca¤›n› belirtiyor.
Gebelikten korunma yöntemleri
Doç. Dr. Somunk›ran ‹ﬂ, gebe kalma
veya cinsel yolla bulaﬂan hastal›k
kapma korkusuyla sa¤l›kl› bir cinsel
yaﬂam› olmayan kad›nlar›n yaﬂ›na ve

yaﬂam tarz›na en uygun gebelikten korunma yöntemleri hasta
ile tart›ﬂ›larak belirleniyor ve uygulamas› sa¤lan›yor. Kad›n
Sa¤l›¤› Birimi'nde; her dört kad›ndan birinin sorunu olan, iﬂ
gücü kayb›na neden olabilen, yaﬂam kalitesini ciddi anlamda
etkileyebilen adet dönemi sanc›lar›n›n da ay›r›c› tan› ve
tedavisinin yap›laca¤›n› söylüyor.
Menopoz sonras› dönem
“Beklenen yaﬂam süresinin uzamas› ile kad›nlar›n büyük k›sm›
hayatlar›n›n en az üçte birlik k›sm›n› menopoz sonras› dönemde
sürdürmekte” diyen Doç. Dr. Somunk›ran ‹ﬂ, kelime olarak
“son adet” anlam›na gelen menopozun kad›nlar için kaç›n›lmaz
bir durum oldu¤unu, ancak asla hayat›n ya da cinselli¤in
sonu anlam›na gelmedi¤ini belirtiyor. Bu dönemde baﬂlanacak
menopoz tedavisi ile ateﬂ basmas›, gece terlemeleri, unutkanl›k
gibi menopoz ﬂikayetlerinin ortadan kald›r›lmas›n›n mümkün
oldu¤una dikkat çeken Doç. Dr. Somunk›ran ‹ﬂ, “Menopozdan
hemen sonra, zaman geçirilmeden baﬂlanan hormon tedavisi,
kemik erimesi, üriner semptomlar, vajinal kuruluk ve buna
ba¤l› cinsel isteksizlik gibi menopozun uzun dönem sorunlar›na
karﬂ› da koruyucu olacakt›r” diyor. Menopoz tedavisi planlanan
hastan›n, eﬂ zamanl› olarak meme aç›s›ndan radyoloji ve
genel cerrahi, menopoza özgü s›k›nt›lar aç›s›ndan psikiyatri
taraf›ndan da de¤erlendirilmesinin mümkün olaca¤›na de¤inen
Doç. Dr. Somunk›ran ‹ﬂ, döl yata¤› kanserinin hasta taraf›ndan
fark edilebilecek en önemli semptomlar›n›n adet düzensizli¤i,
aﬂ›r› kanama ve menopoz sonras› kanamalar oldu¤unu
belirterek, “Hastalar›n ço¤u menopoza yak›n dönemdeki adet
düzensizliklerini menopozun do¤al gidiﬂat›na ba¤layarak
önemsememekte, bu nedenle döl yata¤› kanseri tan›s›
gecikebilmektedir. Menopoz öncesi dönemdeki adet
düzensizliklerinin ay›r›c› tan›s› ile döl yata¤› kanserinin erken
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tan›s› mümkün olacakt›r” diyor.
Do¤um sonras› beden esteti¤i
Do¤um sonras› dönemde bedende önemli kal›c› estetik
sorunlar meydana gelebildi¤ini belirten Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi Estetik Cerrahi Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr.
Ahmet Karacalar, bu sorunlar› ﬂöyle s›ral›yor:
•Cilt sorunlar›
•Deride lekelenmeler
•Saç kay›plar›
•Deri çatlaklar›
•K›lcal damarlarda art›ﬂ ve geniﬂlemeler
•Memenin estetik sorunlar›
•Doku gevﬂeklikleri
•Kar›n bölgesinde deformasyon
•Bedende kilo da¤›l›m› de¤iﬂiklikleri
•Sezeryan izleri
•Cinsel organ deformasyonlar›

•Bölgesel ya¤ fazlal›klar› için lazer lipo
•Deri çatlaklar› için fraksiyonel lazer
uygulamalar› (1540 dalga boyu olan
erbium-glass ve 2940 dalga boyu
olan erbium-YAG), hücre transferleri
•Selülit için lazer lipo, lpg, triaktif,
infrared
•K›lcal damar tedavisi için Nd-YAG
(varisler için damar cerrahisi
taraf›ndan endovenöz lazer
uygulamalar›)
•Meme deformasyonlar› için dolgu,
hücre transferleri, infrared
•Kar›n bölgesi deformasyonlar› için
1540 dalga boyu olan erbium-glass,
lpg, infrared, triaktif
•Sezeryan izleri için fraksiyonel lazer
•Saç kay›plar› için saç mezoterapisi

Do¤um sonras› beden esteti¤inin yeniden kazand›r›lmas›
ya da geliﬂtirilmesinde bütüncül (holistik) bak›ﬂ aç›s›n›n
gerekli oldu¤una de¤inen Prof. Dr. Karacalar, bunun için
Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'nde yap›lacaklar› ﬂöyle aç›kl›yor:
•Do¤um sonras› sa¤l›kl› beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n
kazand›r›lmas› ve do¤um sonras› beslenme diyetleri
•Doku s›k›laﬂmas› için doku s›k›laﬂt›r›c› programlar
(kas tonusu art›rma program›, infrared, triaktif, lpg)

Meme kanserinde meme
korunabilir
Meme kanserine yakalanan ve
memesini kaybeden kad›nlar
üzerindeki psikolojik etkilerin en aza
indirilmesi için yap›lan çal›ﬂmalarda,
memenin korunmas›n›n mümkün
oldu¤u sonucuna var›ld›¤›n› söyleyen
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel
Cerrahi Uzman› Prof. Dr. Alp Demira¤,
bunun için uygulanan ve Kad›n Sa¤l›¤›
Birimi'nde de uygulanacak olan
yöntemi ﬂöyle aç›kl›yor:
“Özellikle son zamanlarda geliﬂtirilen
iki önemli yöntem var: Birincisinde
teknolojiden yararlan›yoruz, di¤erinde
de kemoterapi denilen, kanser
ilaçlar›n›n kullanma zaman›n›
belirleyerek memenin korunmas›n›
mümkün hale getiriyoruz. Her iki
yöntemde de özellikle 2 cm'nin
alt›ndaki küçük meme tümörlerinde
memenin tamamen ç›kart›lmas›na
gerek kalm›yor. Memenin korunmas›
için kemoterapi yöntemine çok önem
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veriyoruz. Hastada 2 cm'den büyük
bir tümör varsa hastaya ameliyat
öncesinde kemoterapi uygulayarak
tümörü küçültüyoruz. Böylece sadece
tümörün oldu¤u bölge ve çevresindeki
sa¤lam dokuyla birlikte tümörü
ç›kararak memeyi koruyoruz. Daha
önce uygulanan yöntem, önce
kanserin al›nmas›, sonra kemoterapi
ve radyoterapi uygulanmas› iken yeni
yöntemde önce kemoterapi ile tümör
küçültülüyor, sonra al›n›yor. Kiﬂinin
memesi küçük ve içindeki tümör
2 cm veya daha büyük boyuttaysa
meme koruyucu ameliyat› yapt›¤›m›z
zaman o memenin ﬂekli bozuluyor.
Büyük bir memede meme koruyucu
ameliyat› yaparken problem olmaz,
çünkü zaten dokusu vard›r. Bu
durumda küçük memede tümörün
boyu önem arz ediyor ve kemoterapi
ile küçültülmesi gerekiyor. Vakalar›n
yüzde 20-30'una varan bir k›sm›nda
kemoterapi uygulamas› ile tümörün
tamamen kayboldu¤u gözleniyor.
Yüzde 40-50'sinde de tümörün
büyüklü¤ü yar›ya iniyor. Tümörü
küçültmek veya yok etmek, teknik
olarak bizi memeyi koruyabilir hale
getiriyor. Bunun yan›nda ameliyat
öncesi verilen kemoterapiler, tümörün
kemoterapiye olan duyarl›l›¤› hakk›nda
bize bilgi veriyor. Ayr›ca koltuk alt›n›n
al›nmas› günümüzde neredeyse
tamamen terk edilmiﬂ bir yöntem.
Eskiden tümörün yay›lma ihtimali
oldu¤u gerekçesiyle al›n›yordu.
Bütün bunlar›n yan›nda meme
koruyucu ameliyatlar›n, memenin
tamam›n›n ç›kart›lmas›na yönelik eski
ameliyat yöntemleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hasta sa¤ kal›m
oranlar› yönünden bir fark olmad›¤›
gösterilmiﬂtir.”
Lenf bezlerinin al›nmas›
gerekmeyebilir

“

•

Prof. Dr. Demira¤, Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi aç›ld›¤›ndan
beri baﬂar›yla uygulanan ve Kad›n
Sa¤l›¤› Birimi'nde de uygulanacak
olan yöntem, “sentinel lenf nodu
biyopsisi” hakk›nda da ﬂu bilgileri
veriyor:
“Bu yöntemde radyoaktif maddeyi
meme baﬂ› veya tümör etraf›na
ameliyat›n baﬂ›nda enjekte ediyoruz
ve memenin lenf dolaﬂ›m›n›n nereye
gitti¤ine bak›yoruz. Radyoaktif madde
tümörün etraf›na verildi¤inde, onun
ilk tuttu¤u lenf bezine 'sentinel lenf
nodu' diyoruz. Bu lenf nodunun önemi
ﬂudur ki; bize tümörün ilk yay›laca¤›
yer buras›d›r bilgisi verir. Bu lenf
bezlerini ameliyatla ç›kararak
patolojiye göndeririz. Lenf bezi içinde
tümör hücresi olmad›¤› sonucu
ç›karsa koltuk alt›ndaki lenf bezlerini
ç›karmaya gerek kalmaz. E¤er içinde
kanser hücresi varsa koltuk alt›ndaki
lenf bezlerini temizliyoruz.”
Radyoloji tetkikleri
Kad›nda sinsice geliﬂebilecek kanser
türlerinin taramas›n›n radyoloji ile
gerçekleﬂtirebildi¤ini anlatan Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Radyoloji
Uzman› Yrd. Doç. Dr. H. Zafer Akﬂit,
Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'nde uygulanacak
radyoloji tetkiklerini ﬂöyle s›ral›yor:
•Tiroid kanserleri için tiroid USG

tarama tetkikleri
•Meme kanseri için mamografi ve
meme USG tarama tetkikleri; bir ﬂey
bulunmas› halinde diagnostik tetkikler
•Yumurtal›k kanseri için alt bat›n
USG tarama tetkiki
•Hastanede baﬂar› ile uygulanan “tüp
bebek” çal›ﬂmalar›n›n baﬂlang›c›nda,
kad›n›n yüklenece¤i “hormon yükü”
öncesinde memelerin USG veya
USG + mamografi ile tetkiki
•Menopoz dönemi takipleri için tiroid
ve meme taramalar›
•Memenin estetik düzeltilmesi
çal›ﬂmalar›n›n baﬂ›nda, memede bir
lezyonun bulunmad›¤›n›n USG ve
USG + mamografi ile tesbiti.
Dermatolojik iﬂlemler
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Dermatoloji Uzman› Prof. Dr. Oktay
Taﬂkapan, Kad›n Sa¤l›¤› Birimi'nde,
deri hastal›klar›n›n tan› ve tedavisinin
yan› s›ra gerçekleﬂtirilecek di¤er
uygulamalar› ﬂöyle s›ral›yor:
•Saç dökülmelerinde patern analizi ve
nedene yönelik tedavi
•Deri bak›m› konusunda bilgilendirme
•Nevüslerin (benlerin) bilgisayarl›
dermatoskop (MoleMax) ayg›t›yla
kayd› ve izlenmesi
•T›rnak hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi
•Peeling uygulamalar›

From Yeditepe
Yeditepe University Ba¤dat Caddesi Polyclinic Women's
Health Centre will soon open its doors serving women
with medical services including gynaecology and child
birth, general surgery, dermatology/dermo-cosmology,
cosmetic surgery, psychiatry, radiology and (if deemed
necessary, with support of all other disciplines) any type
of examination, test or intervention services specifically
for women. According to Yeditepe University Hospital
Ba¤dat Caddesi Polyclinic Director Professor Reha
Cengizlier the facility will have several purposes:
“Adopting a multidisciplinary approach our objective,
together with authorised specialist doctor and other
support personnel, is to overcome or prevent problems
with consideration to existing or potential female specific
conditions. Instead of female patients having to go to
separate medical centres and receive unrelated and
inconsistent treatment we're offering a single centre to
provide hassle free medical check-ups and early diagnosis
of existing problems.”
“Initially, the centre aims to provide women with
preventative medical services” says Yeditepe University
Hospital Gynaecology and Obstetrics Specialist Associate
Professor Asl› Somunk›ran ‹ﬂ and adds “we will
concentrate on preventing and treating gynaecologic
cancers, assisting the post-menopause period and inform
patients on birth control methods. Pointing out to the
heightened chance of developing significant and permanent
cosmetic problems following birth, Yeditepe University
Hospital Cosmetic Surgery Department Director Professor
Ahmet Karacalar says that they will adopt a holistic
approach to help body recover or improve aesthetically.
Reminding us breast cancer no longer means loosing
breast(s), Yeditepe University Hospital General Surgery
Specialist Professor Alp Demira¤ says: “Prior to surgery
we apply chemotherapy to downsize breast tumours larger
than 2 cm. This makes it possible to remove tumour(s)
and surrounding tissue(s) without harming breasts.”
Yeditepe University Hospital Radiology Specialist Assistant
Professor H. Zafer Akﬂit says that, radiology is the best
way to detect insidious forms of cancer in female patients.
Meanwhile, Professor Oktay Taﬂkapan says that, in addition
to diagnosis and treatment of dermatological problems
including nail illnesses, they will offer hair loss pattern
analysis and respective treatment.
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“Domuz gribi
sahte bir salgın değildi”
“Domuz gribi orta ﬂiddette bir salg›n olarak seyretti¤inden ﬂimdilik ﬂans›m›za ölümler,
aﬂ›lama oranlar›n›n düﬂüklü¤üne ra¤men tahmin edilen düzeyde olmad›” diyen
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzman›
Prof. Dr. Gülden Y›lmaz, “ﬁu ana kadar domuz gribine ba¤l› hayatını kaybetmiﬂ kiﬂiler
aﬂılansalardı bu kayıpların yaﬂanmamıﬂ olaca¤ı akıllardan silinmemelidir. Grip aﬂ›lar›,
grip salg›n ve pandemilerinde kiﬂileri hastal›ktan korumada en önemli önlemlerden
biridir” diyor.
Prof. Dr. Gülden YILMAZ
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji,
Klinik Mikrobiyoloji ve Klinik Viroloji Uzman›

kadar ileri gitti ki Dünya Sa¤l›k
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik
Örgütü gibi bir kuruluﬂ bile
Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzman› Sa¤l›k Bakanl›¤›
endüstriye yarar sa¤lamak için sahte
Pandemi ‹zleme Bilim Kurulu, Türk Tabipleri Birli¤i
bir pandemi yaratmakla
Pandemi ‹zleme Kurulu Üyesi ve ayr›ca Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanl›k Derne¤i Klinik Viroloji Çal›ﬂma suçlanabildi.”
Grubu kurucular›ndan ve Avrupa Klinik Viroloji Derne¤i
Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Gülden Y›lmaz ‘her ﬂeyden “Salg›n bitmedi”
önce ﬂunu vurgulamak gerekli: Aﬂ›lanma, viral
“Pandemi henüz bitmiﬂ olarak
enfeksiyonlara karﬂ› korunmada en önemli yollardan
biridir' diyor ve domuz gribi virüsünün ﬂimdiye kadar
karﬂ›laﬂmad›¤›m›z yeni bir virüs ve pandeminin baﬂ›nda
dünyada herkesin bu virüse karﬂ› duyarl› oldu¤unu
vurguluyor.
“Pandemi (salg›n) sona erdi diyebilmek için de henüz
çok erken” ﬂeklinde konuﬂan Prof. Dr. Y›lmaz, bilimsel
verilere göre bu salg›n›n gerçek bir pandemi özelli¤inde
oldu¤unu vurgulayarak, “sahte domuz gribi”
söylentileriyle ilgili ﬂu bilgileri veriyor:
“Uzmanlar, bu salg›n›n sahte bir salg›n oldu¤unu iddia
etmenin yanl›ﬂ ve sorumsuzluk oldu¤u görüﬂünde
hemfikir. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün de vurgulad›¤› gibi
yaﬂananlar›, tarihi ve bilimsel bir perspektiften
de¤erlendirmek gerekli. Maalesef pandemi ile birlikte
son derece titizlikle takip edilmesi gereken bir konuda
halk›n bilgilendirilmesi aﬂamas›nda haks›z karalamalar
ön plana geçti ve bilimsel dayanaktan yoksun yorumlar
bilinçli kiﬂilerin bile kafas›n› kar›ﬂt›rd›. Bilgi kirlili¤i o
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tan›mlanm›yor” diyen Prof. Dr.
Y›lmaz, tüm dünyada pandemik
influenzaya ba¤l› 15 binin üzerinde
ölüm rapor edildi¤ini, kuzey yar›m
kürede pandemi aktivitesinin düﬂüﬂ
gösterdi¤ini belirterek bir uyar›da
bulunuyor:
“Ancak izleme, hem pandemi virüsü

hem de mevsimsel grip etkeni
influenza için devam ediyor. Bu
konunun uzmanlar›, ölüm say›lar›n›
her y›l saptanan mevsimsel gribe
ba¤l› ölüm say›lar› ile
karﬂ›laﬂt›rmam›z›n bilimsel olmad›¤›
görüﬂünde. Genellikle bir
pandemiye ait daha net ölüm
say›lar› pandemi sona erdikten

bir-iki y›l sonra kesinleﬂebiliyor.”
Domuz gribinin en önemli
özelli¤inin nas›l seyredece¤inin
önceden tahmin edilememesi
oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Y›lmaz,
domuz gribi pandemisinin bugünkü
seyri ile ilgili ﬂu bilgileri veriyor:

kiﬂilerin aﬂ›lanmas›na ve kiﬂisel korunma tedbirlerine
de hassasiyet gösterilmesine mutlaka devam edilmelidir.
ﬁu ana kadar domuz gribine ba¤l› hayat›n› kaybeden
kiﬂiler aﬂ›lanm›ﬂ olsalard›, bu ölümlerin
gerçekleﬂmeyece¤i ak›llardan silinmemelidir.”

Aﬂ›n›n yan etkisi

“Orta ﬂiddette bir salg›n olarak
“22 Aral›k 2009 tarihinde Türkiye'de aﬂ›lama h›z› yüzde
seyretti¤inden ﬂimdilik ﬂans›m›za
2.3 iken, bu oran Kanada, ‹sveç, ‹sviçre ve ABD'de yüzde
ölümler, aﬂ›lama oranlar›n›n
26-77 aras›ndayd›” diyen Prof. Dr. Y›lmaz, domuz gribi
düﬂüklü¤üne ra¤men, tahmin edilen
aﬂ›s›na ilginin çok düﬂük olmas›n›n, yan etkilerden
düzeyde olmad›. Ancak kuzey yar›m
korkulmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›n› söyleyerek
kürede henüz k›ﬂ bitmedi. Her y›l
aﬂ›n›n yan etkileriyle ilgili ﬂunlar› anlat›yor:
saptanan mevsimsel grip olgular›
henüz yeni baﬂlayabilecektir. Dileriz “Vücuda giren herhangi bir ilaç ya da aﬂ›yla ilgili yüzde
bu kadar› ile kal›r ama pandeminin yüz yan etkisi yoktur denilemez. Ancak her ilaç ya da
aﬂ›yla ilgili ön çal›ﬂmalar yap›l›r. Domuz gribi virüsü
pik (zirve) döneminden sonra
azalma sürecine girerek dalgal› bir yepyeni bir virüs ve aﬂ›s›n›n gerekli tüm aﬂamalar
seyir izleyebilece¤i tahmin ediliyor. denenmeden insanlara yap›ld›¤› söylenerek çok tehlikeli
bir bilgi kirlili¤i yarat›ld›. Bilim dünyas› böyle bir virüs
Dalgalanma; havalar›n so¤umas›,
salg›n›n› bekledi¤i için ön haz›rl›¤› vard›. Beklenen ve
kapal› alanlarda geçirilen sürenin
korkulan, kuﬂ gribi H5N1 Asya'dan yay›lacak bir pandemi
uzamas›, hastal›kla henüz
karﬂ›laﬂmam›ﬂ gruplar›n varl›¤› ile riski idi. Bu nedenle maket aﬂ› çat›s› haz›rd›. Yeni pandemi
virüsü bambaﬂka bir yerde Kuzey Amerika'da nisan
iliﬂkilidir. Salg›n azalma e¤ilimi
ay›nda ortaya ç›kt›. Salg›n etkeni virüs, bu sa¤l›kl› oldu¤u
göstermekle birlikte, önümüzdeki
onaylanm›ﬂ maket içine yerleﬂtirilerek acilen kuzey yar›m
aylarda hastal›k aktivitesinde art›ﬂ
görülebilir. Bu nedenle riskli
küre için aﬂ›lar haz›rlanabildi. Aﬂ›n›n içinde, ba¤›ﬂ›kl›k
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sistemini daha iyi uyars›n diye kullan›lan adjuvan ve
antibakteriyel olarak konulan baz› maddelerin yan
etkilerinden korkuldu. Halbuki bunlar ﬂimdiye kadar
denenmiﬂ aﬂ›larda var olan maddelerdi. Bunlar›n aﬂ›
içinde bulunan miktarlar›nda yan etkilerinin olmad›¤›
kan›tlanm›ﬂ durumda.”

Türkiye'ye gelen aﬂ›n›n özelli¤i
Dünyadaki pandemik A/H1N1 aﬂ›lar›n›n katk› maddesi
içeren ve içermeyen olarak iki tip oldu¤una ve
Türkiye'deki aﬂ›n›n, içindeki katk› maddesinden dolay›
eleﬂtirildi¤ine de de¤inen Prof. Dr. Y›lmaz, bu fark› ﬂöyle
aç›kl›yor:

Hastal›¤› beklemek ya da
aﬂ›lanmak
Prof. Dr Y›lmaz, ﬂu soruyu soruyor:
“Yeni bir enfeksiyonla
karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Ona karﬂ›
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminizi e¤itip
kendimizi hastal›klardan korumak
m›, yoksa yan etkilerden korkup
hastal›¤› beklemek mi daha iyi?”
Cevab› da “Elbette beklemek daha
riskli” ﬂeklinde veriyor ve nedenini
ﬂöyle aç›kl›yor:

“Çünkü domuz gribi virüsünden
dolay› ölüm oranlar› her geçen gün
“Türkiye'de Avrupa standartlar›nda aﬂ›lar kullan›l›yor. Grip yükseldi. Enfeksiyona ba¤l› olarak
aç›s›ndan riskli grup olan hamileler için katk›s›z aﬂ› da çok genç ve gebe ölümleri görüldü.
getirtildi. Amerika ise her yönüyle bizden ve Avrupa'dan Henüz tedaviye geçemeden
farkl›. Amerika çok zengin bir ülke ve kendi aﬂ›s› ile
kaybetti¤imiz insanlar var. Kiﬂilerin
kendi antijenini üretebiliyor. Aﬂ›n›n içine bu antijen
beslenme yetersizli¤i ve altta yatan
maddesini bol koyarsan›z, ba¤›ﬂ›kl›¤› güçlendiren adjuvan kronik bir hastal›¤› da varsa
denilen maddeyi koyman›za gerek kalmaz. Amerika kendi enfeksiyon ölüme yol açabiliyor.
aﬂ›s›n› kendisi üretti¤i için bunu yapmak zorunda kalm›yor. Virüs y›l içi beklenen
Ayr›ca Amerika baz› sa¤l›k kurallar› nedeniyle
mutasyonlar›na u¤rasa bile genel
mahkemelerin uzun sürdü¤ü ve o nedenle baz› kurallar› olarak yine ayn› yeni virüs.
gerekli ya da gereksiz kat› uygulayan bir ülke.”
O nedenle aﬂ›lanma, aksi bilimsel
kaynaklarda belirtilene kadar, bizi
Türkiye'deki aﬂ›n›n içeri¤indeki adjuvan maddesinden
dolay› korkulacak yan etkisi olmad›¤›n› belirten Prof. Dr. o minör mutasyona u¤ram›ﬂ virüse
karﬂ› da korur. Virüsde görülen
Y›lmaz, “Milyonlarca doz aﬂ› üretildi ve Dünya Sa¤l›k
de¤iﬂiklikler bilim kuruluﬂlar›
Örgütü bunlar›n yan etkilerini izlemeye ald›. ﬁu ana
taraf›ndan yak›ndan izlenmekte. Baz›
kadar milyonlarca doz aﬂ› uyguland›. Y›llard›r
uygulanmakta olan mevsimsel grip aﬂ›s›ndan farkl› kayda gruplar hastal›¤› hafif geçirip
atlatabiliyor ama bu da riskli. Çünkü
de¤er oranda bir yan etki saptanmad› ve bu aﬂ›lar›n,
mevsimsel grip aﬂ›lar› kadar güvenilir oldu¤u belirtildi” bu ﬂekilde baﬂka riskli gruplara, çok
diyor. Ayr›ca ‹ngiltere'de yap›lan bir çal›ﬂmada, aﬂ›n›n
yak›n sevdiklerinize virüsü
yan etkisi olarak ç›kmas›ndan korkulan GBS denen
taﬂ›yabilirsiniz. Dolay›s›yla öneriler
nörolojik hastal›¤›n, gribal enfeksiyon geçirenlerde,
do¤rultusunda sadece kendiniz için
aﬂ›l›lardakinden daha yüksek oranda saptand›¤›n›
de¤il çevreniz için de
belirtiyor.
aﬂ›lanmal›s›n›z.”
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Sa¤l›kl› olanlar da risk
grubundayd›
Virüs ilk ortaya ç›kt›¤›nda,
bulaﬂt›r›c›l›klar› yüksek oldu¤u için
okul ça¤› çocuklar›n›n,
hastalanmadan görevlerine devam
edebilmeleri için sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n, enfeksiyonu a¤›r
geçirme riski olan gebelerin ve
kronik hastal›¤› olanlar›n
aﬂ›lanmada öncelikli grup olarak
belirlendi¤ini söyleyen Prof. Dr.
Y›lmaz, ancak daha sonra ölüm
oranlar› izlenip 50 yaﬂ›na kadar olan
sa¤l›kl› kiﬂilerin de bu virüsten
dolay› kaybedildi¤i görüldükçe risk
grubu kapsam›n›n geniﬂletildi¤ini

“
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ve 50 yaﬂ›na kadar sa¤l›kl› kiﬂiler
ile 65 yaﬂ üzerindeki kronik hastal›¤›
olan kiﬂilerin de aﬂ›lanmalar›n›n
önerildi¤ini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada domuz
gribi ölümleri
Türkiye'de 22 Aral›k 2009 tarihi
itibari ile bildirilen domuz gribi
ölüm say›s›n›n 507 oldu¤unu ve
daha sonra bu rakam›n 600'ü
aﬂt›¤›n› belirten Prof. Dr. Y›lmaz,
ölüm h›zlar›yla ilgili ﬂu bilgileri
veriyor:
“Türkiye'de ölüm h›z› milyonda 5.77
olarak bildiriliyor. Baﬂka bir deyiﬂle

pandemi süresince her 100 bin
kiﬂiden yaklaﬂ›k 2 kiﬂinin kayb› söz
konusu. Bu oran Avusturya'da
milyonda 0.37, Japonya'da 0.84,
‹talya'da 3.22, Yunanistan'da 4.76,
ABD'de 6.71. Hayat›n› kaybedenlerin
yüzde 59'unda altta yatan kronik bir
hastal›k oldu¤u görülmüﬂ. Ölenlerin
yüzde 34.8'i ise altta yatan bir
hastal›¤› ve enfeksiyonun a¤›r
geçme riski olmayan kiﬂiler. Her y›l
tekrarlanan mevsimsel grip, daha
çok yaﬂl›larda ve kronik hastal›¤›
olanlarda a¤›r seyredebilirken
pandemik grip 50 yaﬂ alt›ndaki
sa¤l›kl› kiﬂilerde, çocuklarda ve
gebelerde çok daha a¤›r seyrediyor.”

Microscope
“We can consider ourselves lucky that swine flu remained as
a moderate degree outbreak with low death rate regardless of
poor vaccination cover,” says Yeditepe University Hospital
Microbiology, Clinical Microbiology and Virology Specialist
Professor Gülden Y›lmaz and adds “Please be reminded that
swine flu related deaths could have been prevented with
vaccination so it is fundamental that people in the risk group
continue to get vaccinated for the illness.”
Professor Y›lmaz says, “It is too early to say the pandemic is
over” and underlined the fact that scientific data remain as
proof that this outbreak a true pandemic. Professor Y›lmaz
provided insight into the rumours of “false swine flu”:
“Authorities agree that rumours about a fake outbreak are not
only wrong but irresponsible. As underlined by the World
Health Organisation we have to evaluate the developments
through a historical and scientific perspective. Notifying the
public is a fundamental segment of successful pandemic
management however it is very unfortunate that unjust smear
campaigns surpassed everything. Declarations with no scientific
background even confused conscious and informed people.
The pollution of information was so severe that an institution
like the World Health Organisation was blamed for fabricating
a fake pandemic for the benefit of the pharmaceutical industry.”
Professor Y›lmaz explained the existence of two types of
pandemic A H1N1 vaccinations in the world, with or without
additives. In Turkey, the vaccines were criticised for containing
additives. Professor Y›lmaz explained the difference:
“In Turkey we use European standard vaccinations. We even
imported additive free vaccinations for pregnant women who
are in the flu risk group. The United States is completely
different from Europe. They are rich and are therefore capable
of developing their own antigen with their own vaccine. Adding
an abundance of antigen substance to the vaccine means that
immune system strengthening adjuvant is no longer necessary.
As a producer of its own vaccines the United States does not
have to incorporate additives. Please also remember, United
States is a country where court cases are prolonged due to
certain medical legislation and whether sensible or not some
rules are mandatory.”
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Türkiye'de ilk kez
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde

uygulanan yeni diz protezi ile
mutluluğa adım attı
Yürümeyi zorlaﬂt›ran ve dayan›lmaz a¤r›lar yaﬂatan diz eklemi k›k›rda¤› aﬂ›nmas› sorunuyla
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne baﬂvuran Gülten Buyan, Türkiye'de ilk kez
Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Faik Alt›ntaﬂ
ve ekibi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen diz protez ameliyat› ile sa¤l›¤›na kavuﬂtu.
Prof. Dr. Faik ALTINTAﬁ
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›

Gülten Buyan (60) hayat›n›n son 10 y›l›n› sol
baca¤›ndaki diz a¤r›s›yla mücadele ederek geçirmiﬂ.
“Dayan›lmaz diz a¤r›lar› çekiyordum, merdiven
ç›kam›yordum, uzun yola gidemiyordum” ﬂeklinde
anlat›yor yaﬂad›klar›n›. Pek çok doktorun kap›s›n›
çalmas›na, bir kez de menisküs ameliyat› olmas›na
ra¤men a¤r›lar›ndan bir türlü kurtulamayan Gülten
Han›m, beﬂ y›ll›k doktorunu da geride b›rak›p epey
methini duydu¤u Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›
Prof. Dr. Faik Alt›ntaﬂ'a baﬂvuruyor son çare olarak.
Ald›¤› bu karardan dolay› piﬂman olmayan Gülten
Han›m, Türkiye'de ilk kez kendisine uygulanan tek
parça protez operasyonu ile a¤r›s›z bir hayata do¤ru
ilk ad›mlar›n› atmaya baﬂl›yor. ‹ﬂte bu nedenle,
“Beni hayata döndürdü¤ü ve a¤r›s›z yürüttü¤ü için
doktoruma ve kusursuz bir hizmet veren tüm
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi çal›ﬂanlar›na
teﬂekkür ederim” ﬂeklinde ifade ediyor düﬂüncelerini.

Protez tak›lsa da dizin hissi kaybolmuyor
Gülten Buyan'›n sorununu “diz eklem k›k›rda¤›n›n
aﬂ›nmas›” olarak aç›klayan Prof. Dr. Alt›ntaﬂ, bu
hastal›¤›n nas›l oluﬂtu¤unu ve nas›l bir operasyon
24

“

kan›

uygulad›klar›n› ﬂöyle anlat›yor:
“Diz ekleminin iç, d›ﬂ ve ön taraf› olmak üzere üç
ayr› bölümü vard›r. ‹ç taraf› yükün yüzde 70'ini, d›ﬂ
taraf› ise yüzde 30'unu taﬂ›r. Dolay›s›yla iç taraf›n
aﬂ›nma olas›l›¤› daha yüksektir. Bu nedenle
hastalar›n ço¤u dizinin iç taraf›n›n a¤r›d›¤›n› söyler.
Bir insan›n dizinin iç taraf›ndaki k›k›rdak aﬂ›nd›ysa
bununla birlikte ön tarafta diz kapa¤› kemi¤inin
arkas›ndaki kemikte de aﬂ›nma varsa tedavide

eskiden total diz protezi yap›l›rd›. sonland›rmay› amaçlad›k.”
Yani dizin sa¤lam olan d›ﬂ taraf›
“Gülten Han›m daha önce
da de¤iﬂtirilerek protez tak›l›rd›.
menisküs ameliyat› olmuﬂ, ama
Ya da dizin iç taraf›na ayr›, ön
bu çözüm getirmemiﬂ. Çünkü
taraf›na ayr› olmak üzere iki ayr› menisküs, diz ekleminin içinde
protez uygulan›rd›. Gülten
yükü taﬂ›yan bir takozdur. Orta
Han›m'›n yak›nmas›n›n
yaﬂta ve orta ileri yaﬂta sadece
çözümünde biz, dizin hem iç
menisküs lezyonu de¤il,
hem de ön taraf›n› tek parça
beraberinde k›k›rdak aﬂ›nmas›
protezle de¤iﬂtirerek a¤r›lar›n›
da oldu¤u için, menisküs
ameliyat› hastam›z›n derdine
çare olamazd›” diyen Prof. Dr.
Alt›ntaﬂ, uygulad›klar› protezin
özelli¤ini ve avantaj›n› ﬂöyle
ifade ediyor:
“Bu protezle dizin yükünü metal
bir parça üstleniyor.
Zirkonyumdan yap›lm›ﬂ protez,
üst taraftaki kemikte bulunuyor.
Alt taraftaki kemikte de plastik
parça ile yeni bir eklem yüzeyi
oluﬂturduk. Bu ameliyat›n en
önemli yarar›, dizin ön çapraz
ba¤› ile arka çapraz ba¤›n›
kesmeyip muhafaza ediyor
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olmam›zd›r. Dizin ba¤lar› yerinde oldu¤u için, diz
hem stabil (dayan›kl›) oluyor hem de dizin derin
duyusu kaybolmuyor. Böylece hastalar dizlerini
hissedebiliyorlar.”

20 y›l a¤r›s›z bir hayat
Prof. Dr. Alt›ntaﬂ, a¤r›s›z bir hayata baﬂlad›¤› için

mutlu oldu¤unu ve yavaﬂ yavaﬂ
normal hayat›na döndü¤ünü
söyleyen Gülten Han›m için,
“A¤r›l› olan k›k›rda¤›n› ald›k ve
protezler ile yeni bir eklem
oluﬂturduk. Bu eklemle ortalama
20 y›l a¤r›s›z ve kendi dizini
hissederek yürüyebilmesini
bekliyoruz” diyor.
Bu protezin 40-65 yaﬂ aras›
kiﬂilere yap›ld›¤›n› belirten Prof.
Dr. Alt›ntaﬂ, hastalar›n bundan
sonraki hayatlar›nda hiçbir
hareket k›s›tlamas›na
gitmelerine gerek olmad›¤›n›;
bisiklete binme, yüzme, tenis
gibi her tür sporu
yapabileceklerini ifade ediyor.

Türkiye'de ilk kez Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi'nde
Diz eklemi k›k›rda¤›
aﬂ›nmalar›nda hem iç hem ön
aﬂ›nma birlikteyse buna tek
parça protezle çözüm bulan
ameliyat› Türkiye'de ilk kez
Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi'nde uygulayan Prof.
Dr. Faik Alt›ntaﬂ; bu protezin
dünyada ilk kez 2003 y›l›nda
dizayn edilerek hastalara
uygulanmaya baﬂland›¤›n›, 2007
y›l›nda Amerika'da FDA onay›n›
ald›ktan sonra kullan›ld›¤›n› ve
Türkiye'ye gelir gelmez de ilk
kez kendilerinin uygulad›¤›n›
söylüyor.

Prof. Dr. Alt›ntaﬂ, Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi'nin
Obezlere protez tak›lam›yor sadece ortopedide de¤il, bütün
alanlarda yenilikleri takip eden,
Protezin uygulanaca¤›
dünyada yap›lan her ﬂeyi an›nda
hastalarda belli kriterlerin
Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen,
arand›¤›na da dikkat çeken Prof. insan sa¤l›¤›na önem veren bir
Dr. Alt›ntaﬂ, “Obez hastalarda,
hastane oldu¤unu belirterek,
70 yaﬂ›n üzerindeki hastalarda “Biz bu hedef do¤rultusunda
halk›m›z›n sa¤l›¤›na katk›da
protez k›smi kontrendikedir.
bulunmak amac›yla yeni bir
Dolay›s›yla protez tak›lacak
yöntemi uygulamaya
kiﬂinin 65 yaﬂ›n alt›nda olmas›,
baﬂlaman›n mutlulu¤unu
obez olmamas› ve ön çapraz
yaﬂ›yoruz” diyor.
ba¤lar›n›n sa¤lam olmas› gerekir”
diyor.
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Life Itself
Applying to Yeditepe University Hospital with complaints
of walking difficulty and excruciating pain due to a worn
out knee joint cartilage, Gülten Buyan regained her health
following a successful knee prosthesis surgery performed
for the first time in Turkey by Yeditepe University
Orthopaedics and Traumatology Department Director Faik
Alt›ntaﬂ and his team. Professor Alt›ntaﬂ explains the
advantages of the surgery:
“With this type of prosthesis, a metal piece bears the
weight of the knee. The zirconium prosthesis is located
on the upper bone. Using a plastic piece we were able to
generate a new joint surface on the lower bone. The most
important aspect of this type of surgery is that instead of
severing, we maintain anterior (front) and posterior (rear)
cruciate ligaments. Maintaining knee ligaments ensures
the knee is stable (rigid) and proprioceptive senses of the
knee are preserved. In other words patients can feel their
knees.”

,

,
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
diyabet eğitimi seminerleri veriliyor
Sigara yakmadan önce

Diyabet tedavisinde e¤timin çok önemli oldu¤unu ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi
daha
düﬂünün!
Hastanesi'nde üç ayda birbir
diyabet
e¤itimi
seminerleri verdiklerini söyleyen Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Uzman›
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayd›n, “Bu seminerler sayesinde hastalar bilinçleniyor ve tedaviye
uyumlar› art›yor” diyor.
Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
‹ç Hastal›klar› Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar›

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde periyodik aral›klarla
yap›lan diyabet e¤itimlerinin hastaya çok ﬂey
kazand›rd›¤›n› ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ayd›n, e¤itimlerle
ilgili ﬂunlar› söylüyor:
“Diyabet tek baﬂ›na hekimin ya da hastan›n tedavi
edebilece¤i bir hastal›k de¤ildir. Dolay›s›yla bu tedavinin
içerisinde bir patron yok. Tedavide hekim ve hasta ortak
gibi çal›ﬂmal›d›r. Hasta, tedavinin içine ne kadar fazla
kat›l›rsa diyabete ba¤l› problemleri önlemek de o kadar
kolay olacakt›r. Diyabet tek baﬂ›na ilaçla tedavi edilecek
bir hastal›k de¤ildir. Çünkü beraberinde birtak›m davran›ﬂ
de¤iﬂiklikleri de gerektirir. Diyabette hastan›n tedavisinin
sorumlulu¤unu almas› çok önemlidir. Bunun için de
hasta bilinçli ve e¤itimli olmal›d›r. Buradan yola ç›karsak
diyabet e¤itimi tedavinin bir parças›d›r diyebiliriz.”

E¤itimle masraflar azal›r
Diyabet için dünya çap›nda harcanan paralar›n büyük
oran›n›n komplikasyonlara gitti¤inin de alt›n› çizen Yrd.
Doç. Dr. Ayd›n, “Amerika'da sa¤l›k için harcanan her 6
dolar›n 1 dolar› diyabet için harcan›yor. Bunun yüzde
70'i de diyabete ba¤l› komplikasyonlara gidiyor. Böyle
bak›l›nca diyabetin ne kadar masrafl› bir hastal›k oldu¤u
ortada. Ama baﬂtan önlem alarak diyabet e¤itimi verip
hastay› bilinçlendirirseniz komplikasyonun önüne geçmiﬂ
olursunuz. Böylece hem hastalar› ma¤duriyetten kurtarm›ﬂ
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hem de sa¤l›k ekonomisine getirdi¤i
yükü azaltm›ﬂ olursunuz” diyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
üç ayda bir diyabet e¤itimi
seminerleri verdiklerini belirten Yrd.
Doç. Dr. Ayd›n, “Bu seminerler
sayesinde hastalar bilinçleniyor ve
tedaviye uyumlar› art›yor” diyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
e¤itim çal›ﬂmalar› organizasyonu
içinde bulunan diyabet hemﬂiresi
Hülya Demir de diyabet e¤itimi
kapsam›nda neler oldu¤u
konusunda ﬂunlar› söylüyor:
“Diyabet e¤itiminin amac›, diyabetli
bireyin, tedavisinde etkin rol
almas›n› sa¤lamak, akut ve kronik
komplikasyonlar› önlemek ve tedavi
için gerekli bilgi ve beceriyi
kazand›rmak, yaﬂam kalitesini
art›rmakt›r. Diyabet e¤itimleri; t›bbi
beslenme tedavisi, fiziksel egzersiz,
t›bbi tedavi, kendi kendini izleme,
hipoglisemi ve ayak bak›m› gibi
diyabetli bireyin yaﬂam›n› sa¤l›kl›
sürdürebilmesi için gerekli konular›
içerir.

al›klar›

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatarak veya ayakta
tedavi gören tüm diyabetli hastalara diyabet e¤itimi
verilmektedir. Verilen diyabet e¤itimleri bireysel ve grup
tedavileri olarak iki ﬂekilde yap›l›yor. Grup diyabet
e¤itimleri y›lda dört kez ücretsiz olarak veriliyor.
E¤itimlerde, endokrinoloji ve metabolizma hastal›klar›
uzman hekimi; diyabet ve tedavisi, diyabet e¤itim
hemﬂiresi; diyabette hasta bak›m›, beslenme ve diyet
uzman› da t›bbi beslenme tedavisini anlat›yor.”
Diyabet tedavisi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayd›n, hastalar›n t›bbi tedavi takibi
s›ras›nda dikkat etmesi gereken noktalar› ﬂöyle s›ral›yor:
•‹laçlar›n›z› hekiminizin önerdi¤i dozlarda ve aral›klarda
kullan›n.
•‹laçlar›n›z› düzenli al›n.
•Herhangi bir nedenle (kusma gibi) ilaçlar›n›z›

alam›yorsan›z mutlaka hekiminize dan›ﬂ›n veya hastaneye
baﬂvurun.
•‹laçlardan dolay› yan etki veya hipoglisemi yaﬂ›yorsan›z

mutlaka hekiminize dan›ﬂ›n.
•Uygun e¤itim almadan kendi baﬂ›n›za insülin

uygulamay›n.
•‹nsülin dozlar›n›n ayarlanmas› için kan ﬂekerinizi düzenli

aral›klarla ölçün ve hekiminize dan›ﬂ›n.
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Diyabette ayak bak›m›
Diyabetli bireylerin ayak bak›m›nda dikkat etmesi gerekenleri Yrd.
Doç. Dr. Ayd›n ﬂöyle anlat›yor:
•Her akﬂam çoraplar›n›z› ç›kard›¤›n›zda ayaklar›n›z› kontrol edin,

küçük zedelenmeler ya da k›zar›kl›klar olup olmad›¤›na bak›n.
•Her akﬂam ›l›k su ile ayaklar›n›z› y›kay›n. Suyun s›cakl›¤›n› mutlaka

kontrol edin.
•Tüm aya¤›n›z›, özellikle parmak aralar›n› iyice kurulay›n. Bu,

parmak aralar›nda mantar geliﬂimini önleyecektir. Ayaklar›n›za,
parmak aralar› hariç nemlendirici krem sürün.
•Keskin makaslarla t›rnak kesmeyin. Aya¤›n›za zarar verebilirsiniz.
•Her seferinde giymeden önce, ayakkab›lar›n›z›n içini ellerinizle

kontrol edin. Bu, fark etmeden ayakkab›n›z›n içine giren cisimlerin
aya¤›n›z› yaralamas›n› önleyecektir.
•Pamuklu, ter emen iplikten yap›lm›ﬂ çoraplar› tercih edin ve

günlük olarak de¤iﬂtirin.
•Yumuﬂak, rahat ve aya¤›n›z› s›kmayan ayakkab›lar giyin.
•Ayaklar›n›zla ilgili bir sorununuz varsa mutlaka hekiminize

baﬂvurun.

Yrd. Doç. Dr. Ayd›n, “Diyabetli bir birey;
•3 ayda bir muayeneden geçmeli,
•3 ayda bir ﬂeker ortalamas›n› gösteren A1c düzeyine

bakt›rmal›,
•6 ayda bir idrarda mikroalbumin düzeyine bakt›rmal›,
•6 ayda bir göz muayenesinden geçmeli,
•Y›lda bir kalp muayenesinden geçmeli,
•Y›lda bir kolesterol ölçümü yapt›rmal›,
•Y›lda bir diyetisyen kontrolünden geçmeli” diyor.

30

Actuality
Pointing out to the great importance of diabetic training in
the treatment of the illness, Yeditepe University Hospital
Internal Medicine Endocrinology and Metabolic Diseases
Specialist Assistant Professor Hasan Ayd›n states that treatment
continues throughout the patient's life under doctor's
supervision. This is what Assistant Professor Ayd›n had to
say about the quarterly diabetic training programme organised
at Yeditepe University Hospital:
“Diabetes cannot be treated singlehandedly by the patient or
the doctor. Hence, we cannot mention of a boss in the treatment
process. Doctor and patient must cooperate in treatment
process. Preventing diabetes related problems are always
rendered easier with patient's cooperation to treatment. Diabetes
cannot be treated with medication alone because it
simultaneously demands some change in behaviour. In
diabetes, it is fundamental for the patient to take responsibility
of his or her treatment. This is why the patient has to be
conscious and trained on the condition. In this context we
can say that diabetes training is part of treatment.”
A member of the training programme at Yeditepe University
Hospital, Diabetes Nurse Hülya Demir shares information
about the nature of the diabetes training activities:
The primary objective of diabetes training is to ensure patient's
active participation in the treatment process, prevent acute
and chronic complications, provide adequate information and
skills in tackling conditions and increase overall living quality.
Developed for the patient to live a healthier life, diabetes
training involves medical nutrition treatment, physical exercise,
medical treatment, self-monitoring, hypoglycaemia and foot
care. All diabetic inpatients and polyclinic patients at Yeditepe
University Hospital are provided with diabetes training. The
training programme consists of both group and individual
treatment methods. Group diabetes training is provided free
of charge four times a year. Whilst endocrinology and metabolic
diseases specialist doctor informs patients on diabetes and
its treatment, diabetes training nurse explains diabetic patient
care and nutrition and diet specialist talks about medical
nutrition treatment.”

YAKIN PLAN

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Acil Tıp Anabilim Dalı uluslararası
standartlarda hizmet veriyor
Türkiye'de bir ilki gerçekleﬂtirerek sa¤l›k standartlar› konusunda dünyan›n en önemli belirleyicisi olan JCI sertifikas› alan
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil T›p Anabilim Dal›, 24 saat uzman doktor gözetiminde, günde ortalama 100 hastaya
acil müdahale etmesinin yan› s›ra ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile koordineli olarak 112 acil servisleri ve devlet hastaneleri
acil doktorlar›na e¤itim hizmeti de sa¤l›yor.
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Prof. Dr. Mehmet ÇA⁄LIKÜLEKÇ‹
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Acil T›p Anabilim Dal› Baﬂkan›

Ülkemizde ilk kez 1993 y›l›nda Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde aç›lan acil t›p uzmanl›¤› zamanla
yayg›nlaﬂt› ve önemi anlaﬂ›lmaya baﬂland›. Bunu fark
eden Yeditepe Üniversitesi de daha hastane aç›lmadan
Acil T›p Anabilim Dal›'n› kurdu. Merhum Yrd. Doç. Dr.
Suna Soysal'›n katk›s›yla 2005 y›l›nda hizmet vermeye
baﬂlayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil T›p Anabilim
Dal›, halen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil T›p
Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Mehmet Ça¤l›külekçi'nin
baﬂkanl›¤›nda, dört acil t›p uzman› (Yrd. Doç.) ve bir
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araﬂt›rma görevlisi ile hastalar›na
hizmet veriyor.
‹ki ayr› alanda toplam 11 yatakl›
monitörlü gözlem, bir resusitasyon
(yeniden canland›rma) ve bir travma
odas› ile günde yaklaﬂ›k 100 hastaya
hizmet verme kapasitesine sahip
olan Acil T›p Anabilim Dal›, yetiﬂkin
ve çocuk acil vakalar› dahil olmak

üzere tüm hastalara bakabiliyor.
Uluslararas› standartlarda acil
hizmeti
Sa¤l›k standartlar› konusunda
dünyan›n en önemli belirleyicisi
olan Joint Commission
International (JCI) kriterlerine göre
Türkiye'de ilk JCI sertifikas› alan ve
bu alanda tek olma özelli¤ini

koruyan Acil T›p Anabilim Dal›'na
sahip üniversite hastanesi olan
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,
gerek iç denetimciler gerekse yurt
d›ﬂ›ndan gelen denetimciler
arac›l›¤›yla koﬂullar›n devaml›l›¤›n›
sa¤lama konusunda yap›lan
kontrollerden baﬂar›yla geçiyor.
24 saat uzman doktor bak›m›

“Gelen kiﬂinin ﬂikayet türüne göre
triyaj› (tedavi önceli¤inin
belirlenmesi) yap›l›p acil servis
hizmeti için yönlendirme yap›l›r.
Burada amaç, hastalar›n
hastal›klar›n›n ciddiyetine göre
önceliklendirilmesidir. Daha acil
hasta, daha sonra bile gelmiﬂ olsa,
ona öncelik verilerek acil müdahale
h›zland›r›l›r. Laboratuvar›m›z ve
radyoloji destek birimlerimiz de

uluslararas› acil servis standartlar› içinde bize destek
olur ve yurt d›ﬂ›nda, özellikle Amerika'da herhangi bir
acil serviste yap›lan her türlü labarotuvar ve radyoloji
tetkikleri yapabilen destek departmanlar›na sahiptir. Acil
müdahalenin ard›ndan, hastan›n tan›s› ve ilk tedavisine
baﬂland›ktan sonra, hastan›n durumu konsültasyon veya
acil operasyon gerektiriyorsa bu durumda ilgili branﬂla;
genel cerrahi, nöroloji, onkoloji ya da baﬂka herhangi
bir branﬂ ile irtibata geçilir. Acil servis prosedürleri ile
hastan›n ilgili servise sa¤l›kl› bir ﬂekilde transferi yap›larak
hastanemize yat›ﬂ›n›, acil operasyon için ameliyathaneye

Yrd. Doç. Dr. Can Aktaﬂ, Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Acil T›p
Anabilim Dal› çat›s› alt›nda, kalp
krizinden trafik kazalar›na,
düﬂmelere, yaralanmalara; üst
solunum yolu enfeksiyonlar›ndan
en a¤›r travmalara ve organ
yetmezli¤ine kadar tüm hastal›klara
acil müdahalede bulunabildiklerini
belirtiyor.
Çocuk travma hastalar›na acil t›p
ekibinin, çocuk hastalara da çocuk
uzman doktorlar›n›n bak›yor
olmas›n› Acil T›p Anabilim Dal›'n›n
ay›rt edici özelliklerinden biri olarak
ifade eden Prof. Dr. Mehmet
Ça¤l›külekçi, acil giriﬂ kap›s›ndan
giren bir hasta için uygulanan
hizmeti ad›m ad›m ﬂöyle anlat›yor:
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al›nmas›n› ya da acil servisten taburcu edilmesini sa¤lar›z.”
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil T›p Uzman› Yrd.
Doç. Dr. Didem Ay, Yeditepe Üniversitesi Acil T›p
Anabilim Dal›'n› ayr›cal›kl› k›lan en önemli özelli¤in,
di¤er hastanelerin acil t›p bölümlerinden farkl› olarak,
24 saat acil t›p uzman› ile hizmet verilmesi oldu¤unu
ifade ediyor. Yrd. Doç. Dr. Ay, hem dahili hem cerrahi
bütün vakalara müdahale edebilme kapasitesine sahip
olduklar›n›, laboratuvar ve radyoloji birimleriyle tüm
tetkikleri yapabildiklerini ekliyor.
Teknik altyap›
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil T›p Anabilim Dal›
Sorumlu Hemﬂiresi Fadime Ayd›n, birimin teknik
olanaklar›n› ﬂöyle s›ral›yor:
“Bütün yatak baﬂlar›nda monitörler, oksijen sistemleri,
vakum sistemleri mevcuttur. Ayr›ca yataklar otomatik
olarak kumandayla ayarlanabilen özel yataklard›r.
Y›kanabilme özelli¤inden dolay› enfeksiyon aç›s›ndan
da uygundur. Acil servis görevlileri sürekli hastalar›n

yan›nda bulunmalar›na ra¤men,
ça¤r› zilleri hastalar›n acil
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere yatak
baﬂlar›nda bulunur. Resusitasyon
odas›nda vantilatörden vakuma
kadar her türlü cihaz, acil bir
durumda hastaya müdahale
edebilece¤imiz t›bbi gereçler,
ilaçlar, serumlar her zaman haz›r
bulunur. Hasta baﬂ› portable xray
ve usg cihazlar› ile travma odas›nda
her türlü vakaya müdahale
yapabilece¤imiz cerrahi aletler,
ameliyathane masas›, ameliyat
lambalar› mevcuttur. Ayr›ca travma
odas› ameliyathane havaland›rma
sistemine de sahiptir.”

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil
T›p Uzman› Yrd. Doç. Dr. Asl› Çetin,
grip ﬂikayetiyle gelen hastalar için
uygulad›klar› prosedürü ﬂöyle
anlat›yor:

Domuz gribine özel önlem

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil
T›p Uzman› Yrd. Doç. Dr. Sezgin
Sar›kaya, k›ﬂ aylar›nda beklenen
ikinci domuz gribi pandemisinden
dolay›, vakalar›n hastane
kapasitesini aﬂmas› olas›l›¤›na
karﬂ›, hastalara gerekli hizmet
verebilmek için, hastane bahçesinde
bir çad›r kurduklar›n› ve bu çad›r›
müdahaleye haz›r olarak
beklettiklerini belirtiyor.

Hastanede domuz gribi ile ilgili özel
önlemler ald›klar›n› belirten

“Bu hasta grubu, ne acildeki
hastalarla ne de hastanedeki di¤er
hastalarla birlikte muayene ediliyor.
Grip veya benzeri ﬂikayetlerle gelmiﬂ
hastalara, domuz gribi olsun ya da
olmas›n, tamamen ayr› bir ünitede
bak›l›yor. Böylece bulaﬂ›c›l›¤›
azaltm›ﬂ oluyoruz. Direkt hastaneyi
aray›p grip ﬂikayetiyle randevu
almak için baﬂvuran hastalara da
acilde ayr› bir bölümde bak›lacaklar›
bilgisi önceden veriliyor.”

Acil T›p Anabilim Dal›
akademik çal›ﬂmalar›
Prof. Dr. Mehmet Ça¤l›külekçi,
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil
T›p Anabilim Dal› olarak akademik
e¤itimlerine önem verdiklerini
belirterek, bu konuda ne gibi
çal›ﬂmalar yapt›klar›n› ﬂöyle ifade
ediyor:
“Kuruldu¤umuzdan bu yana yaz
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tatilleri hariç, her ay aksatmadan bir kez, kendi içimizden
ya da d›ﬂar›dan misafir etti¤imiz uzmanlar›n konuﬂmac›
olduklar›, acil ile ilgili olabilecek konularda toplant›lar,
seminerler düzenliyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Acil T›p Toplant›lar›'n›n duyurular›n› rutin olarak mail'lerle
ilgili gruplara bildiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Acil T›p Toplant›lar›, bütün ‹stanbul'a aç›k. Di¤er
hastanelerden de konuﬂmac› ve dinleyici olarak
meslektaﬂlar›m›z kat›labiliyorlar. Ayr›ca her ay, Acil T›p
Anabilim Dal›'n›n kendi içindeki sorunlar›n›, yap›lacak
rotasyonlar›n›, gidilecek kongrelerini planlamak amac›yla,
ö¤retim üyelerimizle birlikte akademik kurul toplant›s›
yap›yoruz.”
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi acil
doktorlar›ndan yaﬂam deste¤i e¤itimi
Türkiye'de henüz tüm acil servislerde acil t›p uzman›
olmad›¤›ndan, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'nün ve
‹stanbul 112 Baﬂhekimli¤i'nin Acil T›p Anabilim Dal› ile
koordineli olarak resmi görevlendirme yapt›¤› Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Acil T›p Anabilim Dal› doktorlar›,
112 servislerinde ve devlet hastanelerinde çal›ﬂan di¤er
acil doktorlar›na e¤itim veriyorlar. Ayr›ca Yeditepe
Üniversitesi T›p, Eczac›l›k, Diﬂ Hekimli¤i, Hukuk fakülteleri
ile YÜDAK'ta (Yeditepe Üniversitesi Do¤al Afetlerde
Arama Kurtarma Kulübü) temel yaﬂam deste¤i e¤itimi
hizmeti sa¤l›yorlar.
Yrd. Doç. Dr. Suna Soysal'›n yazmaya baﬂlad›¤›, ancak
bitirmeye ömrünün yetmedi¤i kitab›n›n tamamlanmas›n›
bir vasiyet olarak kabul eden Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi Acil T›p Anabilim Dal› doktorlar›, “Alanda Acil
Bak›m (Paramedikler için)” adl› kitab› da tamamlay›p
yay›na haz›rlad›lar. Türkiye genelinde tüm ‹l Sa¤l›k
Müdürlükleri, 112 Baﬂhekimlikleri, Sa¤l›k Bakanl›¤› EAH
Acil T›p Klinikleri, üniversite acil t›p anabilim dallar›na
da¤›t›lan bu kitap, acil hizmeti veren ATT, paramedik,
hemﬂireler, hekimler taraf›ndan da ücret karﬂ›l›¤›nda
edinilebiliyor.

Close Up
For the first time in Turkey an Emergency Medicine Department receives
JCI certificate. Yeditepe University Hospital Emergency Medicine
Department gets the world's most important indicator in medical
standards. Besides providing 24 hour, specialist supervised emergency
medical attention to approximately 100 patients a day, the department
is officially appointed to train 112 Ambulance personnel and emergency
service doctors working in state hospitals in coordination with Provincial
Health Directorate and Istanbul 112 Surgeon General's Office.
Under management of General Surgery Specialist Professor Mehmet
Ça¤l›külekçi, Yeditepe University Hospital Emergency Medicine
Department's four emergency medicine specialists (assistants) and
one researcher is capable of serving 100 patients per day (including
adult and paediatric trauma) in two separate sections with 11 beds,
1 resuscitation room and one trauma room.
Yeditepe University Hospital Emergency Medicine Department is adept
in providing emergency medical attention to any incident including
heart attack, traffic accidents, falls, injuries, upper respiratory tract
infections, severe traumas and organ deficiencies. According to Professor
Ça¤l›külekçi what separates Emergency Medicine Department from
others is their approach. “In our department emergency medicine team
attends adult trauma patients whereas paediatric specialists care for
children.” Step by step, Professor Ça¤l›külekçi explains the procedure
for patients arriving at emergency:
“We triage (determine treatment priority) all patients according to their
complaints and refer them for emergency services. The main objective
here is to correctly prioritise patient's illnesses / complaints. Regardless
of arrival time, patients are attended to in accordance with the priority
of their emergency. Our laboratory and radiology support units help us
greatly by providing quick results at world standards. We have
sophisticated support departments capable of conducting any kind of
laboratory and radiology tests just like any emergency unit abroad,
especially the United States. Following emergency intervention patient
is diagnosed and provided with initial treatment. We contact respective
department (general surgery, neurology, oncology or etc.) should
patient's condition require consultation or emergency operation.
Following emergency service procedures, we arrange for the patient to
be safely admitted to the hospital, transferred to surgery room for
emergency operation or discharged from emergency service.”
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Yeditepe Üniversitesi
ilk uzman doktor
mezunlarını veriyor
T›pta uzmanl›k için tercih edilen kurumlar aras›nda olan Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi,
hemen her branﬂtan 37 asistan hekimin uzmanl›k e¤itimi ald›¤› bir kurum olarak, ilk uzman
hekimlerini bu y›l mezun edecek olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yor.
Araﬂ. Gör. Dr. Hasan Hüseyin KARADEL‹
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Asistan Doktor Temsilcisi

Yeditepe
Üniversitesi
Hastanesi ve
Yeditepe Üniversitesi
T›p Fakültesi çat›s›
alt›nda; dahili bilimler,
cerrahi bilimler ve temel
t›p bilimlerinde çal›ﬂan
toplam 37 asistan doktor
yer al›yor.
Üniversitesi Hastanesi
Asistan Doktor Temsilcisi
Araﬂ. Gör. Dr. Hasan
Hüseyin Karadeli, Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi'nin,
uzman aday› olan doktorlar aç›s›ndan
tercih edilme nedenlerini ﬂöyle
s›ral›yor:
“Akademisyen olma hayali taﬂ›yan genç
doktorlar için bu hayallerine kavuﬂmas›na olanak veren,
t›bbiyenin içindeki hiyerarﬂik sistemde h›zl› yükselmeye
olanak sa¤layan bir üniversite hastanesi buras›. Di¤er
üniversite veya üniversite hastanelerinde ö¤retim üyeleri
ile asistanlar›n bire bir çal›ﬂma olanaklar› bulunmazken
burada hekimlerle bire bir çal›ﬂma olana¤› mevcut. Bu
çal›ﬂma ortam›, hem cerrahi ve dahili birimlerde hem
de temel t›p bilimlerinde çal›ﬂan asistan hekimler için
geçerli. Cerrahi birim asistan hekimleri girdikleri
ameliyatlarda bire bir o konuda 'en iyisi' olan ö¤retim
üyesi ile çal›ﬂma imkan› buluyor. Ayn› zamanda dahili
36

birimlerde çal›ﬂan asistan hekimler
de poliklinik ortam›nda o bilim
dal›n›n bilimsel alanda önde gelen
ismiyle beraber hasta bakma
olana¤›na sahip oluyor. Temel t›p
bilimlerinde çal›ﬂan asistan
hekimler, Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi d›ﬂ›nda Yeditepe
Üniversitesi kampüsünde
oluﬂturulmuﬂ temel t›p bilimleri
laboratuvarlar›nda, Türkiye’deki
üniversite ﬂartlar›n›n çok üzerinde
bilimsel çal›ﬂma yapma olana¤›na
sahip oluyorlar. Yeditepe
Üniversitesi T›p Fakültesi
akademisyenlerinin kulland›¤›
hayvan deney laboratuvarlar›,
Türkiye'de eﬂine çok s›k rastlanan
laboratuvarlardan de¤il. Son
kurulan genetik laboratuvarlar› çok
üst düzeyde ve bir akademisyen için
iﬂtah kabart›c› oldu¤unu belirtmek
gerekiyor.”
24 saat asistan doktor hizmeti
Araﬂ. Gör. Dr. Karadeli, Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi asistan
doktorlar›n›n hastalar aç›s›ndan
avantajlar›n› ﬂöyle aç›kl›yor:

“Serviste yatan her hasta, gece ya
da gündüz, her an bir asistan
doktora ulaﬂabiliyor. Dolay›s›yla
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
asistan hekimler sayesinde,
hastalar, 24 saat branﬂ›n›n doktoru
ile bire bir muhatap oluyorlar.
Servislerde yaﬂanan her tür
problemde karﬂ›s›nda bir hekimi
bulma lüksünü yaﬂayan, bunun
güvenini hisseden hastalar ve hasta
yak›nlar›n›n bu konuda bize olumlu
dönüﬂleri ise bizi mutlu ediyor.”
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

EL‹

asistanlar›n›n hekimlerle bire bir
çal›ﬂma d›ﬂ›nda, seminerler,
konferanslar ve makale saatleri ile
uzmanl›k e¤itimlerini
tamamlad›klar›n› anlatan Araﬂ. Gör.
Dr. Karadeli, “T›ptaki geliﬂmeleri
içeren makalelerin al›n›p okunmas›
ve bölüm içindeki herkesle
paylaﬂ›lmas›” olarak tan›mlad›¤›
makale saatleri sayesinde, bilimsel
aç›dan son geliﬂmelerden haberdar
olduklar›n›, buna göre teﬂhis ve
tedavi yöntemlerini
güncelleﬂtirdiklerini belirtiyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki
asistan doktorlar›n, az say›da
olduklar› için uzun çal›ﬂma
saatleriyle hizmet verdiklerini, ancak
bu çat› alt›nda çal›ﬂmaktan mutlu
olduklar›n› anlatan Araﬂ. Gör. Dr.
Karadeli, uzmanl›k e¤itimleri
süresince özellikle cerrahi
birimlerde çal›ﬂan asistan
hekimlerin ameliyathanede ö¤retim
üyelerinden elde ettikleri tecrübeleri
aktarabilecekleri daha fazla vaka
almak istediklerini belirtiyor.

Colours of Yeditepe
Getting prepared for its first specialist doctor graduates this
year, Yeditepe University Hospital and Yeditepe University
School of Medicine currently has 37 assistants working in
internal sciences, surgical sciences and basic medical sciences.
Yeditepe University Hospital Assistant Representative, Doctor
Hasan Hüseyin Karadeli explains why Yeditepe University
Hospital is so popular amongst specialist candidate doctors:
“This is a university hospital allowing quick promotion within
the hierarchical system of medicine. This makes it very attractive
for young doctors aspiring to become an academic. Unlike
other universities or university hospitals, assistants here are
provided the opportunity of working with professors on a oneto-one basis. This system is valid for assistants working in
surgical, internal and basic sciences divisions. Surgical unit
assistants have the opportunity of working with the 'author'
professor in all operations they attend. Assistants working in
internal units have the chance of working in a polyclinic
environment with professors specialising in the respective
discipline. Assistants working at basic medical sciences can,
in addition to the hospital, benefit from the basic medical
sciences laboratory, at Yeditepe University Campus, allowing
them to conduct scientific studies in conditions significantly
better from average Turkish university environments. The
animal test laboratory open to the use of Yeditepe University
School of Medicine academicians is simply unequalled in
Turkey. The latest addition, our genetics laboratory is very
sophisticated and I have to say tremendously exciting for
academicians.”
According to Doctor Karadeli, assistants at the Yeditepe
University Hospital offer many advantages to patients as well.
He says “Whether day or night, inpatients can reach an assistant
at any time. In other words, thanks to Yeditepe University
Hospital assistants, patients have the chance of one-to-one
dialogue with a specialising assistant at any time.”
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Yorgunluğu
hafife almayın
Zihnen ve bedenen dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk medikal, fizyolojik ya da psikolojik
herhangi bir nedene ba¤l› olmaks›z›n alt› ay aral›ks›z devam ediyorsa kronik yorgunluk
sendromunun söz konusu olabilece¤ini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
‹ç Hastal›klar› Uzman› Doç. Dr. Yaﬂar Küçükardal›, “Yorgunlu¤u hafife almay›n,
dinlenmeyle geçmiyorsa mutlaka hekime baﬂvurun ve altta yatan nedeni ö¤renin” diyor.
Doç. Dr. Yaﬂar KÜÇÜKARDALI
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
‹ç Hastal›klar› Uzman›

tan›ml›yor. Hissedilen
yorgunlu¤un kronik yorgunluk
olarak tan›mlanabilmesi için alt›
aydan daha uzun sürmesi
gerekti¤ini belirten Doç. Dr.
Küçükardal›, bundan daha k›sa
süren yorgunluklar›n
alt›nda, genellikle
tan›mlanabilen
medikal durumlar
oldu¤unu belirtiyor.

Yorgunlu¤un
nedenleri

Yeditepe
Üniversitesi
Hastanesi ‹ç
Hastal›klar› Uzman›
Doç. Dr. Yaﬂar
Küçükardal›, yorgunlu¤u,
“aktivite s›ras›nda ya da
sonras›nda tükenmiﬂlik veya
aktiviteye baﬂlamak için yeterli
enerji olmamas› hissi” olarak
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“Doktor, hasta yak›nmas›n›n
gerçekten yorgunluk oldu¤una
karar verirse bunu aﬂa¤›daki
kategorilerden birine koymal› ve
baﬂlang›ç incelemelerine bu
çerçeveden baﬂlamal›d›r” diyen
Doç. Dr. Küçükardal›, yorgunlu¤un
nedenlerini ﬂöyle s›n›fland›r›yor:
Fizyolojik yorgunluk: “Sa¤l›k
durumu normal olan bir kiﬂide
stres, diyet de¤iﬂikli¤i, yetersiz
istirahat, uyku veya aﬂ›r› aktivite

durumlar›nda olur.”
Organik yorgunluk: “Baz›
medikal problemlerle birlikte
gerçekleﬂen yorgunluk türüdür. Bu
medikal problemler anemi, kronik
böbrek yetersizli¤i, karaci¤er
yetersizli¤i, kronik obstruktif
akci¤er hastal›¤›, konjestif kalp
yetersizli¤i, enfeksiyonlar, de¤iﬂik
endokrin ve metabolik
anormalliklerdir. Bu yorgunlu¤un
giderilmesi için önce do¤ru tan›
konulmal› sonra da ilaçs›z tedavi
yöntemleri ve gerekirse ilaç
tedavileri yap›lmal›d›r.”
Kanserler: “Yorgunlu¤un ﬂekli,
sistemlerin sorgulamas› ve fizik
muayene bulgular› kanser
olas›l›¤›n› akla getiriyorsa uygun
tan› testleri ile kanser taramas›
yap›lmal›d›r. Bunun için rutin
hematolojik testler, biyokimya
testleri, radyolojik incelemeler,
endoskopik incelemeler, tümör
belirteçleri kullan›l›r ve kanser
dokusu ﬂüphesi varsa biyopsi ile
doku al›narak histopatolojik
inceleme yap›l›r.”

“

“

‹laçlar / Toksinler:
“Antihistaminikler, analjezikler,
kortikosteroidler, antidepresanlar,
sedatifler ve beta blokerler,
yorgunluk için en çok sorumlu
tutulan ilaçlard›r. Hatta baz› ilaçlarda
(digoksin, teofilin vb.) kan
düzeylerini takip ederek tedavinin
sürdürülmesi gerekir. En yayg›n
kullan›lan ve yorgunlu¤a neden olan
toksin, alkoldür.”
Psikojenik yorgunluk:
“Yorgunluk nedenlerinin yaklaﬂ›k
yüzde 50'sini psikolojik faktörler
oluﬂturur. Depresyonla birlikte
olmas› en s›k rastlan›lan›d›r.
Herhangi bir zamanda olabilir.
Genellikle sabahlar› vard›r ve günün
ilerleyen saatlerinde azal›r. Duygu,
düﬂünce ve stres durumundaki
de¤iﬂikliklere paralel olarak ortaya
ç›kar. Depresyon, anksiyete ve di¤er
somatizasyon (psikolojik kökenli
bedensel) bulgular› ile birlikte
olabilir. Altta yatan psikolojik neden
psikoterapi ya da farmakolojik tedavi
ile düzeltilirse yorgunlu¤un da
giderilmiﬂ oldu¤u görülür.”

Kronik yorgunluk sendromu
2- Aﬂa¤›daki semptomlardan dört veya daha fazlas›n›n
Yorgunlu¤un yaklaﬂ›k yüzde
bulunmas› ve bunlar›n alt› ay veya daha uzun süre devam
30'unda baﬂlang›çta psikolojik ve
etmesi.
organik bir neden bulunmad›¤›n› •K›sa süreli bellekte veya konsantrasyonda önemli
belirten Doç. Dr. Küçükardal›, kronik bozulma
yorgunluk sendromu tan›s› için ﬂu
•Bo¤az a¤r›s›
iki kriterin olmas› gerekti¤ini
•Lenf bezlerinde hassasiyet
söylüyor:
•Kas a¤r›s›
1- Devaml› veya tekrarlayan
•Çeﬂitli eklemlerde k›zar›kl›k, ﬂiﬂlik olmaks›z›n a¤r› olmas›
yorgunlu¤un alt› ayd›r olmas›,
•Yeni oluﬂan, ﬂekil de¤iﬂtiren veya ciddileﬂen baﬂ a¤r›s›
devam eden bir hareketlilik sonucu
•Sabah uyan›nca kendine gelememe (uykulu olma halinin
olmamas›, dinlenmekle
hafiflememesi ve mevcut iﬂ, e¤itim, devam etmesi)
sosyal ve özel yaﬂam aktivitelerinde •Yap›lan bir iﬂ sonras› 24 saatten fazla sürede geçen
k›r›kl›k hali
belirgin azalmaya yol açmas›.
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SA⁄LIKLI YAﬁAM

Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda baﬂlang›c›n ani oldu¤unu
söyleyen Doç. Dr. Küçükardal›, nedenler aras›nda virüs
ya da enfeksiyonlar›n rolünün kesin olmad›¤›n›, tan› için
özel bir laboratuvar bulgusu ya da muayene belirtisi
bulunmad›¤›n›, laboratuvar incelemelerinin di¤er
hastal›klar›n olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak için kullan›ld›¤›n›
belirtiyor. Kronik yorgunlu¤un nedeni tam olarak
bilinmemekle birlikte oksidatif stres, genetik yatk›nl›k,
virüs ve patojenik bakteriler ile enfeksiyon, endokrin
sistem anormallikleri, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi anormalli¤i,
psikolojik ve psikososyal faktörlerin suçland›¤›n› belirten
Doç. Dr. Küçükardal›, pek çok araﬂt›rman›n bu hastal›¤›n
tek bir virüse ba¤l› olmad›¤›, ancak bir virüsün
tetiklemesiyle, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi aktivasyonunun
baﬂlamas› yoluyla oluﬂtu¤una inan›ld›¤›n› anlat›yor. Baz›
çal›ﬂmalara göre ise kronik yorgunlu¤un ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi düzensizli¤ine ba¤l› oldu¤unu söylüyor.
Kad›nlar daha yorgun
Kronik yorgunluk sendromunun baz› hastal›klarla
birliktelik gösterdi¤ini belirten Doç. Dr. Küçükardal›,
“Kronik yorgunlu¤u olan hastalarda öncelikle tiroid
hastal›klar›, anemi ve diyabetin d›ﬂlanmas› gerekir.
Fibromiyaljide de kas a¤r›s› ve uyku düzensizlikleri olur.
Birçok kas hastal›¤›n›n, metabolik endokrin otoimmün
hastal›¤›n erken safhas›nda kas a¤r›s› ve uyku düzensizli¤i
olabilir. Biyokimyasal, metabolik ve nörolojik bulgular›n
olmamas› ile bunlar d›ﬂlanabilir. Ayr›ca irritabl ba¤›rsak
sendromu, temporomandibular eklem a¤r›s›, migren ve
di¤er miyalji formlar› ile birliktelik gösterebilir. Kronik
yumurtal›k a¤r› sendromu daha s›k oluﬂur” diyor. Doç.
Dr. Küçükardal›, kronik yorgunluk sendromunun di¤er
yorgunluklardan farkl›l›klar›n› ﬂöyle s›ral›yor:
•Fizik aktivite yo¤unlu¤u ile s›k› iliﬂkili de¤ildir.
•Aktiviteye baﬂlamada güçlük sezinleme (enerji kayb›)
s›kt›r.
•Düﬂünce ve zihinsel iﬂlevi sürdürme kapasitesinde
azalma vard›r.
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•Kas güçsüzlü¤üne ait ay›rt edici
özellikler saptanmaz.

major depresyon kriterlerini
karﬂ›lamaz.

•Psikiyatrik etkilenme ile tamamen
aç›klanamayacak kognitif (anlama
yetene¤ine dayal› olan) bozukluklar
saptanabilir.
•Nöropsikolojik testler normaldir,
hatta daha iyi sonuç verir.
•Eﬂlik eden psikiyatrik bozukluk

Uygulanan tedavilerle hastalar›n
yüzde 20-30 kadar›nda baﬂar›l› yan›t
al›nabildi¤ine dikkat çeken Doç. Dr.
Küçükardal›, yüzde 30-40 kadar›n›n
daha önceki iﬂ performans›na geri
dönebildi¤ini, yüzde 20 kadar›nda
da hastal›¤›n ayn› düzeyde ya da

.

artarak devam etti¤ini belirtiyor.
Doç. Dr. Küçükardal›'ya göre, kronik yorgunluk
sendromunun kad›nlarda görülme s›kl›¤› 100 binde 373
iken erkeklerde 83 ve olgular›n yüzde 60-80'i kad›n. En
fazla 40-50 yaﬂ aral›¤›nda görülen kronik yorgunlu¤a
akrabalar aras›nda da s›k rastlanmas›, familyal ve genetik
olma ihtimalini ortaya koyuyor.
Kronik yorgunluk ile baﬂ etmek için yaﬂam tarz›
de¤iﬂikliklerinin belirlenmesi, semptomlar›n giderilmesi
veya minimale indirilmesi gerekti¤ini belirten Doç. Dr.
Küçükardal›, ﬂu tedavileri öneriyor:
Diyet: Özellikle antioksidan vitaminlerin (alfa tokoferol,
beta karoten, C vitamini, folikasit koenzim Q, flavanoid,
likopen) içeri¤inin yüksek oldu¤u yiyeceklerin
tüketilmesine a¤›rl›k verilmelidir.
Psikoterapi, antidepresanlar, modafinil (uyar›c›),
kognitif tedavi (idrak etme yetene¤ine dayal›
olan): Bu tedavi ile hastalarda yüzde 30-70 iyileﬂme
görülür.
Aﬂamal› egzersiz tedavisi: Hastan›n kapasitesi ve
ﬂartlar› göz önüne al›narak uygun egzersiz ve aktivite
plan› haz›rlan›r. Günde 3-5 dakikadan baﬂlayarak zamanla
art›r›lan egzersizler yapt›r›l›r. Hasta kendini yorgun
hissetti¤i için bol istirahat de¤il, kapasitesi ölçüsünde
hareket önerilir.
Bunlar›n yan› s›ra di¤er baz› ilaçla tedavi seçenekleri
oldu¤unu da belirten Doç. Dr. Küçükardal›, bunlara
nadiren baﬂvuruldu¤unu, çünkü bu tedavilerle ilgili
sa¤lam kan›tlar olmad›¤›n› bildiriyor.
Ekonomik kriz yorgun düﬂürdü
‹nsanlarda kayg›, s›k›nt›, stres ve fiziken çal›ﬂma oran›
art›kça yorgunluk oran›n›n da art›¤›n› dile getiren
Doç. Dr. Küçükardal›, dolay›s›yla ekonomik krizle birlikte
kronik yorgunluk sendromunun art›¤›n›n, ayr›ca yetersiz
beslenme durumunun da bu tabloya eﬂlik etti¤inin alt›n›
çiziyor. Doç. Dr. Küçükardal›, “Her ne sebeple olursa
olsun yorgunlu¤u hafife almamak, dinlenmeyle
geçmiyorsa mutlaka hekime baﬂvurmak gerekir” diyor.

Healthy Living
Yeditepe Universitiy Hospital Internal Medicine specialist Associate Professor
Yaﬂar Küçükardal› says:“Chronic fatigue syndrome (CFS) is a disorder that
causes unexplained, persistent and sometimes debilitating fatigue”. Associate
Professor Küçükardal› provides details on correct management, diagnosis and
treatment of fatigue.
Symptoms: Typically, the fatigue develops suddenly, often following an infection
such as upper respiratory infection or mononucleosis. After the initial illness
gets better, you are left with overwhelming fatigue and a number of additional
symptoms. Physical activity makes the symptoms worse.
Many, if not most, people with CFS have physical symptoms for which no
cause can be found with an examination and / or testing. In addition to the
fatigue, you may have one or more of the following: Sore throat, memory and
concentration problems, generalized pain, headaches, difficulty sleeping,
tender lymph nodes (glands).
People may suspect that you are making up the symptoms and you may
wonder if there is really anything wrong with you. Consequently, feelings of
anger, frustration, and depression are common with CFS.
Causes: The cause of CFS is not known. Past explanations for CFS have
included chronic Epstein Barr virus infection, total allergy syndrome, multiple
chemical sensitivity syndrome, and bodywide yeast infection. However, in
carefully done research studies, none of these conditions has been proven to
cause CFS.
Several other potential causes of CFS are being studied. There is some evidence
suggesting that CFS is an immune disorder, causing the body's defense system
to function abnormally.
There are some groups of people who seem to be at higher risk for developing
chronic fatigue syndrome. CFS is diagnosed more often in young and middleaged adults than in children or older adults. CFS is diagnosed about twice as
often in women as in men
Treatment: There is no cure for chronic fatigue syndrome; the goal of treatment
is to reduce symptoms of fatigue and help you to cope. Many therapies have
been tried in CFS but none has been consistently successful. Cognitive
behavioral therapy and graded exercise appear to be the most effective
treatments.
Cognitive behavioral therapy - graded exercise - treatment for fibromyalgia unproven treatments - treatments that are not proven to improve symptoms
of chronic fatigue syndrome include the following:
Medications - This includes antidepressant medications, antibiotics and
antiviral drugs, including doxycycline, amantadine, and acyclovir, medications
that affect the immune system, glucocorticoids (also called steroids) and
cimetidine or ranitidine (antihistamines used to treat heartburn), vitamin,
mineral or herbal supplements.
Associate Professor Küçükardal› says: “ Fatigue is one of the important public
healty problem. Initially, comprehensive fatigue assesment should be made
because it can be clue of any serious disease.
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GÖZ’DE

Göz çevresi gençleştirme
yöntemleri ile yaşlanma
belirtilerini geciktirebilirsiniz
Yüzde ilk yaﬂlanma belirtilerinin baﬂlad›¤› göz çevresini çeﬂitli yöntemlerle düzelten Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi Göz Hastal›klar› Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Ferda Çiftçi, “Öncelikli
hedefimiz kiﬂinin do¤al görünümünü bozmadan göz çevresini gençleﬂtirmek” diyor.
Prof. Dr. Ferda Ç‹FTÇ‹
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastal›klar› Anabilim Dal› Baﬂkan›

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›
Baﬂkan› ve Avrupa Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üyesi
Prof. Dr. Ferda Çiftçi, yüzde yaﬂlanma belirtilerinin ço¤unlukla
göz çevresinde baﬂlamas›n›n nedenini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Göz çevresindeki cilt, yüzdeki en ince, en hareketli ve en
kolay gevﬂeyebilen bir yap›ya sahiptir. Yaﬂland›kça göz
çevresinde k›r›ﬂmalar, göz kapaklar›nda sarkmalar ve gözün
çevresindeki ya¤ dokusunda öne do¤ru gevﬂemelere ba¤l›
olarak f›t›klaﬂmalar oluﬂur. Bu göz çevresindeki ya¤ f›t›klar›
ve cildin gevﬂemesi, bazen genetik olarak erken yaﬂta da
görülebilir ve kiﬂiye yaﬂl›, yorgun bir görünüm verir.”
Göz çevresindeki yaﬂlanma belirtilerini ortadan kald›rmak için
uygulad›klar› gençleﬂtirme yöntemlerini Prof. Dr. Çiftçi, ﬂöyle
s›ral›yor:
Botoks
“Botoks, Latince ad› clostridium botulinum olan bakterinin
salg›lad›¤› toksinin, laboratuvar koﬂullar›nda iﬂlenerek insan
için tedavi edici hale getirilmiﬂ ﬂeklidir. Göz çizgileri yeni yeni
belirmiﬂse, erken dönemde özellikle kaz ayaklar›n›n kaybolmas›
için botoks enjeksiyonu uyguluyoruz. Ayn› zamanda kaﬂ aras›
ve al›n bölgesine de uygulama yap›yoruz. Botoks, kas
hareketlerini yavaﬂlatt›¤› için çizgilerin kaybolmas›n› sa¤l›yor,
derinleﬂmesini engelliyor ve genç bir görünüm ortaya ç›kar›yor.”
Kaz ayaklar›n›n düzeltilmesinde en s›k uygulanan yöntemin
botoks oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, “‹laç, uyguland›¤›
yerdeki kaslar›n kuvvetini azaltarak etki eder. Toplamda 5-10
dakikal›k bir iﬂlemdir. ‹ﬂlemi uygulad›ktan sonra dikkat edilmesi
gereken herhangi bir ﬂey yoktur” diyor. Uygulanan yer ve
ilac›n dozunun iyi sonuç almada çok önemli oldu¤unu
vurgulayan Prof. Dr. Çiftçi, gere¤inden fazla uygulan›rsa
'ifadesiz maske yüzü'nün oluﬂabilece¤ini belirtiyor. Etkisinin
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genel olarak 3-4 ay olmas›na ra¤men,
kullan›ld›kça etki süresinin daha da
uzayabildi¤ini söyleyen Prof. Dr. Çiftçi,
“Botoksun etkisi geçti¤inde hiçbir
sak›ncas› olmaks›z›n tekrar
uygulanabilir” diyor.
Dolgu maddeleri
Göz çevresinde çukurlaﬂma ve
çökmeler varsa dolgu maddeleri
kulland›klar›n› anlatan Prof. Dr. Çiftçi,
“Dolgu maddeleri ile göz çevresindeki
çukurlar kapanarak daha dinç bir
görünüm sa¤lan›yor. Etkisi 6-8 ay
sürüyor” diyor.

Cilt soyma yöntemleri
Yüzey soyma iﬂlemlerinin özellikle
ince cilt k›r›ﬂ›kl›klar›nda ve
pigmentasyonlarda etkili oldu¤unu
söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, “Cilt soyma
(peeling), lazer ya da kimyasal ajanlarla
yap›labiliyor. Göz çevresi cilt yenileme
için derin cilt soyma, dermatoloji ile
birlikte tüm yüze uygulanmas› gerekir,
aksi takdirde pigmentasyon hatt›, yani
renk fark› görülebilir” diyor. Prof. Dr.
Çiftçi, derin soyma yöntemlerinin
esmerlerde daha riskli olabilece¤ini,
çünkü renkte aç›lmalar yapabildi¤ini,
aç›k renk ciltlerde daha kolay
uygulanabildi¤ini vurguluyor.

Göz kapa¤› cerrahisi
Blefaroplasti ismi verilen göz kapa¤›
cerrahisi ile alt ve üst göz kapa¤›ndaki
fazla deri ve ya¤lar ile göz alt›ndaki
torbalanmalar, göz kapaklar›ndaki
sarkmalar gibi biçim bozukluluklar›n›n
giderildi¤ini, böylece kiﬂiye genç ve
dinlenmiﬂ bir görünüm kazand›r›ld›¤›n›
anlatan Prof. Dr. Çiftçi, “Bu ameliyatla
göz kapa¤› ve gözün d›ﬂ kenar›ndaki
ince k›r›ﬂ›kl›klar da azalmaktad›r” diyor.
Göz kapa¤›nda yaﬂlanmaya ba¤l›
olarak, bazen de kal›tsal olarak daha
genç yaﬂlarda torbalanma
oluﬂabildi¤ini, bu durumda alt ve üst
göz kapaklar›ndan f›t›klaﬂm›ﬂ olan ya¤
dokusu ve cilt fazlal›klar›n›n birlikte
ç›kar›ld›¤›n› söyleyen Prof. Dr. Çiftçi,
ç›kar›lan doku miktarlar›n›n çok iyi
planlanmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor.
Göz esteti¤i ameliyatlar›n›n hafif
sedasyon eﬂli¤inde lokal anestezi
alt›nda yap›ld›¤›n› ifade eden Prof. Dr.
Çiftçi, uygulama yöntemini ﬂöyle
anlat›yor:
“Çok ince i¤ne ile lokal anestezik
madde enjekte edilerek tüm göz kapa¤›
uyuﬂturulur. Üst göz kapa¤› için kesi,
göz kapa¤›n›n katlanma yerinden
yap›l›r. Bu nedenle göz aç›kken hiçbir
iz görünmez. Alt göz kapa¤› kesisi ise
kirpiklerin hemen alt›ndan ya da
hastan›n durumuna göre sadece ya¤

f›t›klar› al›nacaksa göz kapa¤›n›n iç
k›sm›ndan girilerek yap›l›r. Bu nedenle
iz görünmez. Zaten göz kapaklar› insan
derisinde en az iz kalan bölgelerdendir.”
Ortalama her bir göz kapa¤›
ameliyat›n›n 20 dakika sürdü¤ünü ve
hastanede yatmay› gerektirmedi¤ini
söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, “Hasta,
operasyondan bir hafta sonra iﬂine
baﬂlayabilir. ‹yileﬂme süresi kiﬂiye göre
de¤iﬂir. Ödem olan kiﬂiler için so¤uk
kompresler öneriyoruz. Ama yine de
bir hafta istirahat veriyoruz” diyor.
Bu operasyonlara önce göz sa¤l›¤›,
sonra kapaklar olarak yaklaﬂt›klar›n›,
gözü koruyucu bir tutum içinde
olduklar›n› ifade eden Prof. Dr. Çiftçi,
özellikle alt kapak blefaroplastisinde
çok cilt al›n›rsa bunun sonucunda
kapaklar›n aç›k kalabildi¤ini, uyurken
kapanamazsa göz kurulu¤u
oluﬂabildi¤ini belirtiyor.
Bu iﬂlemleri tekrarlamak gerekir mi?
Botoks enjeksiyonunu y›lda üç kere
yapman›n, kas hareketlerine ba¤l›
ortaya ç›kan dinamik çizgilerin
kaybolmas›n› sa¤layarak genç bir
görünüm kazand›rd›¤›n› söyleyen
Prof. Dr. Çiftçi, göz kapa¤› esteti¤inin
ise daha kal›c› ve uzun etkili olup
ameliyat›n göz çevresindeki etkisinin
5-10 y›l kadar kalabilece¤ini belirtiyor.

Eye Proctection
“Eyelid skin is not only very fine but active as well, making it prone
to sagging and / or wrinkling” says Yeditepe University Hospital
Ophthalmology Department Director and European Occuloplastic
Surgery Unit member Professor Ferda Çiftçi and lists the cosmetic
solutions they offer for eyelids:
Botox
“We apply botox injections for newly developing wrinkles and
especially goose foot deformities. Botox is also used on frowning
lines between eyebrows and forehead. Botox helps eliminate dynamic
wrinkles by impeding muscle movement to give skin a younger,
smoother, more refreshed appearance.”
Injectable Fillers
“Injectable fillers provide a refreshed appearance by enhancing
shallow contours, softening facial creases and wrinkles with effects
lasting as long as 6 to 8 months.”
Skin Peeling Methods
“Peeling can be performed using laser or chemical agents. Eyelid
peeling must take place in scope of whole face. The risk of
pigmentation / discoloration makes this procedure more risky for
dark skinned patients.”
Eyelid Surgery
Also known as blepharoplasty, eyelid surgery improves the appearance
of upper and lower eyelids, tightens loose skin, removes of fat tissue
and puffy lower eyelid “bags” giving a rejuvenated appearance to
the area surrounding your eyes. This type of surgery also reduces
fine wrinkles on the eyelid and periphery of the eye. Eyelid surgery
is performed under light sedation and local anaesthesia.”
Does the procedure require repetition?
Professor Çiftçi says: “Repeating botox injections two-three times
a year contributes to a younger look by eliminating dynamic creases
and wrinkles related to muscle movement. Eyelid surgery, on the
other hand, is more enduring with effects lasting as much as 5 to
10 years regardless of persisting ageing process.”
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YED‹TEPE ÇOCUK

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde

hem çocukları hem de aileleri
mutlu eden ameliyat konforu
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman› Doç. Dr. Selami Sözübir,
hem çocuklara hem de ailelere, uygulanacak cerrahi iﬂlemle ilgili sunduklar› ön haz›rl›k ve
ameliyat sonras› bak›m ayr›cal›¤›; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman› Doç. Dr. Özge
Köner ise kulland›klar› geliﬂmiﬂ anestezi yöntemleri ile a¤r›s›z ameliyat sa¤lad›klar› için,
“Çocuklar›n›z› bize gönül rahatl›¤›yla teslim edebilirsiniz” diyor.
Doç. Dr. Selami SÖZÜB‹R
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Uzman›

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman› Doç.
Dr. Selami Sözübir, çocuk cerrahisinin neden genel cerrahiden
ayr› bir branﬂ oldu¤unu ﬂöyle aç›kl›yor:
“Çocuk; fizyolojisi, psikolojisi ve anatomisiyle yetiﬂkin insan›n
bir minyatürü de¤il. Üstelik çocu¤a yap›lan cerrahi iﬂlemler,
sadece ameliyatla da s›n›rl› de¤il. Bu cerrahi iﬂlemlerin ön
haz›rl›¤› ve ayn› zamanda da ameliyat sonras› bak›m› var.
Ameliyattan sonra çocu¤un s›v›s›n›n düzenlenmesi, antibiyotik
dozlar›n›n ayarlanmas› gibi konularda, genel cerrahlar çocu¤un
fizyolojisi ve anatomisine hakim olmad›klar› için problem
yaﬂ›yorlard›. Ama as›l önemlisi ameliyat öncesi haz›rl›k
aﬂamas›d›r.”
‹ﬂte bu noktada ailelerin, çocu¤un olaca¤› ameliyata çocuk
cerrah› taraf›ndan nas›l haz›rlanmas› gerekti¤ini Doç. Dr.
Sözübir ﬂöyle anlat›yor:
“Bir yetiﬂkin olarak pek çok doktora gidip bir tanesinde
ameliyat olmaya karar verirsiniz. Ameliyat›n›zda bir problem
oldu¤unda da o doktoru kendiniz için seçti¤inizden dolay›
kabullenirsiniz. Ama çocu¤unuzla ilgili bir karar verme
durumuna geldi¤inizde, çok büyük bir vicdani yükümlülük
alt›na girersiniz. Çünkü onun hayat›n› de¤iﬂtirecek bir konuda
onun ad›na bir seçim yapman›z gerekir. ‹ﬂte çocuk cerrahisi,
ameliyat öncesi dönemde ailelerin psikolojisini çok iyi anlay›p
onlara yeterli zaman› ay›rarak, ailelere tüm ameliyatla ilgili
detayl› bilgi vermeyi, bunun bir ekip iﬂi oldu¤unu ve hep
birlikte bu iﬂi yapaca¤›m›z› onlara hissettirmeyi ve onlar›,
çocuklar›n› gönül rahatl›¤›yla teslim edebilecek ruh haline
getirmeyi üstleniyor.”
Çocuk cerrahisinin t›ptaki en geniﬂ branﬂlardan biri oldu¤unu
ifade eden Doç. Dr. Sözübir; ortopedik problemler, kalp ve
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beyin cerrahisi d›ﬂ›ndaki tüm
operasyonlar›n çocuk cerrahisi
kapsam›na girdi¤ini, temel olarak kar›n
ve gö¤üs ameliyatlar›n›n en s›k
uygulanan iﬂlemler, çocuk ürolojisinin
ise çocuk cerrahisindeki en önemli alt
branﬂlardan biri oldu¤unu belirtiyor.

Çocuk cerrahisinin yapt›¤› ameliyatlar›n
günlük ameliyatlar ve büyük ameliyatlar
ﬂeklinde ayr›labilece¤ini söyleyen Doç.
Dr. Sözübir, günlük ameliyatlar›n çocuk
cerrahisi prati¤inin önemli bir k›sm›n›
oluﬂturdu¤unu belirterek; f›t›k, inmemiﬂ
testis, hidrosel gibi çocuklar›n genital

Büyük bir memede meme koruyucu
ameliyat› yaparken problem olmaz,
çünkü zaten dokusu vard›r. Bu
durumda küçük memede tümörün
boyu önem arz ediyor ve kemoterapi
ile küçültülmesi gerekiyor. Vakalar›n
yüzde 20-30'una varan bir k›sm›nda
kemoterapi uygulamas› ile tümörün
tamamen kayboldu¤u gözleniyor.
Yüzde 40-50'sinde de tümörün
büyüklü¤ü yar›ya iniyor. Tümörü
küçültmek veya yok etmek, teknik
olarak bizi memeyi koruyabilir hale
getiriyor. Bunun yan›nda ameliyat
öncesi verilen kemoterapiler, tümörün
kemoterapiye olan duyarl›l›¤› hakk›nda
bize bilgi veriyor. Ayr›ca koltuk alt›n›n
al›nmas› günümüzde neredeyse
tamamen terk edilmiﬂ bir yöntem.
Eskiden tümörün yay›lma ihtimali
oldu¤u gerekçesiyle al›n›yordu.
Bütün bunlar›n yan›nda meme
koruyucu ameliyatlar›n, memenin
tamam›n›n ç›kart›lmas›na yönelik eski
ameliyat yöntemleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hasta sa¤ kal›m
oranlar› yönünden bir fark olmad›¤›
bölgelerindeki problemler ile sünnetin
bu operasyonlar kapsam›na girdi¤ini
ifade ediyor.
Çocuk kaç yaﬂ›nda sünnet
olmal›?
Sünnetin sadece t›bbi de¤il, ayn›

zamanda çok önemli bir toplumsal olay
oldu¤unu söyleyen Doç. Dr. Sözübir,
“Çocuklar, kendilerini bilmeye
baﬂlad›klar› andan itibaren, sünnet
onlar›n önünde bazen bir korku, bazen
bir tören, bazen kaç›lacak ya da çok
sevilecek bir durum olarak duruyor.
Bu ba¤lamda çocuk cerrah›n›n sünnete
yaklaﬂ›m›, çocu¤un ön haz›rl›¤›n›n
yap›lmas› çok önemli” diyor.

Çocu¤un sünnete haz›r olmas› önemli
6 yaﬂ üzeri sünnet olacak çocuklarda ön haz›rl›¤›n çok önemli
oldu¤unu vurgulayan Doç. Dr. Sözübir, nas›l bir ön haz›rl›k
yapt›¤›n› ﬂöyle anlat›yor:
“Sünnet yapaca¤›m çocu¤a ﬂu soruyu soruyorum önce:
'Sünnet olmay› sen mi istiyorsun, ailen mi istiyor?' Çocu¤un
verdi¤i yan›t, benim onun psikolojisini açmama neden oluyor.

Çocu¤un sünnet edilece¤i yaﬂ›n çok
önemli oldu¤unu dile getiren Doç. Dr.
Sözübir, ya bir yaﬂ›n alt›nda, belki 18
ayl›k oluncaya kadar ya da 6 yaﬂ›ndan
sonra yap›lmas› gerekti¤ini, özellikle
2-4 yaﬂ aras›ndaki çocuklara sünneti
önermediklerini belirterek, nedenini
ﬂöyle aç›kl›yor:
“Bu dönem, psikolojik geliﬂim
aç›s›ndan 'yar› bilinçli' dedi¤imiz
dönemdir. Çocuk, genital bölgesinde
bir müdahale geçirdi¤i zaman, bunun
sünnet olmak amac›yla yap›ld›¤›n›
bilmedi¤i için, ileride fallik fobi gibi
baz› psikolojik sorunlar yaﬂayabilir.
Genital bölgesi özel bir bölge
oldu¤undan, oradaki yara ve
pansuman› daha sonra farkl› bir ﬂekilde
hat›rlay›p genital bölgesinde bir sorun
oldu¤u izlenimi yarat›r kafas›nda.”
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'Ailem istiyor' demesi ﬂu anlama geliyor: Ya bilgilenmemiﬂ
ya da korkuyor. 'Ben istiyorum' dedi¤i durumda da üç ihtimal
söz konusu: Ya gerçekten sünnetin ne oldu¤unu biliyor, ya
korkuyor ya da korktu¤unu belli etmemeye çal›ﬂ›yor. Bu tip
çocuklara önce sünnetin ne oldu¤unu anlat›yorum. Çocukla
özellikle ten temas›n›n nas›l yap›ld›¤› çok önemli. Onu hiç
muayene masas›na almadan, kendi genital organ› üzerinden
ona sünnetin nas›l yap›laca¤›n› gösteriyorum. Sünnet derisinin
üzerindeki fazlal›¤›n, mikroplar›n buraya yerleﬂmesine neden
oldu¤unu, bizim yapt›¤›m›z ﬂeyin de bu fazlal›¤› almak
oldu¤unu anlat›yorum. Yani, çocu¤a gerçe¤i anlat›yorum.
Zaten doktor ve aile, hiçbir ﬂekilde yalan söylemeden, çocu¤a
do¤ruyu oldu¤u gibi anlatmal›.”
Çocuk ameliyata girdi¤ini hat›rlam›yor
Sünnetle ilgili çocu¤un psikolojisini düzelten en önemli ﬂeyin
nihai karar› ona b›rakmak oldu¤unu söyleyen Doç. Dr. Sözübir,
çocu¤a her ﬂeyi anlatt›ktan sonra, “Sünnet olmak istiyor
musun?” diye sordu¤unu, bu karar› tek baﬂ›na verdi¤i için
çocu¤un kendini ergin hissetti¤ini ve “Evet olmak istiyorum”
dedi¤inde psikolojik olarak sünnete haz›rlanm›ﬂ oldu¤unu
anlat›yor. Çocu¤un sünnet amaçl› yap›lan cerrahi iﬂlemden
herhangi bir zarar görmemesi için her türlü t›bbi önlemi
ald›klar›n›, ilk baﬂta sedasyon amaçl› ilaç verdiklerini, bu
ilac›n etkisini göstermeye baﬂlad›¤› andan itibaren çocukta
unutkanl›k yapt›¤›n› ve çocu¤un ameliyathaneye iniﬂini,
ameliyathane koﬂullar›n› hiçbir ﬂekilde hat›rlamad›¤›n›
belirtiyor.
F›t›k ameliyat›nda özel yöntem
“Sünnette hem anestezik hem cerrahi hem de çocu¤a yaklaﬂ›m
aç›s›ndan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olarak farkl›y›z”
diyen Doç. Dr. Sözübir, f›t›k ameliyatlar›nda da her yerde
yap›lmayan bir yöntem uygulad›klar›n› belirterek, ﬂöyle
konuﬂuyor:
“Kulland›¤›m›z özel teknoloji sayesinde, bir tarafa f›t›k ameliyat›
yaparken di¤er tarafa da ameliyat esnas›nda laporoskopik
olarak bakma imkan›m›z var. Di¤er tarafta f›t›k geliﬂme riski
varsa onu gözleyip resmini çekiyoruz. Dolay›s›yla di¤er taraf›
da ayn› ameliyatla temizlemiﬂ oluyoruz. Böylece çocuk ikinci
kez ameliyat olma riskine girmiyor.”
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Yenido¤anlara genel anestezisiz
sünnet

Doç. Dr. Özge KÖNER
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Aneteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

A¤r›s›z anestezi
Çocuklara yap›lacak cerrahi iﬂlemlerin
ço¤unda genel anestezi uygulad›klar›n›,
çünkü çocuklar›n endiﬂe ve korku
nedeniyle hekimle iﬂbirli¤inin ço¤u
zaman yeterli olmad›¤›n› söyleyen
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman›
Doç. Dr. Özge Köner, “Art›k genel
anestezi, kulland›¤›m›z anestezikler ve
geliﬂmiﬂ altyap› sayesinde korkutan
bir uygulama de¤il” diyor.
Genel anestezi ile birlikte göbek alt›
cerrahi iﬂlemlerde a¤r›s›z ameliyat›
sa¤lamak ve anesteziyi desteklemek
amac›yla “kaudal anestezi” yöntemini
kulland›klar›n› anlatan Doç. Dr. Köner,
kaudal anestezinin nas›l bir uygulama
oldu¤unu ﬂöyle anlat›yor:
“Kaudal anestezinin amac›, ameliyat
s›ras›nda ve sonras›nda çocu¤un a¤r›
duymamas›n› sa¤lamakt›r. Bu
uygulama, ameliyat esnas›nda genel
anestezi ihtiyac›m›z› da azalt›r. Kaudal
anestezi, bel kemi¤inin sonland›¤›
kuyruk sokumu bölgesindeki boﬂlu¤a
lokal anestezik s›v› enjekte edilerek
yap›lan bir iﬂlemdir. Bu ﬂekilde göbek
alt›ndaki bölgeyi uyuﬂtururuz. Bu iﬂlem,
ameliyat sonras›ndaki dönemin de
a¤r›s›z geçmesini sa¤lar, çocuklar›n
a¤r› kesici ihtiyac›n› azalt›r.”

Doç. Dr. Köner, kaudal anestezi
yöntemini, yenido¤an bebeklerin ilk
bir ay içinde genel anestezi olmaks›z›n
sünnet edilmeleri için de kulland›klar›n›
anlat›yor. Yenido¤an bebeklerin bu
yöntemle genel anestezi uygulanmadan
ameliyat edilmelerinin Türkiye'de
yayg›n olarak kullan›lan bir yöntem
olmad›¤›n›, bu uygulaman›n Yeditepe
Üniversitesi Hastanesi'nin ayr›cal›kl›
taraflar›ndan biri oldu¤unu vurguluyor.
Anestezi uygulamas› aç›s›ndan
çocuklar›n, eriﬂkinlerden önemli bir
fark› oldu¤unu söyleyen Doç. Dr.
Köner, “Hem ameliyat öncesinde hem
de ameliyat sonras›nda çocuklar çok
daha endiﬂeli oluyorlar. Dolay›s›yla
eriﬂkinlere oldu¤u gibi çocuklara da
ameliyattan önce bir haz›rl›k ilac›
veriyoruz” diyor ve hem bu ilac›n
etkilerini hem de ameliyat sonras›
çocu¤a yaklaﬂ›m› ﬂöyle anlat›yor:
“Bu ilaç, çocuklar›n anne babalar›ndan
kolay ayr›lmalar›n› sa¤l›yor. Ayr›ca
ilac›n ameliyattan sonra uyanma
faz›nda da bize yard›m› oluyor. Çünkü
çocuklar›n anesteziden uyanma ve
sonras›ndaki dönemde eriﬂkinlere göre
çok farkl› bir reaksiyonu var. Buna,
ajitasyon diyoruz. Gece aniden
uykusundan uyand›r›lan çocu¤un
gösterdi¤ine benzer, korku, endiﬂe,
a¤lama, anne babay› kabul etmeme
gibi tepkilere yol açabilen bir tablo söz
konusu oluyor. Biz, bununla iyi
mücadele edebilen bir hastaneyiz. Hem
anestezi hekimlerimiz hem de çocuk
servisi çal›ﬂanlar›m›z bu konuda çok
tecrübeli. Çocuklar›m›z› sakin,
rahatlam›ﬂ olarak odalar›na ç›kar›yoruz,
odada uyumalar›na izin veriyoruz. Bu

uykunun asla bir anestezi uykusu
olmad›¤›n› vurgulamak istiyorum. Bu
tablo, a¤r›s› olmayan huzurlu ve rahat
bir çocu¤un normal uyku hali olarak
de¤erlendirilmelidir. Çocuk
hastalar›m›z›n anne babalar›n›n yan›nda
ve sakin bir ortamda uyanmalar›n›
sa¤layarak, bu huzursuzluk tablosunu
en aza indirmeyi baﬂar›yoruz.”
Kaudal anesteziden sonra a¤r› kesici
tedaviye devam ettiklerini anlatan Doç.

Dr. Köner, “Çocu¤un ilac› hangi yolla
kabul edebilece¤ini aileyle konuﬂarak
a¤r› kesici program›n› belirliyoruz. Bu
ﬂekilde hem çocuklar› hem de ailelerini
mutlu eden, a¤r›s›z ve konforlu anestezi
uygulamas›n› gerçekleﬂtirmiﬂ oluyoruz.
Hastanemizde s›f›r a¤r›l› ameliyatlar
gerçekleﬂtirebildi¤imiz için aileler
gönül rahatl›¤›yla çocuklar›n› bize
teslim edebilirler” diyor.

Yeditepe Paediatrics
“It is crucial for families to properly prepare their children for
the surgical procedure awaiting them” says Yeditepe University
Hospital Paediatric Surgery Specialist Associate Professor
Selami Sözübir and adds “In the pre-operational stage, paediatric
surgery is responsible of accurately analysing family psychology
and providing adequate time and support for preparation,
supplying detailed information on the surgical procedure and
the demand for team work and more so, mentally and emotionally
preparing them to build confidence and trust.” Associate
Professor Sözübir points out that all operations with the exception
of orthopaedic problems and heart / brain surgery are in scope
of paediatric surgery. “The most common procedures are
abdominal and chest surgery, whereas the most important subdiscipline is paediatric urology”. Associate Professor Sözübir
adds, “Minor surgeries in the department include paediatric
genital problems like hernia, un-descended testicle and hydrocell
as well as circumcision procedures”. Advocating the importance
of age in circumcision, Sözübir says that the procedure should
take place before the child reaches 12-18 months or once
reaches 6 years of age. He says, “We don't recommend the
procedure for children aged 2 to 4. More so, the preliminary
preparation for circumcision patients over 6 also demands
great attention. On another matter, Associate Professor Sözübir
mentions of the remarkable method they use for hernia surgeries:
“The special technology we use allows us to laparoscopically
examine one side whilst executing the hernia operation on the
other. This allows us to observe and image the other side if
risk of hernia development is eminent. Hence, we are able to
clear the other side in a single operation. This is great for the
child too as there won't be a need for additional operations.”
Yeditepe University Hospital Anaesthesiology and Reanimation
Specialist Associate Professor Özge Köner speaks of the “caudal
anaesthesia” method used to provide comfortable surgery
conditions in surgical procedures below umbilicus as an
addition to general anaesthesia, as well as circumcising up to
4 week old newborn babies without the need for anaesthesia:
“This is a procedure that involves the injection of anaesthetic
fluid into the epidural cavity located at the lower end of the
spinal column providing analgesia of region below umbilicus.
This procedure ensures pain free operation and comfortable
post-operational period.”
Associate Professor Köner points out that thanks to special
medication given prior to the operation, children not only have
no memory of the surgery room experience but also experience
a calmer recovery once gained consciousness.
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SORU CEVAP

“Akupunktur vücudun
bağışıklık sistemini güçlendirir”
Akupunkturun, vücudun direncini art›ran antikor ve gamaglobulinleri
(enfeksiyonlarla savaﬂmaya yard›mc› kandaki protein) ço¤altarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
güçlendirdi¤ini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Akupunktur Uygulama Klini¤i
Sorumlusu Dr. Berna Atay, “Antibiyotik tedavisi alan bir kiﬂiye, beraberinde akupunktur
da uygulan›rsa, hastan›n antibiyotik alma süresinde belirli bir derecede azalma olur” diyor.
Dr. Berna ATAY
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Akupunktur Uygulama Klini¤i Sorumlusu

Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin vücuttaki görevi nedir?
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, vücudumuzun hastal›klara karﬂ›
savunma mekanizmas›n› oluﬂturup vücudu yabanc› ve
zararl› maddelerden korur. Bu sistem, vücudumuza
giren milyonlarca bakteri, virüs, parazit ve toksine karﬂ›
korunmak için düzenlenmiﬂtir. Vücutla temasta bulunan
her yabanc› maddeyi tarar, onlar› sa¤l›kl› vücut
hücrelerinden ve dokular›ndan ay›rt eder.
‹nsan vücudu hastal›klara karﬂ› bir savunma sistemiyle
donat›lm›ﬂt›r ve bu yüzden de kendi kendini iyileﬂtirme

yetene¤ine sahiptir. Ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi, hastal›¤a neden olan
etkenler taraf›ndan uyar›ld›¤›nda
harekete geçer. Sistem, kendine
yabanc› olarak alg›lad›¤› bir
mikroorganizmayla karﬂ›laﬂ›r
karﬂ›laﬂmaz belirli hücreler bundan
kurtulmak için savaﬂmaya baﬂlar.
Daha önce rastlad›¤› bir
mikroorganizmay› tan›yan sistem,

ikincisinde ondan kurtulmak için
çok daha h›zl› tepki verir.
Mikroplar, vücudumuza girdi¤inde
onlara karﬂ› antikorlar oluﬂur. Ayn›
mikropla tekrar karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda
bu antikorlar bizi hastalanmaktan
korur. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, bu
görevlerini yaﬂam süresi boyunca
sürdürür, ancak baz› koﬂullarda
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zay›flar.
Hangi durumlar ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini zay›flat›r?
‹mmün yetersizlik: Enfeksiyon
hastal›klar›yla mücadele
yetene¤inde ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
yetersiz veya uyumsuz olmas›
durumudur. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zay›f
olan bir kiﬂi, özellikle f›rsatç›
enfeksiyonlardan daha kolay
etkilenebilir, hatta herkesi etkileyen
normal enfeksiyonlardan bile kolay
etkilenir. Obezite, alkol, sigara
kullan›m›, madde ba¤›ml›l›¤›, iyi
beslenememe / beslenme
bozuklu¤u, diyabet, fiziksel ve
ruhsal stres, özellikle uzun süreli
antibiyotik kullan›m›, kemoterapi,
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ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c›
ilaçlar ile baz› hastal›klar, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini do¤rudan ya da dolayl›
olarak zay›flat›r. Bunlardan baz›
kanser tipleri, örne¤in kemik ili¤i
ve kan hücreleri (lösemi, lenfoma)
kanserleri, kronik enfeksiyonlard›r.
Demir, bak›r, çinko, selenyum, A
vitamini, C vitamini, E vitamini, B6
ve folik asit içeren besinlerin
eksikli¤i de ba¤›ﬂ›kl›¤› sa¤layan
tepkiyi (cevab›) azalt›r.
Otoimmünite: Ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin aﬂ›r› duyarl›l›¤›yla
oluﬂan tepkiler için kullan›lan genel
bir tan›mlamad›r. Canl›n›n kendi
vücudunda bulunan öz dokular›
'yabanc›' olarak alg›lay›p, bunlara
karﬂ› antikor oluﬂturarak
tan›mamas› ve dolay›s›yla
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hücrelerinin
vücudun kendi dokular›na
sald›rmas›d›r.
Aﬂ›r› duyarl›l›k
(Hipersensitivite): Vücudumuz
yabanc› bir antijene (Vücut için
yabanc› ve ço¤unlu¤u protein

yap›s›nda olan maddelerdir.
Antijenler vücuda zerk edildi¤inde
organizman›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
harekete geçirip antikorlar›n
yap›m›na neden olur.) maruz
kald›¤›nda geliﬂen uygunsuz veya
aﬂ›r› ba¤›ﬂ›kl›k reaksiyonu
sonucunda vücudun kendi
dokular›na zarar vermesidir.
Akupunkturla ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin düﬂüklü¤ü nas›l
tespit ediliyor?
Akupunktur ile tedaviye
baﬂlamadan önce bize baﬂvuran
hastadan detayl› bir ﬂekilde
hikayesini dinleyip bütün
tetkiklerini inceledikten sonra
akupunktura has dört temel teﬂhis
yöntemini uyguluyoruz. Bunlar;
nab›zdan ve dilden, dedektörle
kulaktan ve iridoloji tekni¤iyle
(gözün irisinden iridoskop
arac›l›¤›yla iristeki de¤iﬂimleri
gözlemleyip yorumlamak) elde
etti¤imiz verilere (tan› evresinde
kulland›¤›m›z cihazlardan çeﬂitli
patolojik sinyaller al›r›z) göre bir

tedavi protokolü çiziyoruz. Akupunktur ile tedavi kiﬂiye
özel olarak planlan›r.
Akupunkturla nas›l bir tedavi uygulanarak
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi güçlendiriliyor?
Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Uygulama Klini¤i'nde,
klasik (i¤neli) akupunktur, lazer akupunktur (i¤nesiz),
oksijen terapi, refleksoloji ve beraberinde çeﬂitli
aromatik t›bbi masajlar uygulan›yor. Nas›l bir tedavi
uygulayaca¤›m›za hastayla interaktif bir ﬂekilde karar
veriyoruz. Hasta için tedavinin etkinli¤i kadar konforlu
(i¤neden hoﬂlanm›yorsa veya korkuyorsa alternatifi
var: lazer akupunktur) olmas› da önemli. Akupunktur,
vücudun direncini art›ran antikor ve gamaglobulinleri
(enfeksiyonlarla savaﬂmaya yard›mc› kandaki protein)
ço¤altarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirir. Tedaviden
sonra lökositlerin (beyaz kan hücreleri), vücudun direnç
gücünü oluﬂturan gamaglobulinlerin, antikor ve
substanslar›n›n kandaki seviyelerinin artt›¤› tespit
edilmiﬂtir. Bu etkilerinden dolay› antibiyotik tedavisi
alan bir kiﬂiye, beraberinde akupunktur da uygulan›rsa
hastan›n antibiyotik alma süresinde belirli bir derecede
azalma olur. Buna ilaveten antibiyotik direncinin geliﬂti¤i
durumlarda, antibiyotiklere karﬂ› aﬂ›r› duyarl›l›k
reaksiyonlar›nda veya antibiyotiklerin etkilerinin art›k
azald›¤› kronik hastal›klarda da yan etkisi olmad›¤›ndan
rahatl›kla uygulanabilir.
49

SORU CEVAP

Akupunkturla ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini güçlendirme
tedavisi, hastal›kla
karﬂ›laﬂmadan önce mi
uygulan›yor yoksa
akupunkturun hastal›¤› tedavi
edici özelli¤i var m›?
Prensipte akupunktur, bir koruyucu
hekimlik uygulamas› olarak ele
al›nmal›d›r. Yani, hastalanmay›
beklemeden uygulanmas› esast›r.
Kiﬂinin daha hastal›k gelmeden
ruh-beden-zihin üçlüsünün
dengeye getirilmesi, yaﬂam
enerjisinin aktive edilmesi ve vücut
direncinin art›r›lmas› en önemli
amaçt›r. E¤er kiﬂiye ba¤›ﬂ›kl›k
sistemiyle ilgili veya baﬂka bir
hastal›k tan›s› konulup tedaviye
baﬂlan›l›rsa akupunktur tedavisi
de eklenerek bir sinerji yarat›labilir.
Ancak Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün

de belirtti¤i ﬂu durumlarda
akupunktur uygulamas›ndan
kaç›n›lmal›d›r:
•Nedeni bilinmeyen a¤r›lar
•Hayat› tehdit eden hastal›klar, acil
durumlar ve acil cerrahi gerektiren
durumlar
•Nedeni bilinmeyen yüksek ateﬂ
•P›ht›laﬂma, kanama bozukluklar›
•Psikozlar
•Gebelik (Yanl›ﬂ uygulama
tekni¤inden dolay› ve zamanlamas›
uygun olmayan hamilelik
döneminde düﬂü¤e neden
olabilece¤i için çok zorunlu
olmad›kça yap›lmamal›d›r.)
•Kansere yol açan kötü huylu tümör
(Tümör tedavisi amac›yla kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. Yaln›zca a¤r›
veya di¤er semptomlar›n
giderilmesinde destek amaçl›
kullan›labilir.)

Question and Answer
Yeditepe University Hospital Acupuncture Clinic
Director Dr. Berna Atay points out that our immune
system protects us from foreign and harmful materials
making it the body's own defence mechanism against
illnesses. Doctor Atay said:
“The immune system is setup to protect us from the
millions of bacteria, viruses, parasites and toxins
entering our body. Scanning each foreign material the
body contacts it differentiates them from regular cells
and tissues. The body is equipped with a defence
system against illnesses and therefore has the ability
to treat / heal itself. Immune system is triggered when
stimulated by disease inducing factors. Using certain
cells the system engages defence against
microorganisms perceived as a threat.”
According to Doctor Atay the immune system performs
this duty as long as the body is alive however under
some circumstances it can fall weak. Using acupuncture
Doctor Atay says that it is possible to strengthen the
immune system by increasing antibodies and gamma
globulins (protein in blood helping fight against
infections). Doctor Atay summarises the benefits of
strengthening the immune system with acupuncture:
“Studies indicate that acupuncture treatment increases
the number of leukocytes (white blood cells), resistance
strengthening gamma globulins, antibodies and other
substances in the blood. Such qualities make
acupuncture an ideal complimenting treatment method
for some one on antibiotics for example because; it
significantly reduces the need for medication. More
so, the method has no side effects making it an ideal
option for cases of antibiotic resistance, antibiotic
induced severe allergic reaction or chronic conditions
with minimal response to antibiotics.”
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Minik kesilerle büyük ameliyatlar
gerçekleﬂebiliyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzman› Yrd. Doç.
Dr. Murat Kalayc›, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan,
genel cerrahi alan›ndaki yeniliklerden birinin “tek delikten kapal›
safra kesesi ameliyat›” oldu¤unu belirtiyor. Cerrahide son birkaç
y›ld›r uygulanan tek delikten laparoskopik ameliyat uygulamalar›n›n
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde safra kesesi baﬂta olmak üzere
apandisit ameliyatlar›nda da baﬂar› ile uyguland›¤›n› ifade ediyor.
Hemoroid tedavisinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan
bir baﬂka cerrahi yenili¤in ligasure yöntemi (damarlar› bir çeﬂit
mühürleyerek kapatma) oldu¤unu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kalayc›,
bu yöntemin yararlar›n› ﬂöyle anlat›yor:
“Hemoroid pakeleri cerrahi olarak ç›kar›lmas›na ra¤men dikiﬂ
at›lm›yor, yakma olmad›¤› için doku daha çabuk iyileﬂiyor, ameliyat
s›ras›nda kanama olmuyor, a¤r› klasik yönteme nazaran son derece
az oluyor ve iﬂe dönüﬂ de daha h›zl› gerçekleﬂiyor.”
Minik kesiden göbek f›t›¤› ameliyat›n›n da cerrahide yeni uygulanan
bir yöntem oldu¤unu ve bunun da Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde
gerçekleﬂtirildi¤ini anlatan Yrd. Doç. Dr. Kalayc›, “Göbek f›t›klar›nda,
göbek etraf›ndan yap›lan yaklaﬂ›k 3 cm'lik kesi ile girilip kar›n içinden
ﬂemsiye benzeri özel yamalar konularak (ventralex) ameliyat sonras›
hasta ayn› gün içinde sorunsuz olarak eve gönderilebilir” diyor.

Yeni testler sayesinde tüberkülozun
erken tan› ve tedavisi yap›labiliyor
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Viroloji Uzman› Prof. Dr. Gülden Y›lmaz, dünya nüfusunun
yaklaﬂ›k olarak üçte birinin tüberküloz (mycobacterium tuberculusis)
ile enfekte oldu¤unu ve her y›l dokuz milyon kiﬂide de tüberküloz
geliﬂti¤ini belirtiyor.
Tüberküloz tan›s›nda kullan›lan
geleneksel testlerin, aside
dirençli bakterinin
mikroskopla incelenmesi
(ARB) ve kültürünün
yap›lmas› ﬂeklinde
gerçekleﬂtirildi¤ini
anlatan Prof. Dr. Y›lmaz,
“ARB h›zl› ve
ekonomiktir ama
duyarl›l›¤› tek baﬂ›na
tan›da yeterli de¤ildir.
Bakteri kültürü halen en
duyarl› ve özgül deney
olma özelli¤i ile tüberküloz tan›s›nda alt›n standart kabul edilir.
Moleküler testlerdeki son y›llarda saptanan geliﬂmeler, tüberküloz
tan›s›na da yans›m›ﬂt›r. Nükleik asit testleri (NAA) pek çok alanda
oldu¤u gibi tüberküloz tan›s›nda da kültüre k›yasla h›zl› sonuç verdi¤i
için, kültürle birlikte kullan›lan rutin testler haline gelmiﬂtir” diyor.
Bu testler sayesinde tüberkülozun erken tan›s›, erken tedavisi ile
prognozu (öngörü) etkileme ve bulaﬂ›c›l›¤› azaltma ﬂans›n›n ortaya
ç›kt›¤›na dikkat çeken Prof. Dr. Y›lmaz, kültür testi ile NAA testi
aras›ndaki farklar› ﬂöyle aç›kl›yor:
“Halen alt›n standart olma özelli¤i nedeni ile kullan›lmas› gereken
kültür, 2-6 haftada sonuç verirken NAA testleri iki gün içinde sonuç
verir. Bu nedenle NAA testlerinin, ARB ve kültüre ek rutinde
kullan›lacak alanlar›n› belirlemek için 2009 y›l›nda tüberküloz
tan›s›nda NAA testlerinin kullan›m rehberi güncellenmiﬂtir.”
Latent tüberküloz tan›s›nda ayr›ca quantiferon testinin, tüberkülin
cilt testine alternatif olarak güvenilir, duyarl› ve özgül yeni bir test
oldu¤unu söyleyen Prof. Dr. Y›lmaz, Yeditepe Üniversitesi T›p
Fakültesi T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Hastane Merkez
Mikrobiyoloji Laboratuvar›'nda, tüberküloz tan›s›nda, geleneksel
ARB ve kültür testlerine ek olarak yeni NAA testlerinden h›zl› tüberküloz
PCR ve quantiferon testinin ISO 15189 standartlar›nda uygulanmakta
oldu¤unu belirtiyor.
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genetik Tan› Merkezi resmi aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirildi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genetik Tan› Merkezi'nin resmi aç›l›ﬂ›, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k
Müdürü Doç. Dr. Ali ‹hsan Dokucu'nun kat›ld›¤› bir toplant›yla 8 ﬁubat'ta gerçekleﬂti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda “Amerika'daki bir genetik tan› merkezinde ne varsa burada da o var”
diyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genetik Tan› Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa
Özen, “Ülkemizde sadece bizim merkezimizde ilk kez idrarda mesane kanseri hücreleri
ayr›ﬂt›r›larak otomatik tarama cihaz› ile tan› konulabiliyor. Önümüzdeki günlerde dünyada
da çok yeni olan Türkiye'de henüz yap›lmayan 'gaitadan kolon kanseri' testini hayata
geçirece¤iz. Böylece kolonoskopi yapt›rmak istemeyen kiﬂilere alternatif imkan sunmuﬂ
olaca¤›z” ﬂeklinde konuﬂtu.

Y

Yeditepe Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi ve Diﬂ Hastanesi uluslararas›
akreditasyon ald›
Yeditepe Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi ve Diﬂ Hastanesi, 30 May›s 2009 tarihinde
JCI (Joint Commission International) taraf›ndan Türkiye'de akredite edilen ilk diﬂ hekimli¤i
fakültesi ve diﬂ hastanesi oldu. 14 gün gibi çok k›sa bir sürede haz›rl›klar›n› tamamlayarak
akredite olan fakülte, baﬂar›s›n› bir kez daha dünyaya kan›tlad›.

Aksigorta ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden ortak sergi
Aksigorta'n›n 2009 y›l› “Yang›n, Deprem ve Sigorta” konulu yar›ﬂmas›nda dereceye giren
resimler Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ba¤dat Caddesi Poliklini¤i'nde sergileniyor. 1995
y›l›ndan beri farkl› illerde düzenlenen ve art›k gelenekselleﬂen Aksigorta Resim Yar›ﬂmas›'na
kat›lan resimler, ressamlardan ve uzman pedagoglardan oluﬂan bir seçici kurul taraf›ndan
de¤erlendirmeye al›n›yor. Aksigorta'n›n minik yetenekleri sanata teﬂvik etmenin yan› s›ra
yang›n, deprem ve sigorta konusunda bilinç kazand›rmak amac›yla düzenledi¤i yar›ﬂma,
‹l Milli E¤itim Müdürlükleri taraf›ndan da destekleniyor.

*
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YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹ ANLAﬁMALI KURUMLAR
S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ - YURT ‹Ç‹
AMERICAN LIFE HAYAT S‹GORTA
AK S‹GORTA
ALLIANZ S‹GORTA
ANADOLU ANON‹M TÜRK S‹GORTA ﬁ‹RKET‹
AXA S‹GORTA
GROUPAMA S‹GORTA
DEM‹R HAYAT S‹GORTA
ERGO‹SV‹ÇRE HAYAT S‹GORTA
MAPFRE GENEL YAﬁAM S‹GORTA
NEWLIFE YAﬁAM S‹GORTA
YAPI KRED‹ S‹GORTA
S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ - YURT DIﬁI
ALLIANZ WORLDWIDE CARE
AXA-PPP HEALTHCARE
CIGNA INTERNATIONAL
SEVEN CORNERS
TIC TRAVEL
VANBREDA
WIENER STADTISCHE
AS‹STAN KURUMLAR
AGIS
EURO CENTER
HS GROUP / TAS YARDIM
INTER PARTNER ASISTANCE
LOTUS EXCLUSIVE
MARM - REDSTAR
MARS S‹GORTA ve REASÜRANS BROKERL‹⁄‹ AVANTAJ KART
MDS - MED‹KAL DANIﬁMANLIK SERV‹S‹
MEDNET SA⁄LIK H‹ZMETLER‹*
NART S‹GORTA
PROMED
REMED
RETUR
SAT YARDIM ve DESTEK H‹ZMETLER‹ (MONDIAL)
TUR ASSIST
ÖZEL KURUMLAR
BERK MED‹KAL
BEﬁ‹KTAﬁ KÜLTÜR MERKEZ‹

BJK D‹VAN KURULU BAﬁKANLI⁄I
DARPHANE
DARÜﬁﬁAFAKA CEM‹YET‹
DO⁄AN YAYIN HOLD‹NG
DO⁄Uﬁ HOLD‹NG
E BEBEK
ECZACIBAﬁI SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
EMEK TIBB‹ C‹HAZLAR
ENKA ‹NﬁAAT
HOTEL BOSTANCI
‹STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
KAREL AR-GE
KAREL ELEKTRON‹K
KENT PLUS
KIRMIZI REKLAM EV‹ (RED ROYAL STATÜ CARD)
KOS‹FLER OTO
L‹GNADECOR
MERKEZ‹ KAYIT KURULUﬁU
M‹LL‹ REASÜRANS
M‹MAR ve MÜHEND‹SLER GRUBU
MVP SPORT‹F ORGAN‹ZASYONLAR
NORTEL NETAﬁ
OF‹S TEKN‹K
PERPA T‹CARET MERKEZ‹
S.O.S. ‹NTERNATIONAL AMBULANS KART
SAH‹PLER‹
SESKOM
SIEMENS
STFA
TASARRUF MEVDUATI S‹GORTA FONU - TMSF
TELPA
TÜMSAﬁ
TÜRK TELEKOM ANADOLU YAKASI
TÜRK‹YE JOKEY KLUBÜ
YAPI MERKEZ

T‹MDER
TRT
TÜRK AMER‹KAN ‹ﬁ ADAMLARI DERNE⁄‹
TÜRK‹YE EMEKL‹ SUBAYLAR DERNE⁄‹ (ﬁ‹ﬁL‹ ﬁUBE)
TÜRK‹YE GAZETEC‹LER CEM‹YET‹
TÜRK‹YE ODALAR BORSALAR B‹RL‹⁄‹
TÜRK‹YE SPOR YAZARLARI DERNE⁄‹

DERNEK VE ODALAR
ÇOCUK ‹ST‹YORUM DERNE⁄‹
‹STANBUL MAL‹YE VAKFI
‹STANBUL SANAY‹ ODASI
‹STANBUL T‹CARET BORSASI
‹STANBUL T‹CARET ODASI
MUS‹K‹ ESER‹ SAH‹PLER‹ GRUBU MESLEK B‹RL‹⁄‹

OKULLAR
ATACAN E⁄‹T‹M KURUMLARI
ATAﬁEH‹R KEMER KID'S GARDEN ANAOKULU
BAHÇEﬁEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹
‹STEK OKULLARI
MURAT AÇIKÖ⁄RET‹M DERSHANELER‹
YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹

*‹ﬂaretli kurumlar›m›z›n GÖZ HASTALIKLARI ARAﬁTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ‹ ile anlaﬂmas› yoktur.

BANKALAR VE VAKIFLAR
BANK ASYA
DIﬁBANK - TÜRK DIﬁ T‹CARET BANKASI A.ﬁ.
MENSUPLARI
FORTISBANK (VAKIF EMEKL‹ - ÇALIﬁAN)
ENKA SPOR E⁄‹T‹M ve SOSYAL YARDIM VAKFI
‹LLER BANKASI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
ﬁEKERBANK - PERSONEL VAKFI - MAPFRE GENEL
YAﬁAM S‹GORTA
T.C. HALK BANKASI EMS VAKFI
T.C. MERKEZ BANKASI
T.C. Z‹RAAT BANKASI - HALK BANKASI
MENSUPLARI EMS VAKFI*
TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI
TÜRK‹YE ENGELL‹LER SPOR YARDIM ve E⁄‹T‹M
VAKFI (TESYEV)
TÜRK‹YE SINA‹ KALKINMA BANKASI
RESM‹ KURUMLAR
TBMM
SPOR KULÜPLER‹
CLUB SPORIUM
ENKA SPOR KULÜBÜ
KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ
KASIMPAﬁA SPOR KULÜBÜ
ZEYT‹NBURNU SPOR KULÜBÜ

**Kurumlar alfabetik olarak s›ralanm›ﬂt›r.
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Ellerinizi
y›kad›n›z m›?
Ellerinizi su ile ›slat›n.
Sabun ve su ile 20 saniye ovalay›n.
Durulay›n.
Ka¤›t havlu ile kurulay›n.
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Muslu¤u ka¤›t havlu ile kapat›n.

Sağlığınız sizin elinizde!
YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹
Devlet Yolu Ankara Cad. No: 102 - 104 34752 Kozyata¤›-‹stanbul
Tel: (0216) 578 40 00 Faks: (0216) 469 37 96 www.yeditepehastanesi.com.tr

YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ GÖZ HASTALIKLARI ARAﬁTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ‹
ﬁakir Kesebir Cad. Gazi Umur Paﬂa Sk. No: 28 34349 Balmumcu, Beﬂiktaﬂ-‹stanbul
Tel: (0212) 211 40 00 Faks: (0212) 211 25 00 www.yeditepegoz.com.tr

YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹ BA⁄DAT CADDES‹ POL‹KL‹N‹⁄‹
Ba¤dat Cad. No: 238 34728 Göztepe-‹stanbul
Tel: (0216) 467 88 60-65 Faks: (0216) 385 48 96 www.yeditepehastanesi.com.tr

YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹ GENET‹K TANI MERKEZ‹
‹brahima¤a Mah. Köftüncü Sok. ‹stek Vakfı No:8/3 Acıbadem, Kadıköy-‹stanbul
Tel: (0216) 326 58 19 Faks: (0216) 326 58 39 www.yeditepehastanesi.com.tr

