Kadınların
korkusu PKOS
Centrum Kadın
Sağlığı ve Tüp Bebek
Merkezi Direktörü Prof.
Dr. Recai Pabuçcu,
üreme çağındaki
kadınların yaklaşık yüzde
15 ila 20’sinde görülen PKOS
rahatsızlığının adet düzensizliği,
tüylenme, kilo alma, sivilcelenme, saç dökülmesi, gebe kalamama veya zor
gebe kalma gibi belirtileri olduğunu söyledi.
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Bu hastalık başımızı
döndürüyor
Baş dönmesinin genellikle denge
sistemindeki problemlerden
kaynaklandığını belirten Özel Kent
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Merkezi’nden Prof. Dr. Metin
Önerci, “Beyne gelen dengeyle ilgili
bilgilerin tutarsız olması durumunda
vücut dengesini sağlamakta zorlanır.
Baş dönmesi genellikle denge sistemindeki problemlerden kaynaklanır” dedi

SAGLIK

Küçük delikler
hayat kurtarıyor
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de tıp alanının hızla ilerlediğine ve bu
ilerlemedeki en önemli yapı taşlarından
birinin ‘genel cerrahi’ olduğuna dikkat
çeken Özel Çankaya Doruk Hastanesi
Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Serhan Yılmaz, “Hastanede uzun
süre kalış ve işgücü kaybı yaratan kapalı
yöntem, şimdi 3 ya da 4 küçük delikten
çok daha kısa sürede yapılabiliyor. Hasta
ise, operasyonun ertesi sabahı taburcu
ediliyor” dedi.

ÖZEL EKi

Yabancılara
şifa olduk

LÖSEV ‘kan
bankası’
izni istiyor
Lösemili ve kan hastası
çocukların, sağlık ve
eğitim başta olmak üzere
her türlü ihtiyaçlarının
sağlanmasına yardımcı
olmak amacıyla kurulan
LÖSEV, Türkiye’de kapsamlı
bir ‘kemik iliği bankası’
kurabilmek amacıyla
Sağlık Bakanlığı’ndan
izin istiyor.

Türkiye, son
yıllarda sağlık turizminde aldığı ivme ile
yabancı turist sayısını
2,5 kat artırdı. Sağlık
turizminin son bir
yılda sağladığı girdi
ise 1 milyar TL’nin
üstüne çıktı.

AVRUPA’DA BİRİNCİ

HEDEF 1 MİLYON TURİST

GÖREV BAKANLIKTA

Şifalı termal sularıyla Avrupa’da
birinci sırada bulunan Türkiye,
termal turist hizmet sunumunda
da ilk sırada olma yolunda ilerliyor. Günümüzde 47 sağlık
kuruluşunun JCI uluslararası
akreditasyonu bulunuyor. 20102014 Sağlık Bakanlığı Stratejik
Eylem Planı’nda, sağlık turizmine
büyük önem veren Türkiye, hem
daha kaliteli hizmet sunumu, hem
de daha fazla sayıda turisti ülkeye
çekmeyi hedefliyor.

Türkiye’ye gelen yabancı hasta
sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. 2009’da yıllık 74 bin olan
yabancı hasta sayısı, bu yıl 150
binin üstüne çıktı. Yabancı hastadan tahmini yıllık gelir ise 500
milyon TL’den 1 milyar TL’yi aştı.
Türkiye, sağlık turizminde dünyada ilk 20’nin içinde gösterilirken,
bugün ilk 10 ülkenin içinde yer
aldı. 2023 vizyonundaki hedefini
ise yıllık 1 milyon turist ve 20 milyar dolar girdi olarak belirlendi.

Sağlık turizminde Türkiye’nin
dünya lideri olmasını hedefleyen Sağlık Bakanlığı, 20102014 Stratejik Eylem Planı’nda
sağlık turizmine geniş yer verdi.
Bakanlık bünyesinde 2010’da
Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü
kuruldu. 2011’de Sağlık Turizmi ve
Turistin Sağlığı ile ilgili genelge
yayımlandı ve sağlık turizmi ile
ilgili iş ve işlemlerin yapılması
ve kurumlararası koordinasyon
görevi Sağlık Bakanlığı’na verildi.

Sperme beş yıl garanti
Yüzbinlerce çiftin, yardımcı üreme teknikleriyle
çocuk sahibi olmayı başardığını belirten Konya Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü
Op. Dr. Fuat Ali, “Yapılan bilimsel çalışmalar
dondurulmuş embriyoların çok uzun süre sonra
çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik şansı verdiğini
göstermiştir. Embriyolar 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir. Embriyolar çözüldüğünde yüzde 90 - 100 oranında
canlı ve sağlıklı geri dönebilmektedir” dedi.

Formda
kalmanın
şifreleri

Diyetisyen Kübra Kara,
yaz boyunca formda
kalmak için çabalayan
kadınların, kış aylarında
kendilerine dikkat ederek, yeni
bir yaza
yine
formda
girebilmelerinin
şifrelerini
anlattı.

Kırışıklığa 45
dakikada son
Tıp dünyasında, kök hücrelerin yenilenmesi amacıyla hastalardan alınan kanın
hücrelere ayrılıp, pıhtılaşan kısmının
yeniden hastaya verilmesi yöntemi olan
PRP uygulaması, kadınlar için umut
oldu. Kök hücreler, gelişen teknolojiyle artık cildin gençleştirilmesine
de yardımcı oluyor. Lokman Hekim
Sincan Hastanesi Plastik Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Mert Demirel, 45 dakika
süren PRP yöntemi ile kişinin kendi
vücudundan alınan az miktardaki kan
sayesinde cildindeki kırışıklıkların ortadan
kaldırıldığını söyledi.

C M Y B

2

GÜNCEL

14 Aralık 2012 Cuma

Kadınların
korkusu PKOS
r
o
z
k
a
m
ç
a
K
kurtulmak
kolay

Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr. Recai Pabuçcu, üreme çağındaki kadınlarda sık
karşılaşılan bir sorun olan Polikistik Over Sendromuyla ilgili merak edilen soruları Posta okurları için yanıtladı.

Kadınların yaklaşık yüzde 15 ila 20’sinde görülen PKOS rahatsızlığıyla ilgili
Pabuçcu, “PKOS yumurtlama olmaması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
adet düzensizliği, tüylenme, kilo alma,
sivilcelenme, saç dökülmesi, gebe kalamama veya “zor” gebe kalma ve çok
çeşitli başka belirtilerle seyredebilen
bir durumdur. Hastalarda belirtilerin
bir bölümü ya da hepsi birlikte bulunabilir” bilgisini verdi.

Aşırı uyarılmaya dikkat edilmeli
m Polikistik Over vakalarinda

tüp bebek tedavisinin bir özelliği
var mıdır?

m Pkos belirtileri nelerdir?
-Adet düzensizliği
Normal bir kadının adet döngüsü 28-35
gün arasında sürmektedir. Yılda 1 veya
2 kez adet gecikmesi normal olarak kabul edilmektedir. Ancak adetler 35 günden uzun sürüyor ve 1 yılda 3 kereden
fazla adet gecikmesi oluyorsa hormonal
bozukluklar araştırılmalıdır.
-Tüylenme
-Sivilcelenme
-Kilo artışı
-Çocuk sahibi olamama

m Polikistik Over Sendromu tanısı nasıl konulur?
Hastalığın belirtilerinden herhangi
biri veya birkaçı ile doktora başvuran
hastaya ilk yapılması gereken ultrasonla yumurtalıkların değerlendirilmesidir. Ultrasonda her bir yumurtalıkta
2-9 mm büyüklüğünde 12 veya daha
fazla sayıda yumurta keseciği bulunması veya yumurtalık hacminin büyümesi hastaya polikistik over tanısı
koydurur. Hastalığın sendrom olarak
adlandırılabilmesi için hormon bozukluğunun klinik belirtileri(tüylenme, sivilcelenme, kilo artışı gibi) veya kanda
bakılan hormon düzeylerinin normal
dışı olması gerekir. Ayrıca adet düzensizliği( seyrek adet görme veya hiç adet
görmeme) de tanı için gereken kriterlerdendir. Ayrıca tanı koyarken, adet

düzensizliği ve tüylenme gibi polikistik
over sendromu belirtilerini taklit eden;
hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması),
hiperprolaktinemi (süt hormonunun
yüksek olması), Cushing Sendromu(
böbrek üstü bezinde bozukluk) gibi
hastalıkları dışlamak gerekmektedir.
Bunlara yönelik ek hormon tetkikleri
istenmelidir.

m Polikistik Over Sendromu’nun
tedavisi nedir?

ve sporla bu basamak çok başarılı bir
şekilde çözülebilmektedir.

m Insülin direncini azaltmaya
yönelik tedaviler var mıdır?
Polikistik over sendromunun gelişmesinde insülin direnci anahtar rol
oynamaktadır. İnsülin direnci tedavisinde kullanılan etkili ilaçlar mevcuttur. İnsülin düşürücü çeşitli tedaviler
bulunmakla birlikte en etkili tedavi
kilo vermektir.

Polikistik over sendromunun tedavisi
hastanın belirti ve bulgularının şiddetine, hormonlarının durumuna, yaşına
ve en önemlisi gebelik isteğinin olup
olmamasına bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Birinci basamak tedavi kilo
verilmesi, daha sonra hap ve iğnelerle
yumurtlama tedavileri ve son basamak
tüp bebektir.

m Polikistik Over Sendromu kısırlığa yol açar mı?

m Kilo kontrolü için nasil tedavi
yapılır?

m Polikistik Over Sendromu’nda
kısırlığa yönelik hangi tedaviler
yapılır?

Kilo verilmeli ve VKİ (Vücut Kitle İndeksi) 25in altına düşürülmelidir. Diyet

Evet, polikistik over sendromu kadınlarda infertilitenin (kısırlık) en sık
sebebidir. PKOS’lu hastaların gebe
kalamamasının altında yatan neden
yumurtlama problemi olduğu için
tedaviye yumurtlamayı kolaylaştırıcı
yöntemlerle başlanır.

Yumurtalıkların uyarılması için çe-

Evet, özellikle tedaviye başlamadan
önce, ultrason, insülin direnci,
AMH mutlaka ölçülmelidir. Eğer
AMH 4ün üzerinde ise yumurtalıkların aşırı uyarılmasına
(OHSS) ye karşı çok dikkatli
olunmalı ve küçük miktarda
ilaçlarla tedaviye başlanmalıdır. Ayrıca elde edilen
yumurtalar genellikle çok
kaliteli olmadığından kaliteli
yumurta elde etmeye yönelik
ilaç protokolleri verilmelidir. Özellikle OHSS( aşırı
uyarılma)ya karşı çok
yeni tedavi şekillerinin

uygulanması gerekmektedir.
m Pkos (Polikistik Over) da Ivf (Tüp
Bebek) Başari Yüzdesi Nasildir?
Yukarıda sayılan önlemler ve yenilikler uygulanırsa %50 nin üzerine
çıkabilir.
m Tüp bebek tedavisinden

başka seçenek var mıdır?
AMH 5in üzerinde ve daha
önce OHSS (aşırı uyarılma)
görülmüşse L/S (Laparoskopik ) ovaryan drilling
yöntemi ile yumurtalıklara
4-5 adet delikler açılır. %
50 -60 gebelik kendi başına
sağlanır. Son olarak
ilaçsız tedavi IVM ( İn
Vitro Maturation ) son
seçenektir.

şitli etkili ilaçlar bulunmakla beraber
ağızdan alınan bu ilaçlar 1 yıldan fazla
kullanıldığında yumurtalık kanseri
başlangıcına neden olabilmektedir. Diğer uygulama biçimi injeksiyonla olan
uyarılmadır.
Aşılama olarak da bilinen intrauterin
inseminasyon tedavisi çocuğu
olmayan çiftlere uygulanan en
yaygın tedavilerden biridir. Aşılama
tedavisi sperm sayısı, yapısı ve
hareketliliği normalin altında olan
hastalara uygulanır. Aşılama tedavisi
uygulanmadan önce erkekten alınan
meni örneği sayı, hareket, yapı ve
antisperm antikorları yönünden detaylı
olarak incelenir. Hastanın tüplerinin
açık olup olmadığının rahim filmi
ile değerlendirildikten sonra aşılama
programına başlanmalıdır. Aşılama
tedavisi sırasında yumurtalıkların hap

yerine enjeksiyon ile uyarılması daha
başarılı sonuçlar vermektedir.

m Polikistik overde aşılama tedavileri başarısız olmuşsa hangi
tedavi yöntemi seçilmelidir?
2 veya 3 kere injeksiyonla
yumurtalar uyarılıp çatlatma iğnesi
yapıldıktan 36 saat sonra aşılama
tedavisi sonuç vermemişse, artık
Tüp Bebek tedavisine başlanmalıdır.
Ayrıca polikistik over hastalarının
eşlerinin sperm sayıları 5 milyonun
altında ise veya şiddetli hareket
bozukluğu varsa, kadın yaşı 35 in
üzerinde ise, daha önceden myom,
kist, çikolata kisti, endometriozis
gibi nedenlerle opere olup gebelik
oluşmamışsa veya genetik nedenli
bir hastalık varsa hiç beklemeden
tüp bebeğe geçilmelidir.

Denge sisteminde problem
BAŞIMIZI DÖNDÜRÜYOR
Özel Kent Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Merkezi’nden Prof. Dr. Metin
Önerci, başlıca sağlık sorunlarından
baş dönmesinin, sebeplerini ve tedavi
yöntemlerini anlattı. Baş dönmesinin
genellikle denge sistemindeki problemlerden kaynaklandığını belirten
Önerci, Posta okurlarının merak
ettiği soruları Basa Medya Ajans
Başkanı Onur Sazan’a yanıtladı.

m Baş dönmesi nedir, nasıl
oluşur?
Beyne gelen dengeyle ilgili bilgilerin tutarsız olması durumunda
vücut dengesini sağlamakta zorlanır. Baş dönmesi, kişinin kendisinin
ya da çevresindeki eşyaların
hareket ediyor hissine kapılmasıdır. Baş dönmesi
genellikle denge sistemindeki problemlerden
kaynaklanır. Ancak bunun yanında kansızlık,
kan şekeri düşmesi, kan
basıncındaki değişiklikler, çeşitli hormonal
problemler gibi metabolik değişiklikler de baş
dönmesi ve dengesizliğe
neden olabilir. Ancak gerçek baş dönmesinde sorun
genellikle denge organının
yerleşmiş olduğu iç kulaktan, beyindeki denge merkezlerindeki sorunlardan ya da
iç kulaktaki denge organı ile
beyin arasındaki iletişimi
sağlayan denge sinirindeki
hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

m Denge sistemimiz
nasıl çalışır?
Vücuttaki denge sisteminin
başlıca 3 bileşeni vardır.
İç kulakta yerleşmiş olan
denge organı, gözler ve
kas-iskelet sistemindeki
denge algılayıcıları.

Beyin bu üç bileşenden gelen sinyalleri
sürekli işleyerek vücudun dengesini
sağlar.

m Baş dönmesinin sebepleri
nelerdir?
Baş dönmesi sebebi genellikle kulak
ile ilişkili hastalıklardır. Bunlardan
en sık görülenleri benign paroksismal
pozisyonel vertigo (BPPV)(iç kulak
kristallerinin yerinden oynaması),
Meniere Hastalığı(iç kulakta basınç
artışı), vestibüler Nörit(denge sinirinin
iltihaplanması), labirentitler(iç kulak
iltihaplanmaları), perilenf fistula(iç
kulak sıvısının orta kulağa akması)
olarak sayılabilir. Beyinle ilgili olanlar
ise beyin kanaması, inme, Multiple
Skleroz (MS), migrenle ilişkili baş dönmesi, beyin tümörleri gibi etkenlerdir.

m Baş dönmesinde sebebe yönelik araştırmalar nasıl yapılır ve
teşhis nasıl konulur?
Baş dönmesi ile doktora başvurduğunuzda doktorunuz öncelikle size baş
dönmesinin karakteri ile ilgili sorular yöneltecektir. Baş dönmesinin ne
zaman başladığı, ne sıklıkta olduğu,
ani hareketlerle ilişkili olup olmadığı,
çınlamanın baş dönmesine eşlik edip
etmediği, işitme azlığı veya kaybı olup

olmadığı, seslerden ve gürültüden
rahatsız olunup olunmadığı bu soruların başlıcalarıdır. Tüm bu sorular
doktorunuzun baş dönmesi nedenini
ortaya koymada çok önemli ip uçları
verecektir. Daha sonra doktorunuz
size tam bir KBB muayenesi yapacaktır. Bunu takiben size çeşitli baş
ve vücut pozisyonları gerektiren bir
takım manevralar uygulayabilir. Bu
manevralar baş dönmesinin en sık
sebebi olarak bilinen iç kulak kristallerinin yerinden oynaması hastalığında doğru teşhis ve tedavinin
sağlanıp hastayı baş dönmesinden
kurtarabilecek ve gereksiz baş dönmesi ilaçları kullanımını engelleyecektir. Bu manevraları uygulayabilen
deneyimli personel ve ekipman Kent
KBB Hastalıkları Merkezi’nde bulunmaktadır. Daha sonra tam kan sayımı
ve kan biokimyası, gerektiğinde tiroid
hormonları ve diğer hormonal testler, kulak, denge ve elektrofizyolojik
testler(işitme testi, timpanometri,
elektronistagmografi, videonistagmografi, posturografi, elektrokokleografi, VEMP ve gerektiği taktirde
bilgisayarlı tomografi ve manyetik
rezonans (MR) gibi radyolojik görüntüleme tetkikleri yapılabilir.

m Baş dönmesi tedavisinde
neler yapılır?
Baş dönmesinin asıl tedavisi sebebe
yöneliktir. İç kulakta kristal oynaması
saptanmışsa bunun tedavisi çeşitli manevralarla yapılmaktadır. Bu
manevralar çoğu hastada tam düzelme
sağlar. Meniere Hastalığı (iç kulakta
basınç artışı), saptanmışsa iç kulak
basıncını düşüren idrar sökücüler, kortizon, iç kulak kanlanmasını artıran
damar genişleticiler gibi ilaç tedavileri
uygulanmaktadır. Nörolojik bir durum
tespit edildiğinde sebebe yönelik tedavi
uygulanmaktadır. Denge siniri iltihabı
varsa yine benzer ilaçlar ve baş dönmesini baskılayıcı sakinleştiriciler ve
diğer bazı ilaçlar kullanılabilmektedir.
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Çocuğum
obez
olacak mı?
Doğumdan sonra yapılacak basit bir
hesaplamanın, çocuğun obez olup
olmayacağı hakkında bilgi verebileceği
belirlendi. Finlandiyalı, İtalyan ve Amerikalı çocukların, doğumdan sonraki
verilerini inceleyen Philippe Froguel
liderliğindeki uluslararası ekip, yeni doğan bebeklerin daha sonra obez olma
riskinin ne kadar olduğunu gösteren
basit bir “formül” geliştirdi.

AİLE BİREYLERİ İNCELENDİ
Froguel ve ekibi, 1986’da doğan 4 bin
çocuğu ergenlik dönemine kadar izledi.
Bilimadamları, gebelikten önce anne ve
babanın vücut kitle endeksi, annenin
gebelikte ne kadar kilo aldığı ve sigara
içip içmediği, ailedeki çocuk sayısı, bebeğin kaç kilo doğduğu gibi elde edilmesi kolay veriler sayesinde çocuğun
daha sonra obez olup olmama riskinin
öngörülebileceği sonucuna vardı.
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MEMENİN ALINMASI
GEREKMİYOR

3-4 küçük
delik yeterli

İzsiz
ameliyat
dönemi

Özel Çankaya Doruk
Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhan
Yılmaz, tıp alanında
önemli yer tutan
‘genel cerrahi’deki
son gelişmeleri
değerlendirdi.

Meme kanserinde geçmiş
yıllarda yapılan ameliyatlarda,
memenin tamamının alındığı
ameliyatlar uygulandığını
ancak günümüz teknolojisinin bunun önüne geçtiğini
hatırlatan Yılmaz, şunları
söyledi:
“Günümüzde kadın
hastalarımızın sıkça hastanemize başvurmasına neden olan
meme hastalıklarına, deneyimli radyoloji uzmanımızla
beraber erken tanı ve tedavi uygulamaları başarıyla

yapılmaktadır. Radyoloji
ünitemizde mevcut olan
mamografi ve meme ultrasonografisi ile hastalıklar
erken tanı alabilmekte
ve tedavi seçeneklerini
artmaktadır. Meme kitleleri
için biyopsiler, tel ile işaretli
meme biyopsisi yöntemi,
meme kanseri için yapılan
meme koruyucu yöntemler (memenin tamamının
alınmasını gerektirmeyen yöntemler öne
çıkanlardır.”

Cerrahinin, tıbbın en eski dallarından biri
olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Serhan Yılmaz, “İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen
hastalıklar, yaralanmalar ve vücuttaki yapı
bozuklukları ameliyatla onarılır. Hastalıklı
organ kesilip çıkarılarak, iyileştirilir” dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tıp
alanının hızla ilerlediğine ve bu ilerlemedeki en önemli yapıtaşlarından birinin ‘genel
cerrahi’ olduğuna dikkat çeken Yılmaz,
şöyle devam etti:

TÜM DÜNYAYLA EŞDEĞER
“Örneğin halk tarafından ‘kapalı ameliyat’
olarak bilinen laparoskopik ve endoskopik
işlemlerin ilki olan laparoskopik safra
kesesi ameliyatı, ülkemizde ve dünyada
seksenli yıllarda genel cerrahlar tarafından
yapılmıştır. Daha sonra da bu disiplinin ilerlemesinde genel cerrahlar çok etkin bir rol
almışlardır. Ülkemizde genel cerrahi, tüm
dünya ile gerek tedavi yöntemleri gerek tanı
yöntemleri konusunda eşdeğer yaklaşımları
sunabilmektedir.

HIZLI VE KONFORLU HALDE
Son yıllarda ülkemizde sağlık alanındaki
hızlı büyümenin yaratmış olduğu etki ile
tüm klinik branşlarda olduğu gibi genel cerrahi alanında da halkımızın güncel tanı ve
tedavi hizmetlerine ulaşımı kolaylaşmıştır.
Çok değil daha 10-15 yıl öncesinde tedavisi
hastalar için çok zor ve ağır olan birçok hastalık, günümüzde teknoloji ve tecrübenin de
gelişmesiyle daha kolay, hızlı ve konforlu bir
şekilde yapılabilmektedir.

ERTESİ SABAH TABURCU
Yakın geçmişte safra kesesi ameliyatları, geniş karın kesileri kullanılarak hem teknik
olarak daha zor ameliyatlar hem de ameliyat sonrası hasta için daha uzun bir iyileşme süreci gerektiriyordu. Hastanede uzun
süre kalış ve işgücü kaybı yaratan kapalı
yöntem, şimdi 3 ya da 4 küçük delikten çok
daha kısa sürede yapılabiliyor. Hasta ise,
operasyonun ertesi sabahı taburcu ediliyor.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Bu gelişmelere paralel olarak bugün karın
içi birçok organların çeşitli hastalıklarında, laparoskopi güvenle kullanılmaktadır.
Bunlardan başlıcaları reflü cerrahisi, dalak
ameliyatları, böbrek üstü bezi ameliyatları,
obezite ameliyatları, ince-kalın barsak, mide
ile ilişkili bazı hastalıklar ve kanserlerinde
ve farklı birçok alanda daha kullanılabilmektedir.”

Başarıyla
uygulanıyor
Genel cerrahinin karın içi organ hastalıklarının yanı sıra, periferik damar
cerrahisi, tiroid hastalıkları, meme
hastalıkları, fıtıklar, perianal bölge hastalıkları ( hemoroid, fissür, fistül,vb.)
gibi birçok farklı hastalık grubu ile de
ilgilendiğini anlatan Yılmaz, “Hastanemizin genel cerrahi bölümünde genel
cerrahi disiplinlerinin tamamı başarıyla uygulanmaktadır. Konusunda uzman
hekimlerimiz tarafından hastalıkların
tanıları, tedavileri ve takipleri gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
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KORKUTAN RÜYA

HORLAMA

Özel Kent Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Metin Önerci, insanların zaman zaman kendi seslerinden korkarak uyandığı, yanında yatan eşini uykusuz bıraktığı ‘horlama’ ve ‘uykuda nefes durması’ konularında tüm merak edilenleri, Basa Medya Ajansı’ndan Ayşegül Tatar’a anlattı.

◊ Horlama tam olarak nedir ve
nasıl bir sağlık problemidir?
Horlama, erişkinlerin yaklaşık
yarısında zaman zaman, yüzde
25’inde ise sürekli görülür.
Önemli bir toplum sağlığı
problemidir. Horlama, yumuşak
damak, küçük dil (uvula) ve
dil kökünde bulunan yapıların
hava akımı nedeniyle titreşmesi
ile ortaya çıkan sestir. Horlama,
kişinin kendisinin değil aslında
yatak arkadaşının problemidir.
Horlayan kişi için horlamadan
ziyade buna eşlik eden nefes
durması sıkıntı oluşturur. Uyku
apnesi olarak adlandırılan uyku
ise nefesin 10 saniyeden uzun tutulması veya az alınması, buna
bağlı kan oksijen seviyesinin
düşmesi ve uykunun bölünerek
bu sürecin sonlanması anlamına gelir.
◊ Horlama hangi durumlarda
görülebilir ve bir insan neden
horlar? Uyku apnesi ile horlama arasında fark var mıdır?
Horlama ve uyku apnesini ayrı
ayrı değerlendirmek gerekir.
Horlama, normalde horlamayanlarda alkol alımı, üst
solunum yolu enfeksiyonuna
bağlı burun tıkanıklıklarında
görülebilir. Sürekli horlayanlarda ise sebep, uzun küçük dil
ve sarkık yumuşak damaktır.
Dil kökünün büyüklüğü, kiloya
bağlı boyun ve boğaz bölgesinin
de yağlanması ile havanın geçtiği alanın daralması asıl nede-

ANİ ÖLÜM NEDENİ

nidir. Burunda kemik kıkırdak
eğriliği olanlar, burun içinde
polip olanlarda da horlama olur.

KISA BOYLU
ŞİŞMAN ERKEK
Uyku apnesi ise genelde kısa
boyunlu, göbekli şişman erkeklerde gözlenir. Yağlanmaya ve
diğer nedenlere bağlı olarak
boğaz bölgesindeki kasların
gevşemesi ve burundan veya
ağızdan aşağı hava geçişini engelleyecek şekilde bu bölgeyi kapatması nedeniyle oluşur. Beyni
ve kasları etkileyen hastalıklar
da uyku apnesine neden olur.
Sigara, alkol, kilo, kalın boyun,
geniş göbek çevresi, şeker hasta-

lığı, sakinleştirici ilaç alınması
yatkınlığı artırır.
◊ Bu sağlık problemi ile ilgili
ne yapmalı, ne zaman doktora başvurmalı?
Horlama sosyal bir problemdir.
Bazı önlemler alınmasına rağmen devam ederse tıbbi destek
almak gerekir. Bu önlemler içinde en önemlisi kilo verilmesi,
kas gerginliğini sağlamak için
düzenli spor yapılması, alkol ve
sakinleştirici ilaç alınmaması,
uykudan 2 saat önce ağır yemek
yenmemesi, aşırı yorgunluktan
sakınmak, stresten uzak durmak, sırt üstü değil yan yatmak
ve yatağın baş kısmının eğimini
arttırmak sayılabilir.

Uyku apnesi oldukça ciddi bir
hastalıktır. Hipertansiyon,
koroner kalp hastalığı, inme
gibi pek çok hastalığa zemin
hazırladığı için dikkat edilmesi
gerekir. Kişinin uyku kalitesi
bozulmuşsa, sabah yorgun
kalkıyor ve gün içinde konsantrasyon bozukluğu yaşıyorsa,
sürekli uyuma ihtiyacı duyuyor
ve olur olmaz yerde uyuyakalıyorsa mutlaka uyku hastalıkları ile ilgilenen bir merkeze
başvurması gerekmektedir.
Gece oluşan ani ölümlerin en
önemli nedenlerindendir. Uyku
apnesinin derecesi, şiddeti
önemlidir. Yapılacak tedavi
şekillerini etkiler.
◊ Tanı için ne yapılmalı?
Uyku testi olarak adlandırılan
polisomnografi bu hastalığın
tanısını koymak için altın
standarttır. Bir gece hastanede
yatarak bu test yapılır. Bazen
evde bu testin uygulanabileceği
portatif test aletleri de kullanılabilir. Horlama için yatak arkadaşının şikayeti yeterlidir. Kent
KBB Hastalıkları Merkezi’nde
dünyanın bu konudaki en gelişmiş cihazlarından olan aynı
anda 55 farklı parametrenin
kaydını yapan cihazlar bulunmaktadır. Orta–ileri derceli
uyku apnesi tespit edilen hastalar bir gece daha yatırılarak
basınçlı maske basınç ölçümleri
ve denemesi yapılmaktadır.

Nasıl
tedavi edilir?

Horlama ve uyku apnesinin
tedavi edilebilen hastalıklar olduğunu unutmamak
gerekir. Gevşek dokuların
sertleştirilmesi ve hava yolunun genişletilmesi esasına
dayanan cerrahi tedaviler
vardır. Lazer, radyofrekans
ve klasik cerrahi kullanılarak pek çok işlem yapılabilir.
Damağa implant yerleştirilmesi son yıllarda geliştirilen
bir tekniktir. Şiddetli vakalarda çenenin ve dil kökünün
öne çekilmesi amaçlı cerrahi
müdahaleler yapılabilir.
Büyük bademciği olanlarda
bademciklerin alınması gerekir. Burun tıkanıklığının
düzeltilmesi hastalığı rahatlatacaktır. Kliniğimizde bu
konuda uygulanmakta olan
cerrahiler için en son ve modern tüm gereçler bulunmaktadır. Ameliyat olmak istemeyenler ağız içi apereyler veya
sürekli burundan hava basan
aletler kullanabilir. Horlama
veya uyku apnesinin ilaçla
tedavisi mümkün değildir.

◊ Korunmak için ne yapılmalıdır?
Horlayan ve uyku apnesi
olan hastalar kilo verirlerse,
alkol ve sakinleştirici ilaç almazlarsa, yan yatarlarsa ve
burun pasajları açık olursa
oldukça rahatlayacaklarını
unutmamalıdırlar.
◊ Tedavi edilmezse ne olur?
Uyku apnesi çok ciddi sonuçları olan bir sağlık problemidir ve çoğu zaman tek
habercisi horlamadır. Tedavi
edilmediği taktirde hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, akciğer hastalıkları,
felç, beyin kanaması, ani
gece ölümleri gibi pek çok
ciddi duruma zemin hazırlamaktadır. Ayrıca gündüz
uykululuk ve konsantrasyon
bozukluğu yaparak trafik, iş
ve ev kazalarına yol açabilmekte ve bireylerin iş ve
okul başarılarını olumsuz
etkilemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı son yıllarda
önemi giderek daha fazla
anlaşılmıştır.

KADINLAR İÇİN
YENİ UMUT ‘PRP’
Tıp dünyasında, kök hücrelerin
yenilenmesi amacıyla hastalardan
alınan kanın hücrelere ayrılıp
pıhtılaşan kısmının yeniden
hastaya verilmesi yöntemi olarak
nitelendirilen PRP uygulaması,
kadınlar için umut oldu.
Günümüzde bir çok
hastalığın tedavisinde
kullanılan kök hücreler, gelişen teknolojiyle
birlikte artık cildin
gençleştirilmesine de
yardımcı oluyor. Lokman
Hekim Sincan Hastanesi
Plastik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Mert Demirel,
PRP yöntemi ile kişinin
kendi vücudundan alınan az miktardaki kan
sayesinde cildindeki kırışıklıkların ortadan kaldırıldığını söyledi.
Demirel, PRP yöntemine ilişkin
soruları yanıtladı:

PRP uygulaması ne kadar
sürer?
Yaklaşık 45 dakikalık bir uygulamadır.

PRP ile cilt yenileme hangi
durumlarda etkilidir?
◊ Estetik amaçlı uygulamalarda
yüz, boyun, dekolte, eller, bacak
içleri, kollar gibi vücut bölgelerine
uygulanabilir.
◊ Lazer-peeling gibi uygulamalardan hemen sonra, derinin hızla
yapılanmasını sağlamak
◊ Deride yıllarca ultraviole ışınlarına maruz kalmanın sonucunda
oluşan kırışıkların düzelmesi, çöküntülerin giderilmesi, esneklik
ve parlaklığın kazandırılmasını
sağlamak
◊ İyileşmesi uzun süren yara,
çatlak ve deri niteliğinin zarar
gördüğü durumların kontrolünü
sağlamak

PRP güvenilir bir cilt gençleştirme yöntemi midir?
Hastanın kendisinden alınan kan

steril ve kapalı bir kit yardımıyla
kullanılır, bu nedenle PRP güvenilir bir uygulamadır.

Etkisi ne zaman görülür?
Uygulamadan hemen sonra ciltte
sağlıklı bir parlaklık
ortaya çıkar. 2 veya 3
uygulamadan sonra
kalıcı bir belirgin etki
görülür.

PRP ile cilt gençleştirme etkisi kalıcı
mıdır?
2 ayda bir yapılacak 2
veya 3 uygulamadan
sonra yılda bir tekrarlanırsa kürlerin etkisi
kalıcı bir gençleştirici
etkiye eşdeğerdir.

Avantajları nelerdir?
Diğer yöntemlerle sağlanan
olumlu sonuçlar belli bir süre devam eder, ancak PRP’nin olumlu
sonuçları tamamen uygulanan
kişiye aittir kaybolmaz.

Cilt yenileme ağrılı mıdır?
Hafif bir rahatsızlık hissi dışında
ciddi bir acı hissedilmez.

PRP kimlere yapılmaz?
Platalet sayısı yetersiz hastalar
ve kanser hastalarında yapılmaz.

PRP kök hücre ile cilt gençleştirme anlamına mı gelir?
PRP enjekte edildiği bölgede kök
hücrelerin aktif hale geçmesini
sağlar. Enjeksiyon sıvısı
içeriğinde kök hücre yoktur,
yoğun olarak trombositler
(platelet) ve beyaz kan hücreleri
bulunmaktadır. PRP’nin tamir
edici kök hücrenin ise yeniden
oluşturucu (regenerative) etkisi
vardır. Fakat yağ doku içerisinde
“erişkin tip kök hücreler”
bulunur. P.R.P ile yağ enjeksiyonu
kombine edildiğinde gerçek bir
kök hücre tedavisi uygulanmış
olur.

C M Y B

BİLMEYENLER

İÇİN PRP
Platelet Rich Plasma (PRP),
platelet (trombosit) yönünden
zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen yöntemin kısaltılmış adıdır. Plateletler yani
trombosit hücreleri, kanın pıhtılaşmasını sağlayan vücudumuzdaki hasarlı damarları ve
diğer dokuları onaran büyüme
faktörleri içeren hücrelerdir.
Dokularımızda herhangi bir
hasar olduğunda plateletler aracılığıyla onarım süreci başlar.
PRP tedavisi uygulamasında,
hedef bölgeye kan dolaşımıyla
taşınabilenden çok daha fazla
sayıda platelet ve içeriğinde
bulunan büyüme faktörlerini
ulaştırılabilmektedir.
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Şifa turizmiyle

1 milyar TL

LÖSEV kemik iliği
bankası kurmak
için izin istiyor
Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü
ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan LÖSEV, Türkiye’de
bir an önce çok kapsamlı bir ‘kemik iliği bankası’ kurulması gerektiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı’nın, ‘kemik iliği bankası’ yetkisini tıp fakültelerine verdiğini
belirten LÖSEV yetkilileri, “Bu tıp
fakültelerinde kurulmuş olan minik
kemik iliği bankaları, tüm iyi niyetli
çabalara rağmen kalıcı ve kesin çözüm
olamamaktadır.
Maalesef uygun kemik iliği beklediği
halde bulunamadığı için kaybettiğimiz
çocuklarımızın sayısı çok fazladır.
LÖSEV gibi güvenilir ve konunun
hakimi olan bir sivil toplum kuruluşuna yetki verilmelidir” değerlendirmesi
yaptı. Kemik iliği bankasının önemine
dikkat çeken LÖSEV yetkilileri, Sağlık
Bakanlığı’nın izin vermesi halinde,
‘Ben kemik iliği vermek istiyorum’ adlı
banka kurmak istediklerini belirterek,
şu açıklamalarda bulundu:

Şifalı termal sularıyla Avrupa’da
birinci olan Türkiye, termal turist
hizmet sunumunda da ilk sırada
olma yolunda ilerliyor. Günümüzde
47 sağlık kuruluşunun JCI uluslararası akreditasyonu bulunuyor.
2010-2014 Sağlık Bakanlığı Stratejik
Eylem Planı’nda, sağlık turizmine
büyük önem veren Türkiye, hem
daha kaliteli hizmet sunumu, hem
de daha fazla sayıda turisti ülkeye
çekmeyi hedefliyor.

İLK 10 ÜLKE ARASINDA
Verilere göre, Türkiye’ye gelen
yabancı hasta sayısı her geçen yıl
artış gösteriyor. 2009’da yıllık 74
bin olan yabancı hasta sayısı, bu
yıl 150 binin üstüne çıktı. Yabancı
hastadan tahmini yıllık gelir 500
milyon TL’den 1 milyar TL’yi aştı.
Türkiye, sağlık turizminde dünyada ilk 20’nin içinde gösterilirken,
bugün ilk 10 ülkenin içinde yer
aldı. Türkiye’nin 2023 vizyonundaki hedefi ise yıllık 1 milyon sağlık
turisti ve 20 milyar dolar döviz
girdisi olarak belirlendi.

4 DİLDE 20 TERCÜMAN
Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı bünyesinde Arapça, Rusça,
Almanca ve İngilizce dillerinde
20 tercümanın görev yaptığı
“Uluslararası Hasta Destek Birimi” hizmete girdi. “184” iletişim
hattını yabancı hastaların kendi
dillerinde araması halinde 3’lü
konferans sistemi ile tercümanlık
hizmetler arasına girdi. 112’de de
aynı hizmet devreye sokuldu. Rapor, epikriz ve yurt dışından provizyon iş ve işlemlerine yabancı
dilde destek verilmeye başlandı.

YÜZDE 94’ÜN TERCİHİ ÖZEL
2009 yılında gelen yabancı uyruklu
hastaların yüzde 94’ü özel hastaneleri, yüzde 6’sı ise kamu hastanelerini tercih etti. Yabancı uyruklu
hastaların yüzde 70’i Almanya,
Hollanda, Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve Ortadoğu bölgesinden geldi. 2010’da ise yabancı
uyruklu hastaların yüzde 92’si özel
hastaneleri tercih ederken yüzde
8’i kamu hastanelerinden hizmet
aldı. Türkiye’ye 2008’de gelen sağlık turisti 56 bin 276, 2009’da 74 bin
519, 2010’da 109 bin 3 ve 2011 yılında
156 bin 167 olarak belirlendi.
Sağlık turizminde Türkiye’nin
dünya lideri olmasını hedefleyen
Sağlık Bakanlığı, 2010-2014 Strate-

jik Eylem Planı’nda sağlık turizmine geniş yer verdi. Bakanlık
bünyesinde 2010’da Sağlık Turizmi
Koordinatörlüğü kuruldu. 2011’de
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağ-

UNUTULUR GİDER
“Arada bir televizyon dizilerinde konu
edilen veya çaresiz lösemi hastaları
için aranan kemik ilikleri için harekete
geçeriz. İnsanlar duygusallaşır, kampanyalar açılır sonra yeni bir çığlığa
kadar unutulur gider. Kemik iliği için
kan veren gönüllüler de kaybedilir. Hem
telefonları, adresleri hem de fikirleri değişir. Öğrenciyken düşünceleri başka, iş
adamı olunca, ‘gel kemik iliği alacağız’
denince başkadır.

ÜCRETSİZ OLSUN
Halbuki 75 milyonluk Türkiye’nin en az
7 milyon kişilik bir kemik iliği bankası
olsa, her sene binlerce çocuğumuzun,
kanser hastamızın hayatı kurtulsa ne
kadar iyi olurdu. Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı
kontrolünde LÖSEV gibi güvenilir ve
çok etkin bir sivil toplum kuruluşu bu
bankayı açsa, hem de parasız yapsa,
herkes tek kuruş ödemeden faydalansa. Biz LÖSEV olarak 5 yıldır hazırız.
Sağlık Bakanlığından izin ve davet
bekliyoruz.”

BİR HASTA İÇİN
100 BİN TARAMA

Kemik iliği nakli gereken lösemi hasta sayısının, toplam lösemili sayısının yüzde 10’u
kadar olduğunun altını çizen LÖSEV, “Yüzde
90’ı ise kemoterapi ile iyileşmektedirler.
Kemik iliği nakli için verici olmadan önce
bazı testler yaptırmanız gerekir. Ön testlerin
maliyeti 80-100 TL kadardır. LÖSEV kemik
iliği laboratuvarları faaliyete geçtiğinde
testler ücretsiz yapılacaktır. Test sonucunda
ortaya çıkan doku gruplarınız Kemik İliği
Bilgi Bankası’nda saklanacak ve uygun hasta
gereksinimine kadar beklenecektir.

OYUN OYNARKEN
KEMOTERAPİ
SAGLIK

ÖZEL EKi

CUMA
2011
CUMA 16
16
Aralık
2011
CUMA
14Aralık
Aralık
2012

Yayın
Yayın Sahibi
Sahibi
DOĞAN
GAZETECİLİK
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
A.Ş.
Genel
Genel Yayın
Yayın Yönetmeni
Yönetmeni

RIFAT
RIFAT ABABAY
ABABAY
Reklam
Reklam Grup
Grup Başkanı
Başkanı
Neslihan
Neslihan Tokcan
Tokcan
Bölgeler
Bölgeler Reklam
Reklam Grup
Grup Direktörü
Direktörü
Dilek Erkol
Erkol
Dilek
Bölgeler
Bölgeler Reklam
Reklam Direktörü
Direktörü
Gülnur Güzel
Gülnur
Güzel
Bölge
Bölge Reklam
Reklam Müdürü
Müdürü
Sevinç
Sevinç Erarslan
Erarslan

Yayına
Yayına Hazırlayan
Hazırlayan
Basa
Basa Media
Media Agency
Agency
T.
T. 00 312
312 442
442 95
95 43
43 -- 44
44
F.
F. 0312
0312 442
442 95
95 12
12
info@basa.com.tr
info@basa.com.tr

Posta
Posta Ankara
Ankara Temsilcisi
Temsilcisi :: Hakan
Hakan Çelik
Çelik
Posta
Posta Ankara
Ankara Tel:
Tel: (0312)
(0312) 207
207 01
01 61
61 Faks:
Faks: (0312)
(0312) 207
207 01
01 60
60
Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 102 06510 Çankaya/ANKARA
Adres:
Adres: Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 102 06510 Çankaya/ANKARA

Adres:
Adres: Doğan
Doğan Medya
Medya Center,
Center, 34204
34204 Bağcılar-İstanbul
Bağcılar-İstanbul
Tel:
(0212)
505
65
70
Faks:
Tel: (0212) 505 65 70 Faks: (0212)
(0212) 505
505 65
65 20
20

HEDEF
20 milyar
DOLAR

Lösemili Çocuklar Hastanesi
(LÖSANTE)
hakkında bilgi
veren LÖSEV,
şunları sıraladı:
“Başkent
Ankara’da,
yemyeşil ve
kocaman bir
bahçe. Kuş sesleri içinde, hem
de tamamen
parasız. Çocuklar neşe içinde
tedavilerini alsınlar, annelerinden
ayrılmasınlar, hiç ağlamasınlar. Oyun
oynarken, çizgi film seyrederken, akülü arabalarına binerken, doğum günü
pastasını keserken alsınlar kemoterapilerini. Avrupa’daki, Amerika’daki
hastanelerde yatan kardeşleri ile aynı
şansa sahip olsunlar, yüz 90 iyileşme
başarısını yakalasınlar. Hepsi iyileşsinler, bir an önce kardeşlerine,
arkadaşlarına kavuşsunlar.
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lığı ile ilgili genelge yayımlandı
ve sağlık turizmi ile ilgili iş ve
işlemlerin yapılması ve kurumlararası koordinasyon görevi Sağlık
Bakanlığı’na verildi.

Dondurulmuş
embriyo transferi
İlk tüp bebeğin
doğduğu 1978’den
bu tarafa
yüzbinlerce çiftin,
yardımcı üreme
teknikleriyle
çocuk sahibi
olmayı başardığını
belirten Op. Dr.
Fuat Ali, şöyle
devam etti:
“Her geçen gün
mevcut tedavi
yöntemlerinin
geliştirilmesi
ya da yeni tedavi imkanlarının
keşfedilmesiyle yardımcı üreme
teknikleri, soysal, psikolojik ve
bedensel birçok hastalığa kaynaklık
eden kısırlık problemine çözüm oluyor.
Bu çözüm yollarından bir tanesi
de vitrifikasyon yöntemiyle sperm,
embriyo dondurma ve dondurulmuş
embriyo transferi işlemleri.

YÜZDE 100’E YAKIN BAŞARI
Bu yöntem ile dondurulan
embriyolar çözüldüğünde yüzde
90 - 100 oranında canlı ve sağlıklı
bir şekilde geri dönebilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken
nokta dondurulan embriyoların
kalitelerinin dondurulmaya uygun
olmasıdır. Vitrifikasyon yöntemi ile
neredeyse taze embriyo transferlerinde
görülebilene yakın gebelik oranları elde
edilebilmiştir.”

SAGLIK

ÖZEL EKi

Konya Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Op. Dr. Fuat
Ali, üreme sağlığı ile ilgili gelişmeleri ve merak edilenleri anlattı.

Kış aylarında beslenme
alışkanlıklarına dikkat

SAĞLIKLI GEBELİK ŞANSI
Yapılan bilimsel çalışmalar dondurulmuş embriyoların çok uzun süre sonra
çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik
şansı verdiğini göstermiştir. Ancak
ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın ilgili
yönetmeliği gereğince dondurulmuş
embriyolar 5 yıl boyunca sıvı nitrojen
içerisinde saklanabilmektedir. Vitrifikasyon dondurma yöntemi diğer
dondurma yöntemi ile kıyaslandığında
çok daha üstün bir teknik olduğunu
kanıtlamıştır.
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HANGİ DURUMLARDA
ÇARE OLUYOR
Özellikle çevresel etkilerle
sayısı her geçen gün artan
polikistik over hastalarının
aşırı yumurta uyarılması
sonucu tedavi sırasında
oluşan rahatsızlıklar, hiç
spermi olmayıp Mikro TESE
cerrahisi ile sperm elde edil-

miş hastalarda tekrar TESE
ameliyatları, testis kanseri
yada radyoterapi alacak bekar, evli bay bayan hastaların
sperm kaybetme riski, tedavi
esnasında rahim içersinde
oluşabilecek polip, miyom
benzeri yapılar, herhangi bir

nedenle gebeliğin sakıncalı
olması durumları ve tedavide
elde edilen fazla embriyoların,
tekrar tedavilerinde kullanılması gibi işlemlerde dondurulma işlemi hasta sağlığı ve
maliyet açısından birçok soruna çözüm oluşturuyor.

Diyetisyen Kübra Kara,
kış aylarında formda
kalabilmenin sırlarını
anlattı. Kışın, güneş
ışıklarının azalmasıyla,
beyin ve vücut kimyasında bazı değişiklikler
meydana geldiğini
kaydeden Kübra Kara,
bu durumun insanı
mutsuzluk ve miskinliğe ittiğini söyledi. Kış
aylarının metabolizma üzerindeki en büyük etkilerinin,
“yorgunluk” ve “halsizlik”
olduğuna dikkat çeken Kara,
“Kış mevsiminde vücudumuzda artan bazı hormonlar iştahımızın da artmasına neden
olur” uyarısında bulundu.
Yaz boyunca formda kalmak
için çabalayan kadınların, kış
aylarında kendilerine dikkat
ederek, yeni bir yaza yine formda girebilmelerinin şifrelerini
sıralayan Diyetisyen Kübra
Kara, şu bigileri verdi:
“Havaların soğumasıyla
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birlikte azalan
fiziksel aktivitemizle,
artan yemek
yeme eğilimimizi
dengelemeye çalışırız.
Böyle bir dönemde
birkaç kilo almamız
da kaçınılmaz bir
sondur. Güçlü bir
savunma mekanizması
oluşturmanın
temelinde ise yeterli
ve dengeli beslenme yer
almaktadır.
Metabolizmanın hızlanması
ve tokluk hissinin oluşması için
6-8 öğün beslenilmelidir. Mutlaka kahvaltı yapılmalı, diğer
öğünler de atlanmamalıdır. Öğle
ve akşam yemeklerinde dört
yapraklı yoncanın (her besin
grubunun yer alması) ilkelerine
uyulmalı ve porsiyon miktarına
dikkat edilmelidir. Ara öğünlerde ise vitamin, mineral ve
posadan zengin meyveler veya
tokluk hissi sağlayan süt ve süt
ürünleri tercih edilmelidir.

