Tüp bebekte
başarının sırrı
Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai
Pabuçcu, daha önce ‘tüp bebek’
uygulamasında başarı sağlayamayan
hastaların en çok merak ettikleri soruları yanıtladı. “Başarısız tüp bebek
uygulamaları başarıya dönüşebilir mi”
sorusuna Pabuçcu, “Önceki denemeler göz önüne alınarak, mutlaka
farklılaşmış bir tedavi uygulanması
planlanmalıdır” cevabını verdi.

Lokman Hekim’de
‘dumansız’ alan

ORTOPEDİDE
şehir efsaneleri
Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç,
ortopedi ile ilgili halk arasında yanlış
bilinen, “Damar damar üstüne bindi”,
“Kırık insanın yaşı kadar sürede kaynar” gibi söylemlere açıklık getirdi.

Prof Dr. Recai
Pabuçcu

Uzman Dr
Erden Kılıç

SAGLIK

Lokman Hekim Hastaneleri, hasta ve
yakınlarının sağlığını korunurken,
hastane önündeki kötü görüntülere
de son vermek amacıyla, ‘Dumansız
Hava Sahası’ uygulamasına destek
vermeye devam ediyor. Lokman
Hekim Hastaneleri Genel Müdürü
İrfan Güvendi, uygulama ile hasta
ve yakınlarının sağlığını korurken,
hastane önündeki kötü görüntülere
de son verdiklerini söyledi.

İrfan
Güvendi
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geniz eti deyip

geçmeyin

Okula yeni başlayan çocukların sık en enfeksiyon geçirdiğine, geniz eti ve bademcik
sorunlarının bu dönemlerde daha belirgin
hale geldiğine dikkat çeken Özel Kent
Kulak Burun Boğaz Merkezi doktorlarından
Prof. Dr. Metin Önerci, “Geniz eti çocuklarda geçici veya kalıcı kulak sorunları veya
işitme problemlerine yol açabilir” dedi.

Panik
atak

çıldırtıyor
Günümüzün
sorunlarından
panik atak,
kişiyi ‘çıldırıyormuş’ hissine uğratarak
hayat kalitesini bozuyor.

Panik bozuklukta yaş sınırının
bulunmadığına dikkat çeken
uzmanlar, sağlık konusundaki
endişe, erken dönemde yaşanan kayıplar, ayrılma kaygısı,
okul fobisi ve kişilik özellikleri
gibi etkenlerin panik atak riskini artırdığını kaydetti.

Sağlıkta
e-dönem

Sağlık Bakanlığı, yeni yılla birlikte sağlık alanında ‘devrim’ niteliğinde uygulamalara imza attı. 15
Ocak’ta başlayan ‘e-reçete’nin ardından 1 Mart’tan
itibaren de e-sevk dönemine geçilecek.
KAĞIT REÇETE TARİH OLDU

YOLSUZLUĞU ÖNLEYECEK

İlk etapta Türkiye’de aktif olarak çalışan
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastaların
yaklaşık 110 bin doktorun 107 bin 300’ü ebaşka illere sevklerinin elektronik ortamda yareçete şifresi aldı. Bütün doktorlar reçeteleri, pılmasına imkan veren e-sevk uygulaması ile
‘elektronik ortamda’ yazmaya başladı. Bakan- reçete yolsuzluğunun önüne geçmeyi amaçlığın bu uygulaması ile kağıt reçeteler
lıyor. Pilot uygulaması Ankara’daki
tarih oldu. Doktorlar, eczaneler
bazı hastanelerde yapılan e-sevk,
ve hastalar için birçok kolaylığı
bazı sorunlar nedeniyle 1 Mart
barındıran e-reçete uygulaması,
2013 tarihine kadar ertelendi.
kısa sürede benimsenerek,
Bu tarihten sonra ise kağıtla
sorunsuz bir şekilde uygulanyapılan sevkler, kesinlikle
maya başlandı.
kabul edilmeyecek.
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Doktor kadar
cihaz da önemli
Günümüz tıbbında ‘doğru’ ve ‘erken teşhis’, tedavinin en önemli basamağı olarak
kabul ediliyor. Bu nedenle de ‘tıbbi görüntüleme sistemleri’, gelişen teknolojiyle
birlikte hastalıklarda doğru tanı ve erken
teşhis seçeneklerini hızlandırıyor. Visart
Tıbbi Görüntüleme Merkezi Genel Koordinatörü Nilgün Geçim, tıbbi görüntüleme
sistemlerindeki yenilikleri anlattı.

Çağın en büyük
tehdidi ‘obezite’
İnsan yaşamını tehdit eden
‘obezite’ hastalığı alanında
klinik hizmetler yürüten Flavius Klinikleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan İbiş,
son 10 yılda Türkiye’de
obeziteden etkilenen
kişi sayısının 20
milyon üzerinde
olduğunu söyledi.
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Tüp bebekte

başarının sırrı
D

aha önce ‘tüp bebek’ uygulamasında başarı sağlayamayan
hastaların en çok merak ettikleri, “Başarısız tüp bebek uygulamaları
başarıya dönüşebilir mi” sorusuna,
“İki veya daha fazla tüp bebek uygulamasından başarılı sonuç almamış
hastalara, daha önceki denemeleri göz
önüne alınarak, mutlaka farklılaşmış
bir tedavi uygulanması planlanmalıdır” cevabını verdi. Pabuçcu, başarılı
bir ‘tüp bebek’ uygulamasının yöntem
ve tedavi türleriyle ilgili ise şunları
şunları söyledi:
Tüp Bebek tedavilerinde elde edilen embriyo kalitesi iyi veya çok
iyi olmasına rağmen, gebelik elde
edilmemişse uygulanması gereken
yöntemler nelerdir?

engellediği ispatlanmıştır. Bu hastaların tüplerinin laparoskopik (kapalı)
yöntem ile açılması, çıkarılması veya
tüplerin rahimden çıktığı bölgeye
tıkama işlemi yapılması sonucu embriyonun düşmesine neden olan sorun
ortadan kaldırılmış olur.

EMBRİYODAN GENETİK İNCELEME

Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp
Bebek Merkezi Direktörü Prof.
Dr Recai Pabuçcu, ‘tüp bebek’
uygulamasıyla ilgili tüm merak
edilen soruları, Posta Gazetesi
okurları için yanıtladı.

spermlerin seçimi, genetik kusurlu
olanların ayrıştırılması amacıyla kullanılan bir metoddur. Genetik olarak
normal olan spermlerde hücre zarında
bulunan özel bir protein bu spermler
laboratuarda önceden hazırlanmış
plaklara yapışmasını sağlar. Bu proteine sahip olmayan spermler ise plaka
engelini aşamaz ve dışarıda kullanılmasını sağlayan bu teknikle başarı
artırılmış olur.

Daha önce iyi embriyo verilmesine rağmen
gebelik oluşmamış ve kadın yaşı 38’in üzerinde ise, ciddi erkek faktörü (sperm sayısı
0–5 milyon arası ise), tekrarlayan düşükEmbriyoların rahme tutunma
ler, anne baba adayında veya daha önce
kaybedilen bebeklerde genetik bir hastalık oranlarını arttırmak için geliştirilmiş
varsa bu yöntemler uygulanmaktadır. PGD bir tekniktir. Bu teknikte, embriyonun
etrafını saran kılıf (zona pellucida)
(Preimplantasyon Genetik Tanı) yöntemiylazerle, asitle ya da mekanik
le 3 veya 5’inci günde alınan embriyodan
yöntemlerle
inceltilir. Bu yöntemlerin
elde edilen biopsi ile sadece 9 kromozom
birbirine herhangi bir üstünlükleri
bakılabilirken, CGH (Comparative Genoolmayıp merkezin deneyimine göre
mik Hibridizasyon) yöntemiyle 5’inci gün
Embriyoların geliştiği cihazların
herhangi biri kullanılabilir. Transfer
embriyodan eş (plasenta) gelişeceği kısım(inkübatör) içine çok küçük bir mikro- dan (trafektoderm) biopsisi alınıp sağlıklı
günü embriyolar, hastanın yaşı ve
çip konularak embriyoların gelişmesi
öyküsü
ile beraber değerlendirilerek bu
embriyo seçilebilirse gebelik oranları
çok yakından izlenebilir. Bu yöntemle
işlemin
uygulanıp uygulanmayacağına
yüzde 72’ye çıkabilmektedir.
özellikle en erken bölünme gösteren
karar verilir. Bu işlem dondurularak
embriyo yakalanarak transfer edilmesi
saklanmış embriyoların transferinde
başarı yüzdesini arttırmaktadır.
de kullanılabilir. Döllenmiş
Fragman denen bu parçacıklar aynı
Özellikle sperm sayısı ve hareketleri
hücrelerde bu yöntemle gebelik oranı
zamanda
tedavinin başarısını azaltır.
düşük olan erkeklerde başarıyı oldukça
artabilmektedir.
Bu
yüzden
çok deneyimli ekipler,
Hastalara daha önce uygulanan yuEn az iki tane iyi embriyo verilmesine arttıran bir yöntemdir. IMSI tekniği kul- Kötü ebriyo elde edilmiş olgularda
defragmantasyon denilen, mikroskop
murtlama
programları değiştirilerek
lanılarak yapılan işlemlerde normal bir başarıyı artıracak yöntemler nelerrağmen gebelik olmadığı durumlaraltında özel teknikler ve özel mikro
daha kaliteli yumurta elde edilebilir.
mikroskoptan
6
bin-16
bin
kat
daha
fazla
dir?
da, yüzde 20 oranında rahim içinden
pipetler ile bu parçacıkları temizleyip
Ve bu hastaya göre ayrı ayrı düzenbüyütülen spermlerin başlarında vakuol
polip, yapışıklık, miyom ve rahim içi
verilen parçasız embriyo ile gebelik
lenerek tedavi başarısı artırılmış
bölümler gibi embriyonun tutulmasını denilen boşluklar olmayanları seçilirse
oranlarını artırırlar.
olur.
Örneğin PCO’lu hastalarda daha
bu spermler ile yapılan mikroenjeksiyon
engelleyen hastalıklara tanı koyup
İlaçsız tüp bebek olarak da bilinen
kaliteli
yumurta elde edebilmek için
işlemi ile başarı artmaktadır.
aynı işlem esnasında tedavisi yapılıp
tedavi yöntemiyle özellikle polikistik
hasta dostu denen çok özel programlar
ortadan kaldırabilmektedir.
over ve yumurtaları daha önce iyi
uygulanarak daha kaliteli embriyolar
Tekrarlayan başarısız tüp bebek
gelişmemiş vakalardan adetin 5yapılır
ve başarı arttırılmış olur. Ayrıdeneyimli hastalarda ve kötü kalite
Tutunma yeteneği en yüksek olan emb6’ncı günü gelişmemiş yumurtalar
ca AMH(Anti Müllerian Hormon 4 ün
embriyo elde edilenlerde kullanılan
alınıp özel ortamlarda geliştirilip
riyoların ürettiği HLAG5 proteininin
Eğer tüplerde yapışıklık, tıkanıklık
üzerinde olan, daha önce yumurtalıklabir yöntemdir. Bu hastaların rahim
mikroenjeksiyonla
döllendirilip rahme içi dokusundan (endometrium) alınan
saptanarak
embriyo
seçiminde
kullaveya tüplerin ağzının tıkanıklığa bağlı
rı aşırı büyümüş, elde edilen yumurta
konmaktadır.
nılması gebelik oranını artıracaktır.
olarak içinde sıvı toplanmışsa (hidrokalitesi düşük vakalarda Laparoskopi
küçük bir parça, anne serumu ve bazı
. Bu yöntem kliniğimizde de kullanılsalpinks) rahim içine embriyo yerleşözel maddeler ile birleştirilerek yeni bir ile yumurtalıklara 4-5 adet delik açılamaktadır.
tirildiğinde tıkanıklık, yapışıklık ve
ortam hazırlanır. Alınan yumurtalar, rak (drilling) başarı şansı arttırılabilir.
hidrosalpinks sonucu oluşan bu sıvının
mikroenjeksiyon işlemi sonrası bu
Özellikle polikistik overli vakalarda
Bazı embriyolar gelişirken normal
rahim içine kaçak vermesi sonucu
ortamda büyütülerek daha kaliteli
tedaviye başlanmadan AMH düzeyi ve
hücre bölünmesinin yanı sıra
embriyoların tutulmasını kesin olarak
embriyolar elde edilmektedir.
insülin direnci ölçülmelidir.
Mikroenjeksiyon sırasında olgun
istenmeyen bazı parçacıklar oluşur.

TRAŞLAMA YÖNTEMİ
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Beypazarı’ndan
en doğal sağlık
Beypazarı Maden Suyu,
1957’den beri teknolojinin sunduğu
yenilikleri kullanarak ürettiği
maden suyunu
tüketiciyle buluşturuyor. Bu
kapsamda doğal
maden suyunun
şişelenmesinden,
halka ulaşana
kadar geçirdiği
süreç içerisinde,
içerdiği mineral
değerlerinde hiç bir
değişiklik yapılmadan
ve el değmeden tüketicilere
ulaştırılmasına büyük özen gösteriliyor.

ZENGİN MİNERAL
Yer altından çıkan suyun direkt olarak
işleme alınıp şişelendiği Beypazarı

Maden Suyu’nun en önemli
özelliği ise zengin minerali olması gösteriliyor. Ürün, 2767.50
mg/litre mineral
değeri bulunduruyor. Sade
maden suyunun
yanında çilek,
nar, limon, c+,
elma ve vişne
aromalı doğal
maden suyu olmak üzere toplam
7 çeşidi bulunan
Beypazarı Maden
Suyu’nun, 2010 ve 2011
yıllarında üst üste almış
olduğu Avrupa Birliği Kalite Ödül’leri
başta olmak üzere, 2012 Dünya Kalite
Ödülü ve yine 2012 yılı Uluslararası
İçecek Kalite Ödül’leri gibi, ulusal ve
uluslararası düzeyde çok sayıda başarı belgesi ve kalite ödülü bulunuyor.

Panik atak çıldırtıyor
Günümüzün sorunlarından
uzmanlar, “Kişi atak esnasında
panik atak, kişiyi ‘çıldırıyorhissettiği hastalığı tüm
muş’ hissine uğratarak
gerçekliği ile yaşar.
hayat kalitesini bozuyor.
Sürekli tekrarlayıcı
Uzmanlar, globalleşen
olması kişide çaresizdünyada artan strese
lik uyandırır. Sıkayak uydurmakta
lıkla yeni bir atak
zorlanan kişilerde pageçirme korkusu
nik atağın geliştiğini
yeniden panik atak
söyledi. Panik bozukgeçirmesini ve kilukta yaş sınırının
şinin sürekli kaygı
bulunmadığına dikkat
halinde kalmasına
çeken uzmanlar, sağsebep olur. Kişi her an
lık konusundaki endişe,
ölüme yaklaşıyor veya
erken dönemde yaşanan
çıldırıyormuş gibi hiskayıplar, ayrılma kaygısı, okul
setmeye başlar. Panik atak
fobisi ve kişilik özellikleri gibi
tedavisinde ilaç tedavisi, psikoteetkenlerin panik atak riskini artırdığını
rapi başlıca tedavi seçenekleridir. Hekimler,
kaydetti.
uzun soluklu olan panik atak tedavisinde
Panik atak geçiren kişinin felç, beyin kanailaçlar yaklaşık 2 hafta sonrasında etkisiması, mide kanaması, bulaşıcı hastalıklarla
ni göstermeye başlar. Bu sebeple tedavide
karşılaştığını düşündüğünü, kendisine yapısabır en önemli unsurdur” uyarılarında
lan telkinlerin işe yaramadığını hatırlatan
bulundu.
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5 çocuktan 2’si obez
Son 10 yılda Türkiye’de obeziteden etkilenen kişi sayısının 20 milyonun üzerine
çıktığına dikkat çeken Flavius Klinikleri
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan İbiş,
yaklaşık her 5 çocuktan 2’sinin obez olduğunu söyledi. İbiş, “Bu rakam, gelecek
yıllarda toplumumuzu büyük bir riskin
beklediğini gösteriyor” dedi.

Ç

ağın en hızlı yaygınlaşan hastalıklarından biri olarak
gösterilen ‘obezite’ tüm
dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de hızla
yaygınlaşıyor. İnsan
yaşamını tehdit eden
‘obezite’ hastalığı
alanında klinik
hizmetler yürüten
Flavius Klinikleri
Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Sinan
İbiş, son 10 yılda
Türkiye’de obeziteden etkilenen kişi
sayısının 20 milyon
üzerinde olduğunu
söyledi. Özellikle
çocuklarda görülen
obezite sıklığının
dikkat çekici düzeyde
arttığını belirten Sinan
İbiş, her 5 çocuktan 2’sinin
obez olduğunu ifade ederek, “Bu rakam,
gelecek yıllarda toplumumuzu büyük bir
riskin beklediğini gösteriyor” dedi.

TEDAViNiN OLMAZSA OLMAZLARI
Uzm. Dr. Sinan İbiş, kişiye özgü planlanlanması gereken tedavilerin başında ve
tedavi süresince, 15 günlük periotlarda
kişinin gerekli kontrollerinin tedaviyi
planlayan hekim–diyetisyen tarafından
mutlaka yapılması gerektiğinin altını
çizdi. Bunun yanı sıra İbiş, tedavide
birçok teknolojik yöntemin elastikiyet ve kas kaybından kaynaklı
sarkmaları iyileştirmek, dolaylı
veya direkt olarak özellikle doku
fonksiyonlarını uyarmak ve
geliştirmek, dokulardaki yağ

tüketimini ve bozulmuş drenajı artırsüreyi kapsamalıdır. Obezitenin sağlıklı
mak, bozulmuş veya yavaşlamış reflex- tedavisinde aylık kilo kaybı değeri olarak
leri hızlandırmak üzere kullanılmakta
4–6 kilo gramlık değerleri hedefleyen
olduğunu söyledi. Bu teknolojilerin
bir beslenme programı planlanmalıdır.
kesinlikle kişiye özel olarak belirlenmesi
Hızlı kaybedilen ağırlık aynı hızla geri
gerektiğini hatırlatan İbiş, tüm bu te- kazanılabilir bu da doku sağlığını daha
davileri sağlayan tek bir teknolojik
fazla bozar ve daha fazla vücut deforçözümünde olmadığını vurgulamasyonuna sebep olur. Uygulanan bu
dı. İbiş, şöyle devam etti: “Obetedavilerle başarı kesinlikle yüzde 100
zite ve selülit problemlerinde
değildir. Obezite veya selülit tedavi progtedavi programları başarının
ramlarında hedeflenen değerlere yüzde
yüksekliğini sağlamak yö80 düzeyinde ulaşma başarılı bir sonuç
nünden asgari 2–3 aylık bir
olarak değerlendirilir.

KENTTE RİSK DAHA YÜKSEK
Özellikle kentlerde yaşayan insanlarda
obezite sıklığının, kırsal kesme göre çok
yüksek olduğunu anlatan İbiş, “Kentlerde,
hazır ve işlenmiş gıdalar ve kolayca benimsenen yüksek kalorili beslenme şekli her
geçen gün yaygınlaşıyor. Ayrıca insanlar,
gelişen teknolojik imkanlar sayesinde daha
az hareket eder hale geldi. Dolayısıyla da
vücutlarını sağlıklı tutan kas kütlelerini
kaybediyor ve küçülen kas kütlelerinin
yerlerini ise yağ dokuları istila ediyor.
Vücutta artan yağ kütlesi de organ içlerinde ve çevrelerinde birikerek, organlar ile
hücrelerin çalışmasını yavaşlatarak, çeşitli
hastalıkların oluşmasını kolaylaştırıyor”
diye konuştu.

DOĞURMALAR BOZULUYOR
Obezite nedeniyle insanların, fazla kiloları
sürekli taşıyarak, bedensel bir yük altına
girdiklerine dikkat çeken İbiş, insanların
yaşam sağlıklarının, üretkenliklerinin ve
sağlıklı nesilleri doğurmalarının her geçen
gün bozulduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra
obez insanlarda özellikle diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskinin büyük olduğunu, üreme ve sindirim sistemi sağlıklarının
bozulduğunu anlatan İbiş, “Her ne kadar
beslenme ve hareketsizliğin obezite de iki
ana faktör olduğu bilinse de yaşamın mutlaka obezite yönünden gözden geçirilmesi
gerekir” uyarısını yaptı.

SAĞLIKLI
VE DENGELi
BESLENME
Obeziti riskini azaltmak için, “Sağlıklı
ve dengeli beslenme ile vücudun ihtiyacı
olan hareket içeriğinin vücuda sağlanması olmazsa olmaz ilk iki adımdır”
diyen İbiş, şöyle devam etti:
“Sağlıklı bir vücut için iki temel kural
düzenli fiziksel aktivite ve düzenli bir
beslenme düzeni takip etmektir. Bu
yaşam tarzınızı destekleyecek bir yaşam
ortamını kendiniz için hazırlamalısınız.
Fiziksel aktiviteyi günlük düzeninize eklemek zor değildir. Unutmayın, yapacağınız aktivite sizi çok yoracak bir aktivite
olmak zorunda değildir. Evinizin bulunduğu çevrede 15 dakikalık bir yürüyüş
veya işyerinizde merdivenleri kullanmak
yapabileceğiniz basit egzersizlerdendir.
Bunun gibi küçük değişiklikler size hem
fiziksel, hem de mental fayda sağlayacaktır. Fiziksel aktivite diabet, bazı kanser
tipleri, kalp hastalıkları ve yüksek kan
basıncı riskinizi azaltır. Sağlıklı bir
kiloda kalmanızı sağlar, depresyonunuzu
rahatlatır ve eklem ağrılarını azaltır.
Sağlığınız konusunda yapabileceğiniz
en iyi şey doktorunuzla kilo probleminizi açık açık konuşmanızdır. İlk olarak
obezite alanında çalışan hekiminizle
kendinize bir randevu ayarlayın. Ayrıca
obezitenizin çözümü için diyetisyen, beslenme uzmanı ve psikologdan da yardım
almanız gerekebilir. Günlük yemek
yeme ve aktivite miktarınızda bazı değişiklikler yaparak işe başlayabilirsiniz.
Eğer doktor randevunuza gitmenize daha
varsa, kendi kendinize birtakım değişiklikler yapmaya başlayarak kilo vermeye
başlayabilirsiniz. Beslenmenizde sağlıklı
değişimler yapmaya başlayın.
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Doktor kadar cihaz da önemli
Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Genel Koordinatörü Nilgün Geçim,
tıbbi görüntüleme sistemlerindeki
yenilikleri, Basa Medya Başkanı
Onur Sazan’a değerlendirdi.
Günümüzde kullanılan ileri
teknolojik görüntüleme sistemleri nelerdir ve hastalara ne gibi
kolaylıklar sağlamaktadır?
Merkezimizde, hastalarımıza hizmet
verdiğimiz Magnetik Rezonans
sistemi, insan vücudunu radyasyon
kullanmaksızın ayrıntılı görüntülemeye imkan veren ileri bir görüntüleme yöntemidir. Her anatomik
planda kesit alınabilmesi ve dokuların birbirinden net olarak ayırt
edilebilmesi en üstün taraflarıdır.
Vücudun her bölgesinin görüntülemesinde kullanılabilir ancak en yaygın
ve faydalı kullanım sahaları beyin,
omurilik, boyun, tüm eklemler, karın
organları, meme, kan damarları ve
kalbe yönelik yapılan tetkiklerdir.

PET/BT İLE KANSER TEŞHİSİ

ken teşhis’, tedavi‘er
ve
u’
ğr
‘do
da
bın
tıb
z
mü
nü
Gü
kabul ediliyor. Bu
nin en önemli basamağı olaraksistemleri’, gelişen
nedenle de ‘tıbbi görüntüleme da doğru tanı ve
teknolojiyle birlikte hastalıklar hızlandırıyor.
erken teşhis seçeneklerini

Bir diğer görüntüleme
sistemi Pozitron Emisyon
Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi
(PET/BT) sistemidir.
Bu sistem iyi bilinen
iki görüntüleme
tekniğinin, tek bir
sistemde toplanmasıyla oluşturulan
bir görüntüleme testidir. PET/BT kanser
hastalığının teşhisinde, evrelendirilmesinde (yaygınlığının
belirlenmesinde), tedaviye
cevabın değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. Ayrıca, kalp krizi
geçirmiş hastaların kalp kasında canlı
doku varlığını saptamada, epilepsi (sara)
hastalarının beyinde epilepsi odağının
belirlenmesinde ve alzheimer gibi hastalıkların erken dönemde teşhisinde
yararlanılmaktadır.

MBDT’DEN SANAL ENDOSKOPİ
X-ışını kullanılarak vücudun incelenen
bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemi
olan Bilgisayarlı Tomografi de merkezimizde kullanılmaktadır. Radyolojinin en

yeni tetkik cihazı olan Multidedektör BT (MDBT) sayesinde bu kesitsel görüntülerin yardımıyla üç boyutlu görüntüler
oluşturulabilir. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde
anjiyo yapılabilmektedir. Bu yöntem klasik
uygulamalara göre çok
daha hızlı ve kolaydır.
Sadece koldan kontrast
madde uygulandıktan sonra çok hızlı bir
şekilde kalp bölgesinden
kesit görüntüleri elde
edilir ve daha sonra gelişmiş bilgisayarlar yardımıyla
üç boyutlu görüntüler ve damar
içi ve duvarının görüntüleri elde edilir.
MDBT ayrıca sanal endoskopi yapma olasılığını da vermektedir. Bu şekilde soluk
borusunun, yemek borusunun, midenin,
ince ve kalın bağırsakların, damarların
ve idrar yollarının sanal endoskopik görüntülerini elde etmek mümkün olmaktadır. MDBT ile elde edilebilen üç boyutlu
görüntülemeler özellikle kemik yapıların
görüntülenmesinde, iskelet radyolojisinde
önemli bilgiler vermektedir.

RADYASYON İÇERMEYEN UYGULAMA
Ultrasonografi yöntemi ses dalgaları

kullanılarak uygulanan bir tanı
yöntemidir. Ultrasonografi radyasyon içermemesi nedeni ile tekrar ve takipte sık uygulanabilme
özelliği olan ve hızlı uygulanabilir bir tetkiktir. Özellikle karın
organlarının görüntülenmesinde,
safra kesesi, over, testis, tiroid ve
meme gibi organlarda ilk tercih
edilen ve takipte kullanılan tetkiklerdendir. Damarlardaki kan
akımının, damar duvar yapısının görüntülenmesini sağlayan,
damar tıkanıklıkları hakkında
bilgi veren bir teknik olan
Renkli Doppler Ultrasonografi
denilen sistemde merkezimizde
hastalarımıza hizmet verdiğimiz alanlardan biridir. Beyne
giden damarların incelenmesi,
bacak atardamar ve toplardamarlarının incelenmesi varis
ve venöz yetmezliklerin tanısı
ile ilgili incelemeler başlıca
uygulama alanlarıdır.

Tıbbi görüntüleme merkezinizden de
kısaca bahseder misiniz?
Ankara’da bulunan merkezimiz, 1997
yılından bugüne Cinnah Caddesi’ndeki
merkezinde ve 2005 yılı sonundan itibaren
de Tunus Caddesi’ndeki yeni şubesinde
Radyoloji ve Nükleer Tıp bilimlerinin sunduğu en ileri tanısal uygulamalarla hastalarına hizmet vermektedir. Visart Tıbbi
Görüntüleme Merkezi’nin bu alandaki
önemli bir açığı kapattığı kanaatindeyim.
Akademik kökenli yönetim kadromuz, deneyimli ve konularında uzman çalışanlarımız ile bir ekip ruhu içinde hastalarımızın beklentilerini hızlı, güvenli ve doğru
biçimde sağlamayı hedefliyoruz. Visart
Tıbbi Görüntüleme Merkezi kullandığı
cihazların teknolojik seviyesi ile de uzun
yıllardır hastaları için bir güven sembolü
oluşturduğuna inanıyorum.

İrfan Güvendi

Lokman Hekim’de
‘dumansız’ alan
Lokman Hekim Hastaneleri,
hasta ve yakınlarının sağlığını
korunurken, hastane önündeki
kötü görüntülere de son vermek
amacıyla. ‘Dumansız Hava Sahası’
uygulamasına destek vermeye
devam ediyor.
Lokman Hekim Hastaneleri,
‘Dumansız Hava Sahası’ kampanyasına çeşitli uygulamalarla
desteğini sürdürüyor. Lokman
Hekim Sincan Hastanesi girişindeki açık alan, “dumansız saha” ilan
edilerek, sigara içilmesi yasaklandı. Hastanenin ana girişinin her
iki tarafında yer alan kaldırım da
‘sigarasız saha’ haline getirildi.
Kaldırım üzerine ise, ‘sigarasız
alan’ uyarısı yazıldı. Lokman
Hekim Hastaneleri Genel Müdürü
İrfan Güvendi, uygulama ile hasta
ve yakınlarının sağlığını korunurken, hastane önündeki kötü
görüntülere de son verdiklerini
söyledi.

VATANDAŞ MEMNUN

Uygulamanın başlamasıyla birlikte sigara izmaritlerinden oluşan
kirliliğin önüne geçtiklerini,
çocuklar başta olmak üzere siga-

Libya’da
hastane
tanıtımı
Türkiye’de
sağlık alanında
önemli çalışmalara imza atan
Lokman Hekim
Hastaneleri’ne,
özellikle Ortadoğu ülkeleri de
yoğun ilgi gösteriyor. Sağlık
turizmi kapsamında zaman
zaman bölge ülkelerini ziyaret
ederek, hastaneler hakkında
bilgi verdiklerini kaydeden,
Lokman Hekim
Hastaneleri
Kurum İlişkileri
ve Uluslararası
Hasta Sorumlusu Tuğba Arız,
geçtiğimiz günlerde Libya’nın
Bingazi şehrinde
38 büyük seyahat acentesine
sunum yaptıklarını söyledi.
Tanıtım toplantısına seyahat
acentelerinin
yanı sıra Libya
Bingazi Başkonsolosu Ali Sait
Akın ve THY
Bingazi Müdürü
de katıldı. Toplantıda Lokman
Hekim Hastaneleri büyük
beğeni topladı.
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radan rahatsız olan vatandaşların
rahat bir nefes aldığını kaydeden
Güvendi, vatandaşların uygulamadan memnun olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

ETKİNLİK DÜZENLİYORUZ

“Türkiye, kapalı mekanlarda getiriği ‘sigara yasağı’ ile diğer ülkeler
için ‘model’ haline geldi. Biz de
Lokman Hekim Hastaneleri’nde
‘sigarayla mücadele’ konusuna
büyük önem veriyoruz. Bir yılı
aşkın süredir resmi kurumlarda
ve özellikle gençlerimizin yoğun
olarak bulunduğu eğitim kurum
ve kuruluşlarında sigaranın
zararlarını anlatan etkinlikler
düzenliyoruz. Bu konuda birçok
vatandaşımızın sigarayı bırakmasına vesile olduk.

İÇİLMESİNİ ENGELLEDİK

Bunun yanısıra Sincan Hastanemizin girişlerinde sigara içilmesini
engellemek için ‘sigarasız alanlar’
oluşturduk. Bu uygulama ile hem
hastalarımızın sağlığını korurken,
hemde hastane girişinde oluşan
olumsuz görüntülerin de önüne
geçmiş olduk. Halkımızın bu konudaki desteği bizi çok mutlu ediyor.’’
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ORTOPEDiDE şehir efsaneleri
Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi
Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, ortopedi
ile ilgili halk arasında yanlış bilinen bazı
gerçekleri ve bunların insan hayatına
yansımasını Posta Gazetesi okurları için
Basa Medya Ajansı’na anlattı.

ÇOCUKLARDA ‘DÜZTABAN’ KAYGISI

Anne babalar küçük çocuklarının düztaban olup olmadıkları konusunda kaygı
duyabilirler. Bu nedenle düztabanlığı
önlemek amacıyla ortopedik ayakkabı
arayışına girerler. Oysa her çocuk doğduğunda düztabandır, bu 5 yaşına kadar
devam edebilir ve bu durum tamamıyla fizyolojik, yani normal bir
durumdur. Dolayısıyla ilk 5
yılda çocuğa özel ‘ortopedik
ayakkabı’ veya tabanlık
yaptırmak gerekli değildir. Çocuk mümkün
olduğu kadar çıplak
ayakla yürütülmeli,
ayakkabı olarak,
yumuşak deriden
yapılan, tabanında
kaymayı önleyici
malzeme kullanılan patikler tercih
edilmelidir. Sonrasında kullanılacak
yürüyüş ayakkabılarında ise tabanın
kaydırmaz özellikli
malzemeden yapılmış olması, topuğu
yere vurduğunda
şoku emecek özellikte olması ve mümkünse ayak çukurunu
desteklemesi gerekir.

“Damar damar
üstüne bindi”
BU DEYİM ‘KAS
GERİLMESİ’

Damarlar kan yoluyla vücudumuzun her hücresine besin ve
oksijen taşıyan ve kirli kanı toplayan
kanallardır. Tıpkı bir yaprağın damarları
gibi ayrılırlar ve her bir bölgeye farklı bir
damar ulaşır. Vücut içinde yerleşik iki
damardan birinin hareket ederek diğeri
üzerine gelmesi mümkün değildir. Hastalarımız genellikle bu deyimi kas gerilmesini ifade etmek için kullanmaktadır.

“Kırık insanın yaşı kadar sürede kaynar”
YAŞ DEĞİL YAŞLILIK

Kırığın kaynaması çocuklarda daha
hızlı olmakla ve ileri yaşlarda kaynama
süresi bir miktar artmakla birlikte, bu
süre daha çok kırığın olduğu kemiğe
ve kırık tipine bağlıdır. Genel olarak 3
haftada kaynama dokusunun oluştuğu
kabul edilmekle
birlikte, bazı büyük kemiklerde
kaynama yaştan
bağımsız olarak
ortalama 3-4 ay
alabilmektedir.

“Paça çorbası
kırığı çabuk
kaynatır, balık
yemek kaynamayı geciktirir”
BESİNLER KAYNAMAYI HIZLANDIRMAZ

Aslında besinler
dahil hiçbir dış
etken kaynamayı
hızlandırmaz,
ancak kaynamayı
geciktiren
birçok etken
vardır. Özellikle
kaynamayı geciktiren bir besin yoktur,
ancak kötü ve yetersiz beslenme
kaynamayı olumsuz etkileyebilir.
Kaynamayı olumsuz etkilediği bilinen en
önemli etken sigaradır.
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“Eklemlerim ağrıyor, yağmur yağacak”
KEMAL SUNAL FİLMİ

Kültürümüze merhum Kemal Sunal’ın
filmleriyle kazandırılan bu öngörü,
kısmen açıklanabilir bir durumdur.
Yağmurlu havalarda basınç azalması
ve nem artışı bazı hassas eklemlerde
ağrı artışına neden olabilmektedir, bu
hastalarımız kuru ve sıcak havada daha
rahat edebilmektedir. Ancak nem varlığı
tek başına romatizmaya neden olmaz.
Romatizma genel olarak vücudun savunma sistemindeki bozukluklar nedeniyle
kendi dokularına karşı mücadeleye
giriştiği çoğunlukla eklemleri
tutan yapısal bir hastalık
grubudur.

“Kırık yok herhalde çünkü
elimi oynatabiliyorum”
KIRIK OLSA DA HAREKET EDEBİLİR
Birçok kişi elini veya
ayağını hareket ettirebildiğinde kırık
olmadığını düşünür.
Ancak ağrı kişiye
göre değişen bir
kavram olduğu için
çoğu insan kırık
olsa bile hareketine
devam edebilir. Bir
darbe sonrasında
kısa sürede şişlik
ve morluk gelişmesi
kırığı düşündüren
bulgulardır, bunlar varsa ortopedi
uzmanına muayene
olmalısınız.

“Kırığın tam iyileşmesi
için üzerinden bir kış
geçmesi lazım”
BİR KIŞ DEĞİL BİR YIL

Aslında bu tam olarak bir şehir
efsanesi değil, doğruluk payı var,
çünkü kırılma ve kaynama sonrasında
eski halini almak için kemikte bir süre
bazı değişiklikler yaşanmaya devam eder,
bu da genellikle bir yıldır ve üzerinden
bir kış geçmesine eşdeğer bir süredir.

“Bel (boyun) fıtığımın olduğunu söylüyorsunuz ama belim (boynum) ağrımıyor ki”
MUAYENE İLE AYIRT ANLAŞILABİLİR

“Dizimin suyu bitmiş, kıkırdak
iğnesi bana yararlı olur mu?”
AĞRIYI AZALTIR ÖNLEYİCİ OLMAZ
Yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında biten eklemin suyu değil, aradaki kıkırdak dokudur. Bu nedenle
kıkırdak iğnesi biten suyu yenilemek amacıyla yapılmaz. Hastalığın
erken evrelerinde bu iğneler ağrıyı
azaltabilmektedir, ancak hastalığı
durdurucu ya da önleyici etkileri
yoktur.

“Protez ameliyatı olduğumda ya
daha kötü olursam?”
BAŞARI ORANI YÜZDE 98

Özellikle diz ve kalça eklemlerinde
ileri derecede kireçlenme varsa ve
hastalık nedeniyle kişinin ağrıları
günlük yaşamını etkiliyorsa protez cerrahisi önerilir. Kalça ve diz
protezi ameliyatı sonrasında hasta
memnuniyeti yüzde 98 dolayındadır.
Yeni tasarım protezler ve kemik çimentoları sayesinde, uygun hastada,
uygun şekilde yapılmış bir eklem
protezinin ömrü 20 yılı aşabilmektedir. Ancak yüzde 2 hastada enfeksiyon, toplardamarlarda pıhtı oluşumu ve benzeri komplikasyonlar
nedeniyle başarılı sonuca ulaşamama olasılığı bulunmaktadır.

Kol veya bacak ağrısı ile başvuran
bazı hastalarda bel veya boyun fıtığı
tanısı konulabilmektedir. Bu tip ağrıya
yansıyan ağrı adı verilir. Bu tip ağrıda
ağrının hissedildiği bölgede sorun
yoktur, ancak o bölgeye ulaşan sinirin
boyun veya bel fıtığı nedeniyle baskı
altında kalması ağrıyı oluşturur.
Boyunda ve
belde ağrı
olmadan da
boyun veya bel
fıtığı olması
mümkündür.
Kol ve bacak
ağrılarında
fıtık olup
olmadığı
hekim
muayenesi
ile ayırt
edilebilir.

“Kemiklerimde ağrılar var,
acaba kemik
erimesi mi
başladı?”
DOĞRUDAN
BULGU
VERMEZ
Kemik erimesi sinsi bir hastalıktır,
doğrudan bulgu vermez, daha çok
az bir darbe ile kemiklerin kolay
kırılmasına neden olur. Nadiren sırtta
ağrı yapabilir. Kemik erimesini önlemek
için düşük dozda spor (yürüyüş, hafif
koşu) yapılması ve kalsiyumdan zengin
beslenilmesi (süt ve süt ürünleri) önerilir.
Gerekirse hekim tarafından kemik
yıkımını önleyici ilaçlar, kalsiyum ve D
vitamini içeren tedaviler başlanabilir.

“Kireçlenme mi olmuş? Ama ben çok
hareketli bir insanım”
‘HAREKET’ YANLIŞ GÖRÜŞ

Halk arasında kireçlenme olarak
adlandırılan osteoartrit aslında iki
kemik arasında hareketi sağlayan
eklem yüzeyindeki kaygan kıkırdak
dokunun bozulmasıdır. Kemiklerde
oluşan büyümeler, yani kireçlenmeler,
kıkırdağın bozulmasından sonra
hastalığın ileri evresinde ortaya çıkar. Bu
da hastalığın hareketsizlikten olduğuna
dair bir yanlış görüşe yol açmaktadır.
Osteoartrit kırık sonrasında ya da
romatizmal hastalıklara bağlı olarak
görülebilir. Herhangi bir nedene bağlı
olmayan osteoartrit ise anne babadan
gelen gen mirasının belirlediği bir
alın yazısı gibidir, bu kişilerde eklem
kıkırdakları diğer insanlara göre daha
çabuk aşınır.

C M Y B

“Denge bilekliği, manyetik dizlikler ve korseler, kıkırdak hapları,
mucize bitkisel ilaçlar”
BİLİMSEL VERİLERİ YOK

Her ne kadar üreticileri tarafından
olumlu etkileri olduğu öne sürülse
de bu tip ürünler ilaç ve diğer tıbbi
malzemelerin geçtiği sıkı kontrol
aşamalarından geçmemektedir. Dolayısıyla etkileri konusunda kesin
bilimsel veriler yoktur. Bu nedenle
devlet tarafından geri ödemesi de
yapılmamaktadır. Farklı içerik ve
sunuşları nedeniyle bu tip ürünleri
kullanmadan önce ilgili hekime
danışmanızda fayda var.

‘Geniz eti’ deyip

GEÇMEYiN
Okula yeni başlayan çocukların sık en
enfeksiyon geçirdiğine, geniz eti ve bademcik sorunlarının bu dönemlerde
daha belirgin hale geldiğine dikkat
çeken Önerci, “Geniz eti çocuklarda geçici veya kalıcı kulak
sorunları veya işitme problemlerine yol açabilir” dedi.
Bazı geceler anne ve babaların, çocuklarının başında sabahladığı, çocuklarının rahat nefes alabilmesi için binbir
yolu denediği ‘çocuklarda burun tıkanıklığı’
konusunda bilgi veren Özel Kent Kulak Burun
Boğaz Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Metin
bilgisayarlı tomografi ve fleksibıl fiberoptik
Önerci, Posta Gazetesi Okurları için çocuklarkamera hastanemizde hizmet vermektedir.
da ‘burun tıkanıklığı’ ve ‘geniz eti’ sorunlarıÇocuklarda burun tıkanıklığı nasıl tedavi
nın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini, Basa
edilir?
Medya Başkanı Onur Sazan’a anlattı.
Sebebe yönelik tedavi uygulanmalıdır.
Çocuklarda burun tıkanıklığının sebepleri
Özellikle çocukları okula yeni başlayan
nelerdir?
ebeveynler, “Çocuğumda önceden hiçbir
Yenidoğan bebeklerde burun tıkanıklığı
sorun yoktu ancak yuvaya/okula başlaolduğunda akla ilk olarak doğumsal burun ve ması ile birlikte burun tıkanıklığı başladı”
gırtlak anormallikleri gelmelidir. Daha büyük
diye şikayet ederler. Bu neden olabilir?
çocuklarda ise kısa süreli burun tıkanıklığıÖzellikle yuvaya veya okula yeni başlayan
nın önde gelen sebepleri nezle, gribal enfeksiçocuklar çok sık enfeksiyon geçirmeye başlayonlar gibi viral enfeksiyonlar ve sinüzittir.
dıkları için geniz eti ve bademcik sorunları bu
Uzun süreli veya tekrarlayan burun tıkanıklıdönemlerde daha belirgin hale gelmektedir.
ğının sebepleri ise başta geniz eti ve bademcik
Hem büyüklüğü nedeni ile hem de sinüzite
büyümesi olmak üzere kronik veya tekrarlayol açarak geniz eti çocukluk çağında burun
yan sinüzit, alerjik rinit, burun kemik-kıkırtıkanıklığının başlıca sebebi olmaktadır.
dak eğrilikleri, burun eti büyümeleri, polip
Geniz eti başka ne gibi şikayetlere yol açar
denilen yeni et oluşumları ve burunda yabancı
ve nasıl tanı konulur?
cisimler olarak sayılabilir.
Geniz eti olan çocuklar burun tıkanıklığı,
Çocuklarda burun tıkanıklığı sebebinin
horlama, ağız açık uyuma , horlama, geceleri
araştırılmasında neler yapılır?
terleme, uykuda nefes durması, diş ve yüz keBaşta çocuğun öyküsü olmak üzere ışıkla
mikleri gelişim bozuklukları, sık tekrarlayan
burun ve boğaz muayenesi ile modern flekkulak iltihaplanması ve kulakta sıvı birikimi
sibıl fiberoptik kameralarla burun içi, geniz
gibi belirti ve bulgularla karşımıza gelirler.
bölgesi ve gerekirse gırtlak bölgesi muayenesi
Geniz eti kulaklarda sıvı birikimine veya sık
ile sebep çoğu hastada ortaya konur. Gerekir- orta kulak iltihaplarına yol açarak çocuklarda
se alerji testleri ve kan testleri istenir. Yine
geçici veya kalıcı kulak sorunları veya işitme
gerektiğinde görüntüleme yöntemleri olarak
problemlerine yol açabilir. Bademcikler ise
düz röntgen filmleri ve yeni kuşak bilgisayarlı
çocuklarda boyut olarak büyüyerek burun
tomografi gibi radyasyon dozu çok az olan ve
tıkanıklığı, horlama, uykuda nefes durması
çocuklarda rahatlıkla kullanılabilen görüngibi şikayetlere yol açabilir. Geniz eti tanısı çotüleme yöntemleri ile sebep ortaya konulabil- cuğun burundan özel fleksibl fiberoptik kamemektedir. Modern cihazlar olan yeni kuşak
ralarla doğrudan muayenesi veya radyasyon

enerjisi çok düşük yeni kuşak tomografilerle
veya röntgen filmleri ile konulur.
Geniz eti nasıl tedavi edilir?
Geniz etinin temel tedavisi cerrahi
olarak alınmasıdır. Diğer eşlik
eden durumlara, bademcik ve
kulakların durumuna göre
bademcik ve kulaklara da aynı
seansta cerrahi müdahale uygulanabilmektedir.
Geniz eti tedavi edilmezse
veya tedavide gecikilirse ne
olur?
Geniz eti ve bademcik büyümesi olan
çocuklarda yeterli solunum yapılamaması, oksijen alımının yetersiz olması, sık üst
solunum yolu enfeksiyonları, sık sinüzit ve
beslenme problemleri ile iştahsızlık meydana
gelmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak geniz
eti ve bademcik sorunları tedavi edilmezse fiziksel ve zihinsel gelişme gerilikleri, hırçınlık,
saldırganlık, psikolojik sorunlar, gündüzleri
uyku hali, sabahları yorgun uyanma, kulakta
sıvı birikimi gibi kulak sorunları, çocuğun diş,
damak ve yüz kemikleri gelişiminde anormallikler, baş ağrısı, okul başarısında gerileme,
gereksiz ve uzun süren antibiyotik tedavileri
verilmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedir.
Bu nedenle geniz eti ve bademcik sorunları
gecikilmeden uygun şekilde ele alınıp uzman
ellerde uygun şekilde tedavi edilmelidir.
Alerji durumundan şüphelenilirse ne yapılmalıdır?
Alerjiden şüphelenilen çocuklarda alerji testleri yapılıp uygun şekilde takip ve tedavileri
yapılmalıdır.
Burun kemik ve kıkırdak eğrilikleri (deviasyon) çocukta görüldüğünde yaklaşım nasıl
olmalıdır?
Bu durumun tedavisi ameliyat olmakla birlikte çocuklarda çocuğun gelişimi ile birlikte
burun gelişimi devam ettiği için ileride burun
şeklinde bozukluklar oluşabileceğinden
mümkünse 16-17 yaşlarına kadar çocuklarda
bu tür eğrilik ameliyatlarından kaçınılmaktadır. Bununla birlikte bu eğrilikler çocuğun
dayanamayacağı düzeyde burun tıkanıklığı
yapıyorsa, geceleri rahat uyumasını engelliyorsa, gündüz okulda uyuklama gibi sıkıntılara
sebep oluyorsa çocukluk çağında da ameliyat
yapılabilmektedir.
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SAGLIK

ÖZEL EKi

Burnumun şekli
doğal olsun ve
ameliyat olduğum
belli olmasın

Eziyetsiz estetik
Estetik Burun Cerrahisi’ndeki
lişmeler olmuştur. Hastaların
son gelişmeler hakkında bilgi
önemli bir kısmı eski gözlemleveren Özel Kent Kulak Burun
rine ve başka hastaların tecrüBoğaz Merkezi doktorlarından
belerine dayanarak ameliyatProf. Dr. Metin Önerci, opetan sonra burun içine konulan
rasyon sayısının son yıllarda
tamponlardan ve bu tamponarttığını söyledi. Önceleri,
ların çekilmesi esnasında olu“Burnumun şekli güzel olsun da şabilecek ağrı ve eziyetten, göz
nefesin önemi yok” tarzındaki
çevresi ve yüzlerinde oluşabiyaklaşımın şimdilerde, “Burnu- lecek şişlik ve morarmalardan
mun şekli de güzel olsun ama
korkmaktadırlar. Günümüz
daha da önemlisi burnumu rahat
teknolojisi ve edinilen tecrükullanıp, rahat nefes alabileyim” belere dayanılarak tamponun
anlayışı ile yer değiştirdiğiri
vermekte olduğu rahatsızlığa
belirten Önerci, şöyle devam etti: karşı tamponsuz ameliyatlar
uygulanabilmektedir.

DOĞAL GÖRÜNÜM

“Bunu sağlamak için cerrahın
burun anatomisini çok iyi
bilmesi ve operasyonu titizlikle
uygulaması önemlidir. Yine son
yıllarda operasyon sonucunda
estetik olarak yüz hatlarına ve
ölçülerine uygun ‘doğal görünümde’ bir burun ortaya çıkması hastalar tarafından arzu
edilen bir sonuçtur. Eskiden
olan, ‘Estetik ameliyat olduğum
belli olsun’ görüşü, günümüzde
yerini, ‘Burnumun şekli doğal
olsun ve ameliyat olduğum belli
olmasın’ görüşüne bırakmıştır.

SOĞUK MASKE

Göz çevresi ve yüzde oluşabilecek şişlikleri minimumu düzeyde tutmak ve hatta düzgün ve
arzu edilen kusursuzlukta bir
cerrahi için, kullanılan cerrahi
aletlerin bakımının düzenli yapılması ve eski aletlerle çalışılmaması gerekmektedir. Kliniğimizde bu konuya titizlikle önem
vermekteyiz. Ayrıca bu morarma ve şişlikleri önlemek için
operasyon sonrası ilk 48 saatte
hastaların göz ve yüz bölgesi
üzerine buz tatbik edilmekteydi.
Ancak son teknolojiyle buz yeriTAMPONSUZ AMELİYAT ne cilde zarar vermeyen gözler
ve çevresine uygulanan soğuk
Burun estetiğinde görüşlerin
maskeler kullanılmaktadır.
dışında teknolojik olarak da ge-
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