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“YAŞAM” , EN ZOR ANINIZDA YANINIZDA OLMAKTIR.

AKDENİZ SAĞLIK VAKFI YAŞAM HASTANESİ AÇILIYOR..
Hastanecilikte 20.yılını dolduran Yaşam Hastaneler Grubu zincirinin  altıncı halkası olan 250 yatak kapasiteli ASV Yaşam 

Hastanesi, Antalya Merkezinde çok yakında açılıyor...

En ileri teknolojilerle ve en modern cihazlarla donatılan 26.400 metrekare kapalı alandan oluşan hastanede; 61 adet 
Poliklinik Odası, 9 Ameliyathane Salonu, 46 Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 2 adet negatif basınçlı solunum izolasyon Yoğun 

Bakım Ünitesi, 23 adet Yeni Doğan Yoğun Bakım, 2 adet Doğum Salonu, tüm branşlarda her tür tıbbi Tanı ve Tedavi 
Üniteleri yer almaktadır.

Akıllı bina olarak tasarlanıp inşa edilen, Antalya’nın ve Akdeniz Bölgesi’nin en gelişmiş tıp teknolojisi altyapısı ile 
donatılmış ve 3 Tesla 48 Kanal MR vb. üst düzey teknolojik cihazların bulunduğu;  çağın gereklerine uygun, nitelikli sağlık 

hizmeti vermeyi amaçlayan ASV Yaşam Hastanesi hasta kabulüne başlayacaktır.



DAHA ÇOK HANGİ YÜZEYLER BULAŞMA 
KAYNAĞIDIR ?
Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tü-
kürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, 
masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün 
bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini 
ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs 
bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar 
süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem 
oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz 
konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu 
yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir se-
beple dokunulduysa eller yıkanmalıdır.

DOMUZ GRİBİ VİRÜSÜ CANSIZ YÜZEYLERDE 
NE KADAR YAŞAR ?
Kapı kolu, masa, bardak vb yüzeylerde virüs 
2-8 saat canlı kalmaktadır. Bu yüzeylerin sık 
sık temizlenmesi ve ellerin sık sık yıkanması, 
bulaşma riskini de en aza indirecektir.

EV EŞYALARININ TEMİZLİĞİNDE NELERE DİK-
KAT ETMEK GEREKİR ? 
Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yü-
zeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzey-
leri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük 
temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlen-
mesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temiz-
lik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, 
iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimya-
sal maddeler de etkilidir.        Hastalara ait 
çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı 
olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu 
eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kul-
lanılmamalıdır. Bu çarşaflar mümkün oldu-
ğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve 
yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları 
değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu 
suyla yıkanmalıdır. Hastaya ait kap kacak ya 
bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kul-
lanılarak yıkanmalıdır.

ERİŞKİNLERDE ACİL MÜDAHELE GEREKTİREN 
BELİRTİLER NELERDİR ? 
• Zor nefes almak veya nefes darlığı 

• Bilinç bulanıklığı 
• Sık ve uzun süreli kusma

ÇOCUKLARDA ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN 
BELİRTİLER NELERDİR ? 
• Hızlı veya zor nefes alma 
• Vücutta solgunluk ya da morarma 
• Beslenememe 
• Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil 
• Huzursuzluk 
• Ateşle beraber döküntü görülmesi

DOMUZ GRİBİ TANISI
Tanı PCR yöntemi ile konulmaktadır. Test bu 
konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapıl-
maktadır.

DOMUZ GRİBİNİ TEDAVİ EDEN İLAÇLAR VAR MIDIR ? 
Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hasta-
lıktan korunmak için doktor kontrolünde kul-
lanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar
doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz 
olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

DOMUZ GRİBİNDEN KENDİMİ NASIL 
KORUYABİLİRİM ? 
Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten 
değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm 
hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:
• Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve 
burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi 
kullandıktan sonra çöp sepetine atınız. 
• Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi 
bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el 
yıkama antiseptikleri de etkilidir. 
• Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağ-
zınıza dokunmayınız. 
• Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin 
başlamasından 7 gün sonrasına ya da be-
lirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün 
sonrasına kadar evde istirahat ediniz. 
• Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki 
kişilerden uzak durunuz. 
• Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.

Op. Dr. Emel GÜVEN CEYLAN
Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı

DOMUZ GRİBİ

DOMUZ GRİBİ NEDİR ?
Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynakla-
nan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir 
hastalıktır. 

Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş 
ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu 
virüse “domuz gribi” denmesinin sebebi, do-
muzlar arasında görülen grip virüslerine çok 
benzediğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu yeni 
virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir ka-
rışımıdır.

DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) VİRÜSÜ BULAŞICI MIDIR ?
Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve in-
sandan insana geçmektedir.

DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) NASIL 
BULAŞMAKTADIR ?
Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı 
şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüs-
leri  insandan insana öksürük ve hapşırma 
yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan 
bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya 
da buruna götürüldüğünde de hastalık bu-
laşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla 
bulaşma gösterilmemiştir.

DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) BELİRTİLERİ NELERDİR ? 
Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen 
grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:
• Ateş ve öksürük, 
• Boğaz ağrısı, 
• Yaygın vücut ağrısı ve baş ağrısı
• Üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri içermek-
tedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görü-
lebilmektedir.

HASTALIĞA YAKALANAN KİŞİLER NE KADAR 
SÜREYLE BULAŞTIRICIDIR ?  
Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün ön-
cesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.
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Prof. Dr. Özgür DUMAN
Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Beynimiz ana hatlarıyla elektrikle çalışır. Gör-
mek, koklamak, tat almak, düşünmek veya 
hareket etmek gibi işlevler hep bu minicik 
elektriğin katkısıyla gerçekleşir. Elektriği ise 
çoğunlukla tuzların içinde de bulunan sod-
yum, potasyum, klor ve kalsiyum gibi mad-
deler oluşturur. Epilepsi beyindeki elektriğin 
kontrolden çıkarak aşırı boşalması ve buna 
bağlı olarak insan beyninin kontrolsüz ça-
lışması ile gerçekleşir. Bu elektrik beynin ne 
kadarını veya hangi alanını etkilerse, ona ait 
bulgular ortaya çıkar. 

Epilepsi sadece bilincini kaybederek kasıl-
mak mı demektir? Hayır. Bilincini kaybederek 
kasılmak, ellerin ayakların atması, vücudun 
titremesi epilepsi olduğu gibi, ataklar halin-
de gelen sadece boş bakıp dalma, sebep-
siz sıçrama tarzı hareketler, ani görme kaybı, 
eğri görme, etrafı büyük - küçük görme veya 
karın ağrısı, baş ağrısı da yeri geldiğinde epi-
lepsi olabilmektedir.

Epilepsi yapısal bir farklılıktır, hastalık değildir. 
Aynı gözlük kullanıp kullanmamak gibi. O na-
sıl gözün çalışma farklılığı ise epilepsi de bey-
nin çalışma farklılığını ifade eder.

Genetik yapı çocukluk çağı nöbetlerinde be-
lirleyici olmaktadır. Çoğu zaman epilepsinin 
nedeni beyinde tuzları alan, depolayan ve 
ileten yapıların tam olgunlaşamaması veya 
yetersizliğinden kaynaklanır. Sebep beyinde-
ki yapıların tam olgunlaşmamasıdır demek; 
epilepsinin çocuklar büyüdükçe düzelme 

ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelmek-
tedir. Çocukluk çağındaki birçok nöbet iyi 
huyludur ve kişi büyüdükçe geçme eğilimin-
de olacaktır. Bazen de beyindeki tümörler, 
yaralanma-hasarlar, beyindeki ters dönme-
ler gibi yapısal bozukluklar, elektrik üretim ve 
iletiminin doğru akmasını bozarak epilepsiye 
yol açabilir. Buna benzer durumlarda beyin 
fazladan bir pil daha varmış gibi sürekli elekt-
rik üreterek sık nöbetlere yol açabilir. 

Epilepsi gün içinde sık olduğunda veya uzun 
sürdüğünde (özellikle 15 dakikanın üstünde) 
beyne zarar verebilir. Kalp, böbrek gibi ağır 
hastalığı olanlarda veya özürlü hastalarda 
epilepsi çok ufak ihtimalle ölümcül olabilir. 
Epilepsisi olan sağlıklı çocuklarda, epilepsinin 
solunumu durdurması, sakat bırakması veya 
ölümcül olması beklenmez. Nöbeti olan kişi-
lerin küvette yalnız kalmaması, denize ve ha-
vuza yalnız gitmemesi, tehlikeli aktivitelerden 
kaçınması yeterlidir. Onun dışında hayatlarını 
kısıtlamaya gerek yoktur. 

Epilepsi büyük oranda, %80’e yakın ihtimal-
le tedavi edilebilmektedir. Dirençli epilepsisi 
olan uygun hastalarda Vagal stimülatör (pil-
le tedavi), Ketojenik diyet ve Epilepsi cerrahi-
si başarı ile uygulama alanımızdadır. Fayda 
görebilen hastalar bulunmaktadır.

Epilepside erken tanı ve tedavi sorunun 
devam etmemesinde, atlatılmasında ana 
unsurdur. Nöbete yol açan elektrik akımları 
aynı suyun akıp yol yapması gibi kendine yol 

yapabilmektedir. Verdiğimiz ilaçlar genellikle 
bu elektrik akımını baskılamakta ve durdur-
makta böylece elektrik akımı kendine yol ya-
pamamaktadır.

Belli bir sebepten dolayı ortaya çıkan nöbet-
ler epilepsi demek değildir. Yani ateşli hava-
le, şekerin düşmesine bağlı ortaya çıkan nö-
betler, kandaki sodyum, potasyum, kalsiyum, 
magnezyum gibi maddelerin düşmesi veya 
artması gibi sebeplere bağlı nöbetler epilep-
si anlamına gelmez. Ayrıca bazı ilaçlar, reze-
ne çayı, kekik çayı, adaçayı nöbetlere yol 
açabilir. Özellikle hassas kişilerin bunlardan 
uzak durması uygundur. Uykusuzluk, nöbeti 
tetikleyen faktörlerden biri olduğundan dü-
zenli uyku çok önemlidir.

Özetle:
1) Epilepsi bir hastalık değildir, kişinin yapısal 
bir sorunudur. 

2) Epilepsi nöbetler uzamadığı sürece beyne 
zarar vermez ve sakat bırakmaz, öldürmez.

3) Epilepsisi olan çocuklar tedavilerini alıp 
düzenli kontrollerine uydukları zaman büyük 
ihtimalle tedavi olmaktadır. 

4) Nöbetlerin ana gıdalarımızla ilgisi yoktur 
özel bir diyet gerektirmez. 

5) Uykusuz kalmamak, güneşte fazla oyna-
mamak veya nöbet tetikleyici ilaçlardan 
uzak durmak önemlidir. Hiçbir çocuk günde 
yarım saatten fazla TV, bilgisayar, cep tele-
fonu – tablet gibi teknolojik cihazlara maruz 
kalmamalıdır.

EPİLEPSİ
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Uzm. Dr. Alev ÇEVİKOL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Azalmış kemik kitlesi ve kemik dokusundaki 
mikromimaride bozulma neticesinde kemik-
te kırılganlık artışı ve kırığa eğilime  yol açan 
sistemik bir iskelet hastalığıdır. 50 yaşın üzerin-
de her üç kadından birinde (meme kanse-
rinden fazla) ve 50 yaş üzerinde 5 erkekten 
birinde (prostat kanserinden fazla) görül-
mektedir.

OSTEOPOROZA YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ 
• Yaş (Kadınlar 65y – Erkekler 70y),
• Cinsiyet,
• Düşük vücut kitle indeksi (19kg / m2),
• Düşük enerjili kırık,
• Annede kalça kırık öyküsü
• Erken menopoz (45 yaş öncesi),
• 6-12 ay adet görmeme, 
• Sigara alkol kullanımı (≥3 ünite/gün),
• Yüksek miktarda kafein alımı (günlük
4 fincan)
• Yetersiz D vit ve kalsiyum alımı,
• Uzun süreli hareketsizlik ve yük bindirici eg-
zersiz yapmama olarak sayılabilir.

Aşağıdaki Uluslararası Osteoporoz Vakfı ta-
rafından hazırlanan “1 Dakikalık Osteoporoz 
Risk Testi’ni uygulayarak kişi kendisinde oste-
oporoz riski olup olmadığını değerlendirebilir.
1) Anne veya babanızda basit bir zorlanma 
veya hafif bir düşme sonrasında kalça kırığı 
oldu mu?
2) Sizde basit bir zorlanma veya hafif bir düş-

me sonrasında kalça kırığı oldu mu?
3) Üç aydan uzun bir süre kortizon içeren ilaç 
kullandınız mı ?
4) Boyunuzda 3 santimetreden fazla kısalma 
oldu mu ?
5) Fazla miktarda alkol tüketiyor musunuz ?
6) Günde 20’ den fazla sigara içiyor musunuz ?
7) Sık olarak diare-ishal sorununuz oluyor mu? 
(Çölyak veya Crohn hastası mısınız ?) 

Kadınlar için;
8) Menopoza 45 yaşından önce mi girdiniz ?
9) Regl düzeniniz 12 ay süre ile aksadı, kesin-
tiye uğradı mı ?

Erkekler için;
10- Testosteron seviyesinde azalmaya bağlı 
impotans veya libido kaybınız oldu mu?

Eğer bu sorulardan birine yanıtınız “Evet” ise 
hekiminize başvurunuz.

OSTEOPOROZ BULGULARI
Kalça, omur, el bilekleri ve diğer kemiklerde 
görülen düşük enerjili kırıklar, ani veya şiddetli 
sırt veya bel ağrısı, vücut imajının bozulması, 
boy kısalması, kamburluk, yaşam kalitesinde 
bozulma sayılabilir.

OSTEOPOROZ TANISI
Dual enerji X ray absorbsiyometri (DXA), rad-
yografi, kan ve idrar tahlilleri ile konur. 

OSTEOPOROZ

KİMLER TEST YAPTIRMALI
65 yaş üstü tüm kadınlar, 70 yaş üstü erkekler, 
bir veya daha fazla riski bulunan tüm meno-
poz sonrası kadınlar,  bir veya daha fazla ris-
ki bulunan 50 yaş üstü erkekler, kırık geçiren 
menopoz sonrası kadınlar, osteoporoz teda-
visi planlananlar osteoporoz için test yaptır-
malıdır.

OSTEOPOROZDAN KORUNMA
Beslenme düzenlenmeli, düzenli fiziksel ak-
tivite, sigaradan uzak durma eğitimi, yeterli 
kalsiyum alımı, güneş ışığından yararlanma 
ve yaşa uygun yeterli D vitamini alımı (günde 
10-15dk eller, kollar ve yüz açık doğrudan te-
mas ), yeterli protein alımı (1mg/kg) sağlan-
malıdır. 

Aşırı tuz ve şeker tüketilmemelidir, aşırı kafe-
in tüketiminden sakınılmalıdır. Çay, kahve ve 
kolalı içeceklerin kafein içeriği yüksektir. Bun-
ların yerine süt, ayran gibi kafein içermeyen, 
besin öğesi içeriği yüksek içecekler tercih 
edilmelidir.  

Aşırı hayvansal kaynaklı protein, tuz, şeker 
ve kafeinin tüketilmesi idrarda kalsiyum ve 
magnezyum atımını arttırır.  Doymuş yağ tü-
ketimi azaltılmalıdır. Yüksek miktarda doymuş 
yağ tüketimi, kemik mineralleri olan kalsiyum 
ve magnezyumun bağırsaklardan  emilimini 
azaltır.
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TANIM
Sinüs denilen boşlukların iltihabıdır. Bunlar 
frontal (alın), maxiller (yanak), etmoid (göz 
çevcresi), sfenoid (burun arkası) olmak üze-
re dört çeşittir. Kısa süreli (akut sinüzit) veya 
uzun süreli (kronik sinüzit) olabilir.

NASIL OLUŞUR
1)Yapısal nedenler: Burun kemik eğrilikleri, 
büyük konkalar (burun etlerinin büyüklüğü), 
polipler , tümörler.
2)Çevresel nedenler: Sigara, soğuk algınlığı, 
allerjiler, kirli hava, kuru hava.

3)Doğuştan kaynaklanan nedenler: Bağışık-
lık sistemi hastalıkları, astım triadı.
ŞİKAYETLER
• Yüzde basınç, dolgunluk, ağrı hissi
• Burun tıkanıklığı
• Burundan koyu, sarı, yeşil akıntı
• Geniz akıntısı
• Koku duyusunda azalma
• Baş ağrısı
• Nefes darlığı hissi
• Öksürük

TANI
• Şikayet ve muayene bulgularına göre 
sinüzit düşünülür.
• Radyolojik tetkik (Waters grafisi )
• Sinüs tomografisi

KOMPLİKASYONLARI
• Sinüzit tedavi edilmezse ciddi problemlere 
yol açabilir:
• Göze iltihabın yayılması,
• Körlük,
• Beyin zarı iltihabı,
• Beyin apsesi,
• Sinüs apsesi, kist, 
• Kemik iltihabı,

Op. Dr. Süleyman YILMAZ   
Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı

SİNÜZİTLER

TEDAVİ
• Nedene göre tedavi edilir.
• Antibiyotik verilir, 
• Tedaviye cevap vermeyen durumlarda 
sinüzit ameliyatı (FESS: Endoskopik yöntemle 
sinüzitin boşaltılması)
• Nedeni burun eti ve kemik eğriliği ise burun 
ve et ameliyatı (Septoplasti, Konkaplasti)
• Nedeni allerji ise allerjinin tedavisi yapılma-
lıdır.

Erken çocukluk döneminde akut ishal ve sıvı 
kaybına neden olan en önemli etken rota vi-
rüsleridir. Dünya’da 5 yaşından küçük çocuk-
larda her yıl 125 milyondan fazla ishal ve 600 
bin ölüme neden olmaktadır.

Rota virüs enfeksiyonları ılıman iklimlerde ve 
kış aylarında daha sık görülür. Hastalık 3-24 
aylık çocuklarda daha sık ve daha ağır 
seyreder. 3 aydan küçük çocuklar ve yeni 
doğanlarda, anneden geçen antikorlar ve 
anne sütü ile beslenme nedeniyle hafif ya 
da belirtisiz geçirilir. Yine yetişkinler ve büyük 
çocuklar da hastalığı hafif geçirirler.

Hastalığın kuluçka dönemi 1-3 gündür. Vi-
rüsler hastalığın ortaya çıkmasından önceki 
günlerde ve bulguların ortaya çıkışından 10-
12 gün sonraya kadar dışkı ile atılabilir. Bulaş-
ma fekal- oral (ağız- dışkı) yolla olur. Solunum 
yolu ile bulaşma da olmaktadır. Hastane, 
okul, kreş gibi toplu yaşam alanlarında sal-
gınlar yapabilir. Rota virüs enfeksiyonu geçi-
ren birisi, virüs ile enfekte olduğunda tekrar 
hastalanabilir. Ancak tekrarlayan enfeksi-
yonlar daha hafif seyreder.

Rota virüsler ince bağırsak çeperine yerle-
şerek bağırsağın emilim (su, elektrolit, glukoz 
ve aminoasitler) ve sindirim fonksiyonlarını 
bozarlar. Rota virüs enfeksiyonu genellikle 2 
günlük kuluçka döneminden sonra, ateş ve 
kusma ile başlar, sık ve sulu ishal ile devam 
eder. Kusma ve ateş genellikle 2. günden 
sonra azalırken ishal 5-7 gün devam eder. 
Çocuklarda değişik derecelerde su ve elekt-
rolit kaybı bulguları ortaya çıkar. Hastaların 
iştahı ileri derecede azalmıştır ve bu da ço-
cuğun yeterince sıvı almasını ve beslenmesi-
ni engelleyebilir. Ishal sırasında hafif öksürük 
ve burun akıntısı gibi belirtiler de görülebilir.

Tanı, dışkıda rota virüs antijeninin saptanması 
ile konur. Dışkı incelemesinde kan ve lökosit 
yoktur, dışkı kültüründe üreme olmaz.

Rota virüs enfeksiyonunun özel bir tedavisi 
yoktur. Antibiyotikler ve ishal durdurucu ilaç-
ların tedavide yeri yoktur. Tedavide amaç sıvı 
kaybını önlemek ve kaybedilen sıvı ve elekt-
rolitleri yerine koymaktır. Bu amaçla bol sulu 
gıdalar verilmeli, anne sütü alıyorsa devam 
edilmelidir. İshalin ağırlığına göre şeker-tuz 

Uzm. Dr. Halil AKMAN   
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

ROTA VİRÜS 
ENFEKSİYONU

solüsyonları, yoğurt, patates, muz, pirinç, ke-
fir ve probiyotik ilaçlar verilebilir. Azar azar ve 
sık beslemek bağırsaklardan gıdaların emili-
mini artırır. Su kaybı belirtilerinin ağır olduğu 
çocuklarda serum tedavisi gerekebilir.

En önemli korunma yöntemleri ellerin sık yı-
kanması ve hasta kişilerle temastan kaçın-
maktır. Rota virüslere karşı aşı, ülkemizde de 
2007 yılından beri kullanılmaktadır. 2-6 ay 
arası çocuklarda 2 veya 3 doz halinde, ağız 
yoluyla aşı uygulanmaktadır.
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Uzm. Dr. Fatih Yüksel IŞIKSAL
Gastroenteroloji Uzmanı

GASTROENTEROLOJİ
NEDİR?

Gastroenteroloji, İç Hastalıkları ihtisasından 
sonra 3 yıl süren bir eğitim gerektiren bir üst 
ihtisas alanı olup, yemek borusu, mide, ince 
bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, saf-
ra kesesi, safra yolları, pankreas organlarının; 
ülser, gastrit, hepatit (sarılık), siroz, spastik 
kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), ilti-
habi barsak hastalıkları (Ülseratif kolit, Crohn 
hastalığı), safra kesesi taşları ve iltihabı, safra 
yolu hastalıkları, pankreatit, mide-bağırsak 
kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi 
hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

HİZMET ALANLARI
• Reflü, ülser, gastrit, kabızlık, basur,
• Mide ve barsak kanamaları, ishaller,
• Hepatitler (Hepatit A, B, C, Delta v.s), sarı-
lıklar,
• Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu,
• Kolitler (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
• Safra kesesi taşları ve safra kesesi iltihapları,
• Safra yolu taşları ve darlıkları
• Pankreas iltihapları (Akut ve kronik pankre-
atit),
• Çölyak hastalığı,
• Kanserler (Yemek borusu, mide, barsak, ka-
raciğer, 
pankreas, safra yolları)

UYGULANAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
• Karaciğer biyopsisi
• Üst sindirim sistemi endoskopisi (Gastrosko-
pi),
• Endoskopik polipektomi,
• Kanama durdurucu girişimler (Endoskopik 
varis bant ligasyonu, Skleroterapi),
• Yabancı cisim çıkarılması,
• Akalazya balon dilatasyonu,
• Endoskopik stent yerleştirilmesi,
• Kolonoskopi, Rektoskopi,
• Kolonoskopik polipektomi

• PEG tüpü takılması (Ameliyatsız mideye bes-
lenme tüpü takılması),
• ERCP (safra yolu taşları ve darlıklarının teda-
visi, safra yollarından taş çıkarma)

ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ)
Endoskopi, yemek borusu, mide ve on iki par-
mak bağırsağının ucunda kamera olan ince 
ve bükülebilir bir boru ile ağızdan girilerek 
doğrudan görüntülenerek incelenmesi işle-
midir. İşlem hem teşhis hem de gerektiğinde 
tedavi ( kanama durdurma, yabancı cisim 
çıkartma, stent yerleştirme, polip çıkartma ) 
amaçlı olarak yapılabilmektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, 
hasta tarafından hissedilmeden son derece 
konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmekte-
dir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde 
rahat bir şekilde uyanmaktadır.

 KOLONOSKOPİ
Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir 
boru ile anüsten girilerek bütün kalın bağırsa-
ğın ve ince bağırsakların doğrudan görüntü-
lenmesi işlemidir. İşlem hem teşhis hem de ge-
rektiğinde tedavi ( kanama durdurma, stent 
yerleştirme, polip çıkartma ) amaçlı olarak 
yapılabilmektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, 
hasta tarafından hissedilmeden son derece 
konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmekte-
dir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde 
rahat bir şekilde uyanmaktadır.

ERCP (Endoskopik Retrograt 
Kolanjiyo - Pankreatografi)
ERCP, safra ve pankreas yolu hastalıkların 
teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik 
bir ameliyattır. Günümüzde, teşhis maksatlı 

olmaktan ziyade, daha çok tedavi maksatlı 
olarak kullanılmaktadır. ERCP ile safra yolla-
rındaki taşlar ameliyatsız olarak çıkartılmakta, 
safra kanalı veya pankreas tümörü varsa bu 
işlemle erken dönemde yakalama ihtimali 
artmakta, safra yolları tıkanmış ancak ame-
liyat edilemeyen hastalarda safra yollarına 
stent yerleştirilerek sarılık ve kolanjit düzeltil-
mektedir.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, 
hasta tarafından hissedilmeden son derece 
konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmekte-
dir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde 
rahat bir şekilde uyanmaktadır.

KARACİĞER BİYOPSİSİ
Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin (He-
patit B, hepatit C, Delta hepatiti gibi) kara-
ciğere yaptığı hasarın derecesini değerlen-
dirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. 
Bölgesel anestezi ile uyuşturulduktan sonra, 
bir iğne yardımı ile karaciğerden toplu iğne 
büyüklüğünde bir parça alınmaktadır. Ehil el-
lerde ağrısız ve güvenli bir işlemdir.

PEG (PERKÜTAN ENDOSKOPİK 
GASTROSTOMİ)
Çeşitli hastalıklardan dolayı yutamayan has-
talarda, beslenmeyi sağlamak amacıyla mi-
deye ameliyatsız olarak endoskopik yöntemle 
beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemidir. Bu tü-
pün bir ucu mideye, diğer ucu karın duvarın-
dan geçerek dışarıya açılır. Böylece hastanın 
beslenmesi sağlanır.

İşlem, damar yolu ile verilen ilaçlar sayesinde, 
hasta tarafından hissedilmeden son derece 
konforlu ve güvenli olarak gerçekleştirilmekte-
dir. Hasta, işlem sonrası birkaç dakika içinde 
rahat bir şekilde uyanmaktadır.
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Serviks (Rahimağzı) kanseri tüm dünyada ka-
dınlar arasında kanser ilişkili ölümlerin en sık 
nedenlerinden biridir ve çarpıcı olansa genç 
yaşlarda daha sıklıkla görülmesidir. Dünya 
sağlık örgütü (WHO)  verilerine göre 2008  yılın-
da Türkiye’de 1443 kadının serviks kanseri teş-
hisi aldığı  ve 556 kadının serviks kanserinden 
öldüğü tahmin edilmektedir. Erken dönemde 
yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı kon-
duktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları %92 gibi 
yüksek düzeylerdedir. Serviks kanseri, yaklaşık 
%20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edil-
mesine rağmen % 80 gibi yüksek bir oranda 
da daha çok 30-50 yaşlar arası  görülmekte-
dir, özetle ‘’doğurganlık dönemi ve cinsel aktif 
dönemdeki genç kadınlarda’’ daha sık rast-
lanmaktadır.  

Çok fazla tıbbi-teknik detaya girmeden rahim 
ağzı kanseri hakkında basit ama çok önemli 
bilgiler vermeye çalışacağım. Uzun uzadıya 
çeşitlerinden, derecelerinden, tedavi yön-
temlerinden bahsetmekten ziyade basitçe; 
en erken nasıl teşhis edilir?, İlk belirtileri neler-
dir?, Bayanların bu kanserden korunabilmesi 
için yaptıracakları acısız, ağrısız basit tarama 
yöntemleri nelerdir?, Nasıl korunulur? soru-
larına açıklık getirmeye çalışacağım. Ama 
öncelikle bir öz eleştiri yapmak zorundayım; 
‘’biz jinekologlar ve sağlık kurumlarımız rahim 
ağzı kanserleri hakkında toplumumuzu henüz 
yeterli düzeyde bilgilendirememiş durumdayız 
ve bu durumu hızla düzeltmek için elimizden 

gelen gayreti gösteriyoruz’’.

Öncelikle Rahim ağzı nedir? sorusunu cevap-
layalım; Rahim ağzı, rahimin vajinaya açılan 
ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır. Ra-
himin Jinekolojik muayene esnasında gözle 
görülebilen ve incelenebilen, test uygulana-
bilen kısmıdır. Kanseri ise rahim ağzı yüzeyinin, 
ilk önce hücresel seviyede başlayan değişik-
liklerinin en sonunda kansere dönüşmesidir. 
Kanserle sonuçlanan bu hücresel değişiklere 
neden olan etkenler ise; genel olarak sık geçi-
rilen vajinal enfeksiyonlar ve çok eşli cinsel ya-
şam tarzıdır. Bu enfeksiyonlar rahim ağzında 
zamanla yüzeysel bir yara oluştururlar ve olu-
şan bu açık yara zamanla  hücresel seviyede 
değişiklikler sonucu kanserleşir. Rahim ağzın-
da oluşan ve kanserleşme evresinin ilk aşama-
sı olan bu yaralar ‘’cinsel ilişki esnasında veya 
sonrasında meydana gelen vajinal kanama-
larla ve uzun süren pembemsi lekelenmeler 
şeklinde ‘’ kendilerini gösterirler. Böyle bir du-
rumda hiç vakit kaybetmeden bir jinekolojik 
muayene şarttır. Kanserleşmeye kadar giden 
bu süreçte etken olan bu enfeksiyonların ba-
şında virüs kaynaklı enfeksiyonlar gelir. Cinsel 
aktif dönemde cinsel yolla bulaşan bu virüs-
ler HPV olarak adlandırılırlar ve cinsel aktif in-
sanların çoğu bu virüsle enfektedir ve 13 HPV 
tipi vardır ama en sık HPV-16 ve HPV-18 rahim 
ağzı kanserleri etkenleri olarak kabul edilir. 

Rahim ağzı kanserlerinin, yumurtalık ve ra-
him kanserlerine kıyasla en kötü özellikleri çok 
genç yaşlarda görünmeleri, en iyi özellikleri ise 
erken teşhisinin çok basit bir yöntemle yapıla-
bilmesidir. Bu erken teşhis yöntemi ise ‘’SME-
AR TESTİ’’ dir. Smear testi ‘’rahim ağzı kanser 
tarama testi’’ olarak da ifade edilebilir. Nasıl 
yapılır? Poliklinikte normal jinekolojik muayene 
esnasında bir fırça sürüntüsü ile ağrı hissetme-
den yapılan basit bir işlemdir ve bu işlemle alı-
nan sürüntüden yukarıda açıklamaya çalıştı-
ğımız ‘’rahim ağzındaki hücresel değişiklikler’’ 
laboratuvarda mikroskop altında incelenir. 
Bu muayene esnasında aynı zamanda ra-
him ağzında oluşan gözle görülebilen yaralar 
veya renk ve yapısal değişiklikler de incelen-
miş olur. Smear testi sonucunda eğer hücresel 
değişik tespit edilirse bir sonraki aşama HPV 
virüsü varlığının tespitidir. HPV pozitifliği bize 
rahim ağzı kanserine dönüşme riskinin yüksek 
olduğunu gösterir. Bundan sonraki aşamada 
ise rahim ağzı KOLPOSKOPİ yöntemiyle incele-
nir ve bu inceleme esnasında da hücresel de-
ğişikliğin oluştuğu alanlardan biyopsi yapılır. 
Kolposkopi; yine jinekolojik muayene ortamın-
da KOLPOSKOP adı verilen ve vajina ve rahim 
ağzını büyüteç sistemi ile daha büyüterek ve 
de netleştirerek yüzeylerdeki değişiklikleri in-
celeme işlemidir. Alınan parçalar yine patoloji 
laboratuvarında incelenir ve dokulardaki de-
ğişikliğin derecesi belirlenir.

En önemli soru ise ‘’Rahim ağzı kanserinden 
nasıl korunabiliriz?’’ *Yılda en az bir kez jine-
kolojik muayene ve SMEAR testi yaptırmalıyız, 
*İlişki esnası veya sonrasında oluşan vajinal 
kanamaları mutlaka muayene ettirmeliyiz, 
*Çok eşli cinsel hayat tarzımız varsa mutlaka 
kondom kullanmalıyız, *14 yaşından itibaren, 
ilk ilişkiden önce tüm bakire kızlar mutlaka ‘’ 
HPV aşısı’’ yaptırmalıdır. 

Op. Dr. Erkan BAKIR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

RAHİM AĞZI 
(SERVİKS) KANSERİ
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Uzm. Dr. Kenan MİNARECİ
Kardiyoloji Uzmanı

Koroner arterler kalbi besleyen atar damar-
lara verilen genel isimdir. Koroner arterler, 
kalpten çıkan aort damarının ilk dallarıdır. 
Genellikle sol ve sağ koroner arter olmak 
üzere iki adet koroner arter bulunur. Sol ana 
koroner arter kalbin önüne ve arkasına giden 
iki önemli dal verir. Sonuç olarak üç ana ko-
roner arter sisteminden bahsedilebilir.   

Koroner Arter Hastalığı Nedir?   
Koroner Arter Hastalığı (KAH) kalp adalesini 
besleyen ve koroner arterler olarak adlandırı-
lan atar damarların daralma veya tıkanması 
ile kan akımının kısmi ya da tam kesilmesine 
bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara denir. 
Nedeni halk arasında damar sertliği olarak 
bilinen “ateroskleroz”dur. Bu hastalığın en 
önemli özelliği ileri evrelerde hayatı tehdit 
edebilen kalp krizine yol açabilmesidir.   

Koroner Arter Hastalığı Kimlerde Görülür?   
Koroner arter hastalığına ait bulgular genel-
likle 40 yaş sonrasında görülür. Ancak özel-
likle aile hikayesi olan bireylerde daha erken 
yaşlarda da görülebilmektedir. Erkeklerde 
kadınlara göre yaklaşık dört kat daha sık 
görülür. Kadınlardaki östrojen hormonunun 
koroner arter hastalığı açısından koruyucu 
olduğu öne sürülmektedir. Bu nedenle ka-

dınlarda görülme sıklığı östrojen hormonu-
nun azaldığı menopoz sonrası dönemde art-
maktadır. Koroner Arter hastalığı tanısı sıklıkla 
erkeklerde 50-60 yaşları arasında, kadınlarda 
ise 60-70 yaşları arasında konulmaktadır.

Koroner Arter Hastalığı İçin Risk Faktörleri 
Nelerdir?   
Koroner arter hastalığı için risk faktörlerini iki 
grupta inceleyebiliriz.
1) Düzeltilebilir risk faktörleri; sigara kullanımı, 
hipertansiyon, yüksek kolesterol düzeyleri, fi-
ziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi ve stres.
2) Düzeltilemeyen risk faktörleri; ileri yaş, er-
kek cinsiyeti, ailede 55 yaşından önce koro-
ner arter hastalığı öyküsünün olmasıdır. Şeker 
hastalığı da koroner arter hastalığının damar 
duvarında yaygın görülmesine neden olan 
diğer bir risk faktörüdür. 

Koroner arter hastalığından korunma yolları 
nelerdir?
İlk olarak düzeltilebilir risk faktörlerinin orta-
dan kaldırılmasına yönelik olarak yaşamsal 
değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

1) Sigara en önemli risk faktörlerinden birisidir. 
Sigara içilmemesi ve sigara içilen yerlerden 
uzak durulması koroner arter hastalığı gelişimi 

açısından son derece çok önemlidir.
2) Yüksek kolesterol düzeyleri koroner arter 
hastalığı gelişimine direkt etkisi olduğundan, 
kan kolesterol düzeyleri diyetle ya da ilaç te-
davisiyle normal düzeylere çekilmelidir.
3) Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Her gün yapı-
lan düzenli yürüyüşlerin koroner arter hastalı-
ğından korunmada önemli rolü vardır. 
4) Fazla kilodan kaçınılmalı, boya göre uy-
gun olan kiloya inilmelidir.
5) Yüksek tansiyon ya da şeker hastası olan-
ların kontrol altına alınması önemlidir.
6) Stresli yaşantıdan da uzak durulmaya ça-
lışılmalıdır.  

Genel Olarak Hastalarda Görünen Kalp 
Hastalıkları Belirtileri Nelerdir ?
• Ağrı
• Nefes darlığı
• Yorgunluk ve halsizlik
• Çarpıntı
• Bacaklarda ve karında şişme
(ödem ve asit)
• Öksürük
• Bayılma(senkop)
• Hazımsızlık, hıçkırık ve yutma güçlüğü
• Baş ve ense ağrıları
• Morarma
 olarak sıralanabilir.

KORONER ARTER 
NEDİR?   
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Op. Dr. Murat AYNACI
Genel Cerrahi Uzmanı

Özellikle yağlı yiyeceklerin sindiriminde gö-
revli olan safra kesesinde en sık görülen ra-
hatsızlık safra kesesi taşlarıdır. 

Safra Kesesinin Yerleşimi ve Görevi;
Safra kesesi karaciğer alt yüzeyinde yerleşen, 
yaklaşık 50 ml hacmi olan, armut şeklinde 
olan bir organdır. 

Karaciğerde günlük; içeriğinde karaciğer-
den süzülen atıklar ve sindirim için gerekli 
enzimlerin  yer aldığı yaklaşık 700 ml safra ya-
pılmaktadır. Karaciğerden gelen safra doğ-
rudan bağırsağa akmaz ve safra kesesinde 
depolanarak konsantre hale gelir. Özellikle 
yağlı bir yemek yenildiğinde safra kesesi bü-
zülerek içindeki safranın onikiparmak bağır-
sağına boşalması ile içeriğindeki sindirim en-
zimleri sayesinde yağlı yiyeceklerin sindirimi 
sağlanır.

Safra Kesesi Taşların Oluşumu
Safrayı oluşturan kolesterol, lesitin ve safra 
asitlerinin belli oranlarda dengede olması 
safranın erimiş halde kalmasını ve akışkanlı-
ğını sağlamaktadır. Bu oranlarda bozulma 
ve özellikle kolesterol düzeyinde artma ile 
birlikte safra kesesi hareketlerinin azalma-
sı da safrada çökmeye neden olmaktadır. 
Kristaller halinde oluşan çökeltilerin zamanla 
birleşerek küçük parçacıklar haline gelmesi 
ile sırasıyla “safra çamuru” ve çökeltilerin de-
vam etmesi ile taşlar ortaya çıkabilmektedir. 

Belirtiler
Ensık görülen belirti sağ üst kadranda olan 
ve sırta vuran ağrıdır. Hazımsızlık, mide üze-
rinde şişlik, geğirme, bulantı ve kusma diğer 
belirtiler olarak göze çarpmaktadır.

Safra kesesi taşında; özellikle ağır veya yağlı 
yemeklerin ardından karnın sağ üst tarafında 
olup sırta ve omuza vurabilen ağrı ortaya 
çıkmaktadır. Ağrı 2-6 saat arasında, aralıklar-
la ve kıvrandırıcı tarzda olabilmektedir. 6 sa-
ati aşan ağrılarda, sarılık ve ateş çıkması du-
rumunda safra kesesi taşının istenmeyen yan 
etkilerinin ortaya çıkabileceği akıldan çıkma-
malı ve hızlıca bir hekime başvurulmalıdır. 

Komplikasyonlar
(İstenmeyen Olumsuz Sonuçlar)
Safra kesesi taşlarının %80’i sessiz taşlar olup 
hiçbir şikayete neden olmayabilir. %20 has-
tada ise taşlar başlıca safra kesesi iltihabına, 
safra kesesi delinmesine, safra kanalını tıka-
yıp tıkanma sarılığına, hayatı tehdit edebile-
cek pankreas bezi iltihabına ve nadir de olsa 
safra kesesi kanserine neden olabilmektedir.

Safra Kesesi Taşı Tanısı; 
Safra kesesi hastalıklarına tanı koymada, 
en sık ultrasonografiden yararlanılmaktadır. 
Ultrasonografi incelemesi sırasında hastanın 
aç olması daha iyi görüntüleme açısından 
önemlidir. Komplike olan hastalarda MR-CP, 
ERCP gibi ileri tetkiklerden faydanılmaktadır.  

SAFRA KESESİ 
TAŞLARI 

Safra Kesesi Taşlarının Sık Görüldüğü Kişiler 
(Klasik 5F BULGUSU)
1. Kilolu olmak (FAT)
2. Kadın olmak (FEMALE)
3. Çok doğum yapmış olmak (FERTİLE)
4. Açık tenli olmak (FAİR)
5. Kırk yaş ve üzeri olmak (FORTY) sayılabilir. 

Ayrıca; hızlı kilo kaybı, hamilelik, anemiler, 
doğum kontrol hapları kullananlar, şeker has-
talığı olanlar, karaciğer sirozu gibi durumlar-
da safra kesesi taşı oluşma riski artmaktadır.

Östrojen ve progesteron hormonlarının safra 
kesesinin hareketlerini azaltması ve safra ke-
sesi içindeki kolesterol düzeyini arttırması ne-
deni ile safra taşı kadınlarda erkelere oranla 
2-3 kat daha fazla görülmektedir. Yaşla bera-
ber taş görülme olasılığı artmaktadır. 

Safra Kesesi Taşı Tedavisi;
Cerrahi tedavide safra kesesi taşlarının alınıp 
kesenin yerinde bırakılması gibi bir yöntem 
bulunmamakla birlikte safra kesesinin tama-
mının taşlarla alınması gereklidir. Hiçbir belirti 
vermeyen, tesadüfen saptanan taşlarda ise 
hekimin hastaya takip sırasında oluşabilecek 
tüm komplikasyonlar ve riskler aktarıldıktan 
sonra takip veya operasyon kararının ortak 
alınması önemlidir.

Safra kesesinin alınması gereken durumlarda 
laparoskopik kolesistektomi uygulanmakta-
dır. Laparoskopik Kolesistektomide; safra ke-
sesi karın duvarında yapılan 3 veya 4 küçük 
kesiden yapılan kapalı ameliyatla alınmak-
ta, hasta daha az ağrı hissetmekte, iyileşme 
hızlanabilmekte, erken işe veya ev hayatına 
dönüş olabilmekte ve daha az iz kalabilmek-
tedir. Laparoskopik kolesistektomiden sonra 
hasta aynı gün ayağa kalkabilmekte ve bir 
gün sonra taburcu edilebilmektedir.
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Uzm. Dr. Evren KÜÇÜK 
Dermatoloji Uzmanı (Deri ve Zührevi Hastalıklar) 

Uzm. Dr. Ayşe PINARBAŞI
Dermatoloji Uzmanı (Deri ve Zührevi Hastalıklar) 

SCARLET S Ameliyatsız Cilt Gençleştirme
teknolojilerinde gelinen son noktadır.
Epidermis ve dermisteki problemleri aynı 
anda tedavi edebilen bu sistem, özel tasar-
lanmış mikro iğneler ile cilt altını radyo frekans 
dalgalarıyla uyarır ve ciltte iyileşme süreci bu 
uyarılar sayesinde gerçekleşir. Bu mikro iğne-
ler cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak 
doğal iyileşme süreci başlatırlar. Buna bağlı 
olarak cildin üst tabakasında hücre gelişim 
faktörleri harekete geçerler; ciltteki ton farklı-
lıkları, akne izleri (sivilce izlerine bağlı çukurla-
rın dolması), yara izleri, lekeler, ince kırıklıkla-
rın tedavisi, cildin genç ve dolgun görünüm 
alması, çene konturunun belirginleşmesi, 
gıdı toparlama, genişlemiş gözenek teda-
visini mümkün kılarlar. En önemli özelliği tek 
bir seansta dahi ciltte total bakım yaparak 
mükemmel sonuçlar vermesi ve son derece 
ağrısız bir uygulama olmasıdır.

SCARLET S KULLANIM ALANLARI
• Total Cilt Rejuvenasyonu (Cilt Gençleştir-
me, Cilt Yenileme)
• Lifting (Yüz Germe)
• Elastikiyet Kaybı Tedavisi (Cilt Sıkılaştırma)
• Yüz ve Çene Hatlarının Belirginleşmesi
• Boyun Toparlama
• İnce Kırışıklıkların Tedavisi 
• Skar Tedavisi (Akne izleri, Keloid vs.)
• İnflamatuar Akne Tedavisi
• Genişlemiş Gözenek Tedavisi
• Cilt Tonusunun Düzenlenmesi
• Sebum Dengelenmesi
• Yüz Telenjiektazileri Tedavisi
• Pigmente Lezyon Tedavisi
• Stria (Cilt Çatlakları) Tedavisi
• Hiperhidroz Tedavisi

• Vücut Sıkılaştırma
• Kol Sarkmalarının Giderilmesi

NEDEN SCARLET S ?
Bu sistem ile ciltteki çeşitli problemlerin teda-
visi ameliyata gerek kalmadan son derece 
pratik bir yöntemle çözülmektedir. Ameliyat-
la tedaviye kıyasla çok daha ekonomik ol-
ması, kısa iyileşme süresi, acısız bir uygulama 
olması ve stabil enerji vermesi tercih sebebi-
dir. 0,5 - 3,5 mm‘ye kadar cilt derinliğine ine-
bilen ve geçtiği bölgenin tamamına radyo 
frekans enerjisi verebilen
piyasadaki tek sistem olan SCARLET S, cil-
din tüm katlarını etkilediğinden epidermis 
ve dermi teki problemleri aynı anda tedavi 
edebilme imkanı sunar.

SCARLET S UYGULAMA SONRASINDA YAN ET-
KİOLUŞUR MU?
SCARLET S uygulaması esnasında ve sonra-
sında hiçbir yan etki oluşmaz, son derece 
güvenli bir sistemdir. Şoksuz iğne teknolojisine 
sahiptir, morarma, kanama oluşmaz, iğne izi 
kalmaz.

AĞRILI BİR UYGULAMA MIDIR?
Minimum ağrı hissedilen bir uygulamadır. Te-
davinin 30 dakika öncesinde uygulanan bir 
lokal anestezik krem ile hasta işleme hazırla-
nır.

KİMLERE UYGULANABİLİR?
SCARLET S kadın-erkek tüm yaş gruplarına ve 
tüm cilt tiplerine yaz-kış uygulanabilir.

KAÇ SEANS UYGULANIR?
1 ay aralarla 3 seans uygulama idealdir. Cil-

din ihtiyacına göre seans aralıkları ve sayısı 
hekim tarafından belirlenir. İlk seanstan itiba-
ren ciltte yarattığı fark hemen görülür ve etki 
kademeli olarak her seanstan sonra artar. Yıl-
lar içerisinde kolajen azalmasına ve yer çe-
kimi etkisine bağlı olarak aşağı doğru sarkan 
cilt, yeni kolajen üretimine paralel süratle vo-
lüm kazanarak genç bir görünüm elde eder. 
Ortalama 1 yıl boyunca etkinliğini korur.

UYGULAMA SÜRESİ NE KADARDIR?
İşlem hastanın ihtiyacına göre 20-40 dakika 
sürmektedir.

UYGULAMA SONRASI HERHANGİ BİR BAKIM 
GEREKİR Mİ?
Uygulama sonrası 1-2 saat sonra geri dönen 
hafif bir kızarıklık oluşur. Hasta sosyal yaşamı-
na hemen geri dönebilir. Cildin iyice nem-
lendirilmesi ve güneş koruyucu kullanılması 
önerilir. Başka bir bakım gerektirmez.

0,1 MM’LİK HATAYA BİLE İZİN VERMEZ!
3,5 mm’ye kadar cilt derinliğine inebilen ve 
geçtiği bölgenin tamamında da aynı termal 
etkiyi yaratan Fraksiyonel Mikro İğneler bu 
bölgede kontrollü hasar oluşturarak kolajen 
liflerini uyarırlar. Tamamen doğal bir yenilen-
me, toparlanma ve sıkılaşma etkisi süratle 
farkedilir.

1 Standby 
2 Depth 3,5 mm insert
3 Duty off 100ms
4 RF Shooting
5 Stay after RF Shooting duty off 100ms 
6 Extraction
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“Yaşam”a 

Teşekkür... 
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BEBEK ÇOŞKUN
Doğum Tarihi : 24.11.2016 
Anne İsmi : Eda
Baba İsmi : Metin
Cinsiyet : Kız
Kilo : 3130 gr
Boyu : 48,2 cm.

SAĞLIKLI YAŞAM
Özel  Antalya Yaşam Hastanesi  Sağl ık Bül teni

BEBEK MEREY
Doğum Tarihi : 24.11.2016 
Anne İsmi : Kamile
Baba İsmi : Alper
Cinsiyet : Erkek
Kilo : 3640 gr.
Boyu : 52 cm.

BEBEK ÇETİN
Doğum Tarihi : 21.11.2016
Anne İsmi : Gülistan
Baba İsmi : Engin
Cinsiyet : Kız
Kilo : 3950 gr.
Boyu : 51,5 cm.

BEBEK YAZAN
Doğum Tarihi : 22.11.2016 
Anne İsmi : İlke
Baba İsmi : Alper
Cinsiyet : Erkek
Kilo : 2810 gr.
Boyu : 49 cm.

BEBEK YILMAZALP
Doğum Tarihi : 22.11.2016
Anne İsmi : Fatma
Baba İsmi : Hasan
Cinsiyet : Erkek
Kilo : 4130 gr.
Boyu : 49 cm.

ÖZEL KEMER 
YAŞAM HASTANESİ
Merkez Mah. Lise Cad. 

No: 26 Kemer / ANTALYA 
Tel: 0242 212 0 444

ÖZEL OPERA 
YAŞAM HASTANESİ
Cumhuriyet Mah. 629 Sk. 

No: 16 ANTALYA 
Tel: 0242 212 0 666

ÖZEL ALANYA YAŞAM 
HASTANESİ

Şekerhane Mah. Refik Bakalım 
Sk. No: 3 Alanya / ANTALYA 

Tel: 0242 212 0 555

ÖZEL MANAVGAT 
YAŞAM HASTANESİ

Hasan Fehmi Boztepe Cad. 
No: 176 Manavgat / Antalya 

Tel: 0242 212 0 888

ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI 
(ASV) YAŞAM HASTANESİ

Gebizli Mah. 1116 Sok. No: 4 
Muratpaşa / ANTALYA 

Tel: 0 242 212 07 77

ÖZEL ANTALYA 
YAŞAM HASTANESİ

Şirinyalı Mah. 1487 Sk. 
No: 4 ANTALYA 

Tel: 0242 212 0 212

YENi YASAMLAR

2016

İmtiyaz Sahibi: Özel Antalya Yaşam Hastanesi adına Dr. Cemal ÖZKAN / Yazı İşleri Sorumlusu: Gizem CANDAN
Tasarım: Yaşam Hastanesi Reklam Ekibi / Baskı: Ajans Form 0242 243 20 84

Sağlıklı ve huzurlu 
bir yıl dileriz...

Mutlu Yıllar...
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