


TA N I  V E  T E DAV İ  B Ö L Ü M L E R İ
ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Oral İmplantoloji

Ortodonti
Pedadonti

Protez
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Genel ve Lokal Anestezi
Spinal/Epidural Anestezi

Sedasyon
BESLENME VE DİYET

Sağlıklı Beslenme Programı
Kişiye Özel Kilo Verme ve Alma Programları

Bölgesel Zayıflama
-Andülasyon
-Lenf Drenaj

-Soğuk Lipoliz 
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Beyin Tümörleri, Kafa Tabanı Tümörleri,
Hipofiz Tümörleri, Omurilik ve Omurga Tümörleri

Beyin Damar Hastalıkları
Omurga Hastalıkları

   (Boyun ve Bel Fıtığı)
Çocukluk Çağı Beyin, Omurilik ve Sinir Hastalıkları

Ağrı ve Fonksiyonel Hastalıklar
Travmalar

CHECK-UP PROGRAMLARI
Çocuk Sağlığı Paketleri
Erkek Sağlığı Paketleri
Kadın Sağlığı Paketleri

ÇOCUK CERRAHİSİ 
ÇOCUK KARDİYOLOJİ

ÇOCUK NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Alerji Testleri
Sağlıklı Çocuk Takibi

DERMATOLOJİ
Kadın-Erkek Genital Dermatoloji

(Medikal ve Cerrahi Tedaviler) 
Dermatoskopi
Derma Lazer

Ciltte PRP
O-Shot Tedavi

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

ESWT
Ağrı Tedavisi Kuru İğne

Klinik Pilates
GASTROENTEROLOJİ

Gastroduedonoskopi
Kolonoskopi

Endoskopik Kanama Müdahaleleri
GÖĞÜS HASTALIKLARI

 Alerji - İmmunoterapi
Uyku Apnesi Sendromu

Sigarayı Bırakma
Astım
Koah

Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğer Enfeksiyonları - Tüberküloz

İnsterstisyel Akciğer Hastalıkları
GENEL CERRAHİ
Endokrin Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi 

Meme Cerrahisi
GÖZ HASTALIKLARI

Glokom
Katarakt ve Refraktif Cerrahi 

Kornea ve Kontakt Lens 
Laser Cerrahi

Okulaplastik Cerrahi

Retina ve Diyabet
Şaşılık
İÇ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Gebelik ve Doğum
Jinekolojik Cerrahi/Myom ve Over Kisti 
Laparoskopik/Histeroskopik Müdahale 
Menopoz Takibi
Histerektomi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Varis Cerrahisi
Arteryel (Atardamar) Ameliyatları 
Diyabetik Ayak Yara Tedavileri 
Böbrek Yetmezliği İçin Fistül Açılması 
El-Ayak Terlemesi İçin Kapalı Ameliyat
KARDİYOLOJİ
Koroner Arter Hastalığı
Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Kalp Yetmezliği
Ekokardiyografi Testi
Kalp Kapak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Kalp Pili Uygulamaları 
Kalp Ritim Bozuklukları
Kalp Romatizması Tanı ve Tedavisi
Kalp Yetmezliği Tanı ve Tedavisi 
Koroner Arter Girişimsel Tedaviler
Periferik Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
Girişimsel Kardiyoloji 
Hiperlipidemi
Ritim Holter Değerlendirmesi
KLİNİK LABORATUVAR
Allerjenler 
Biyokimya 
Endokrinoloji 
Hematoloji 
Mikrobiyoloji 
Moleküler Biyoloji 
Seroloji
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
Baş Boyun Cerrahisi
Kulak Cerrahisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti
Pediatrik KBB
NÖROLOJİ
EEG
EMG
Migren Botoksu
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
ODYOLOJİ VE İŞİTME TARAMA 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Artroplasti-Kalça Cerrahisi 
Ayak Cerrahisi
Diz Cerrahisi
Omuz ve Dirsek Cerrahisi 
Spor Yaralanması
Ağrı Tedavisi-PRP
PERİNATOLOJİ
PSİKİYATRİ
PSİKOLOJİ
Psikoterapi
Kişilik Testleri
RADYOLOJİ
UYKU LABORATUVARI
ÜROLOJİ
Androloji
Endoüroloji
Kadın Ürolojisi
Rekonstrüktif Cerrahi
YOĞUN BAKIMLAR
Erişkin Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi  alanlarındaki 

Uzman Hekimlerimizle 7/24 Hizmetinizdeyiz
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TÜRKİYE HASTANESİ

Sevgili dostlarımız, yeni bir dergi ile ve yeni konularla karşınızdayız. Kış aylarına oldukça ılık havalar 
ile giren ülkemizde özellikle Covid-19 pandemisi ile ilgili gündem halen yoğun. Günlük vaka sayıları 
ve vefat sayıları, evet korkutucu bir artış olmasa da, yüksek seyrediyor. Virüsün şekil değiştirmesi, 

yeni varyantlar oluşturması ile bulaştırıcılığın artması bir tehdit olarak karşımızda.

Ülkemizde devletin aşı politikası çok etkili bir şekilde planlandı. İlk aylardaki tedarik problemi de 
aşıldıktan sonra isteyenin aşıya ulaşımı adeta bakkal alışverişi kadar kolaylaştı. Biz sağlık çalışanları 
başta olmak üzere ülkede büyük bir kesim aşılarını oldu. Bizler aşımızı olurken bu işin uzmanı 
olan üniversite hocalarımızı, bilim adamlarını dinledik. Çevremize, hastalarımıza da duyduklarımızı 
aktardık. Özellikle antikor oluşması ve varyantlara etkisi açısından sürekli yapılan çalışmaları da 

göz önüne aldık.

Maalesef ki içinde  bazı sağlık çalışanlarının da  olduğu bir kesim aşı karşıtlığını “dedikodu ve 
komplo teorisi’’ temelinde insanlar arasında yaydı. Konu hakkında ciddi araştırma yapmayan, 
şifahi ve kulaktan dolma bilgilere inanan insanlar aşı olmama yolunu seçtiler. Bu da şu anda 
gördüğümüz yoğun bakım ve ölüm oranlarını yüksek hale getirdi. Bilim adamlarının önerdiği şekli 
ile iki Sinovac, bir Biontech aşısı olan, yahut iki Biontech aşısı olanlarda hastalık ya hiç  oluşmuyor 

ya da grip gibi seyredip on günde geçip gidiyor. Bunu asla unutmayın.

Aşı olun!

Devletin regülasyonlarına uyun ve kişisel korunma önlemlerini de asla ihmal etmeyin.Bu bir 
savaş ve düşmanın işini kolaylaştıranlardan olmayın. Özellikle ülkemizde de görülmeye başlanan 
Omicron varyantına karşı aşılı olmak son derece önemli. Önümüzdeki aylarda önerilecek olan 

hatırlatma dozunu da yaptırarak bu salgının bitmesine hep birlikte yardımcı olalım.

Dergimiz bu sayıda biraz “Kadınlara özel’’ gibi oldu. Bundan da çok memnunuz. Doğurganlıkları ile  
hayatın esasını bizlere gösteren kadınların iki önemli problemi üzerinde yazılar yazıldı. Yol gösterici 

olabilirsek onur duyarız.

Tıbbın önemli  esaslarından olan koruyucu hekimliğin, tedavi edici hekimliğin işlerini de ne kadar 
kolaylaştırdığını biliyoruz. Bu sebeple zamanında yapılan kontrollerin ve şikayetlere karşı dikkatli 
olmanın önemini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ayrıca sosyal bölümlerimizle  de sizlerin 

istirahat saatlerinizde güzel vakit geçirmenizi amaçladık.

Kadro ve müdahale yeteneği olarak giderek gelişen hastanemizden haberleri de yine bu sayıda 
bulacaksınız...

Yeni sayılarda, yeni ve ilginç konularla karşınızda olmak üzere.

DR. AHMET FARUK YAĞCI
G E N E L  YAY I N  Y Ö N E T M E N İ

TÜRKİYE HASTANESİ
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İ ç indek i le r

BİZDEN HABERLER

RÖPORTAJ
SEVAL GÖKAL İLE
AYNI BAHÇEDE 25 YIL

MENOPOZ: BİR KADIN OLARAK 
SEVİNMELİ Mİ YOKSA ÜZÜLMELİ Mİ?
PROF. DR. RIFAT ERALP ULUSOY

OSTEOPOROZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
DOÇ. DR. AYLA AKBAL

MENOPOZ SONRASI DÖNEMDE
İDRAR KAÇIRMA
DOÇ. DR. MURAT UĞRAŞ

MENOPOZDA SAĞLIKLI YAŞAM
OP. DR. NEVRA TOPALİSMAİLOĞLU

MENOPOZ SONRASI KALÇA KIRIĞI
OP. DR. BİROL TARIK ŞENER

EYVAH! MENOPOZ GELDİ ÇATTI
PSK. CANSU DÜLGER

MENOPOZ VE YAŞIN CİLDE ETKİLERİ 
VE BUNLARIN GİDERİLMESİ
UZM. DR. METİN OĞUZ

MENOPOZDA SAĞLIKLI BESLENME
DYT. ESRA KURT MUTLU

MEME HASTALIKLARININ AYIRICI 
TANISINDA RADYOLOJİ
UZM. DR. NİLGÜN EREN

SİNEMA KUŞAĞI
UZM. DR. AHMET FARUK YAĞCI

ANLAŞMALI KURUMLAR58

44
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12 36
34

32

38
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42

5226

20

MENOPOZA HAZIR MIYIM?
OP. DR. SELİN ÇETİNKAL

MEME KANSERİNDEN
KORKMAYIN
OP. DR. CAVİT HAMZAOĞLU

İSVİÇRE TATİLİ
UZM. DR. ŞÜKRÜ CİDO

30
MENOPOZ DÖNEMİNDE KEMİK 
ERİMESİNE DİKKAT
UZM. DR. FUNDA AKAÇLI

22
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TÜRKİYE HASTANESİ

TÜRKİYE HASTANESİ
ADINA İMTİYAZ 
SAHİBİ  VE BAŞHEKİM 
Faruk KOCA

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Dr.  Ahmet  Faruk YAĞCI

YAYIN KURULU
Dr.  Ahmet Faruk YAĞCI
Dr.  Nevra TOPALİSMAİLOĞLU 

E D İ T Ö R
B e r i l  B A K İ

G R A F İ K  TA S A R I M C I
E r g i n  YAVA Ş

YÖNETİM YERİ
TÜRKİYE HASTANESİ
MERKEZ MAH.  DARÜLACAZE CAD. 
NO:  14/1  34381  Ş İŞL İ  /  İSTANBUL
TEL:  0212 314 14  14 
FAKS:  0212 314 14  15 
www.turk iyehastanes i .com

A c i l  S e r v i s
D r.  Me h m et  SA R G I N
D r.  D a m l a  ŞA H İ N
D r.  Me s u t  TO M O
D r.  Ra h m et  M U S TA PAY E V

Ağ ı z  ve  D i ş  S a ğ l ı ğ ı
D t .  H i l a l  Yı l d ı z  Y Ü KS E L
D t .  Me h m et  TA R KO Ç İ N

A n e s t e z i y o l o j i  ve  Re a n i m a s y o n
Uz m .  D r.  Yu s u f  Z i ya  Y E N E R
Uz m .  D r.  Tu ra n  E V R A N
Uz m .  D r.  İ m a n a l i  D U YŞ OY E V 

B e s l e n m e  ve  D i y e t
D y t .  B a h a t t i n  A R S L A N
D y t .  E s ra  Ku r t  M U T LU 

B e y i n  ve  S i n i r  C e r r a h i s i
P rof .  D r.  G ö k h a n  A K D E M İ R
O p .  D r.  Leve nt  A K D U YG U

B i y o k i my a
Uz m .  D r.  E m i n e  A K I N

Ç o c u k  C e r r a h i s i
P rof .  D r.  Yu n u s  S ÖY L E T
O p .  D r.  Ce m  K A R A

Ç o c u k  S a ğ l ı ğ ı  ve  H a s t a l ı k l a r ı
D o ç .  D r.  Ö z n u r  K Ü Ç Ü K
Uz m .  D r.  E s ra  Ç E T İ N K AYA
Uz m .  D r.  E ş re f  Z I N  L AT T
Uz m .  D r.  S a l i m  E R D O ĞA N
Uz m .  D r.  Ş ü k r ü  C İ D O

D e r m a t o l o j i
Uz m .  D r.  Met i n  O Ğ U Z
Uz m .  D r.  Me ht a p  K A R A AS L A N

F i z i k  Te d a v i  ve  Re h a b i l i t a s y o n
D o ç .  D r.  Ay l a  A K BA L
Uz m .  D r.  Fa t m a  İ n c i  AY D İ L E K

G a s t r o e n t e r o l o j i
P rof .  D r.  N i h a t  A K BAY I R
Uz m .  D r.  Re f i k  O KÇ U

G e n e l  C e r r a h i
O p .  D r.  Ca v i t  H A M Z AO Ğ LU
O p .  D r.  Ece  KO Ç U M

G ö ğ ü s  H a s t a l ı k l a r ı - A l e r j i
P rof .  D r.  Re ce p  AY D İ L E K
Uz m .  D r.  İ m ra n  ÖZ D E M İ R

E s t e t i k ,  P l a s t i k  ve 
Re ko n s t r ü k t i f  C e r r a h i
O p .  D r.  Te k i n  G Ü M Ü Ş O Ğ LU

Ü r o l o j i
D o ç .  D r.  Ya hya  M u ra t  U Ğ R AŞ
O p .  D r.  A h m et  Ta l h a  B EŞ I Ş I K

G ö z  H a s t a l ı k l a r ı
P rof .  D r.  Ha n e f i  ÇA K I R
P rof .  D r.  Me h m et  ÇA K I R
P rof .  D r.  Tu n ç  OVA L I
O p .  D r.  Ço l p a n  OVA L I
O p .  D r.  E m re  G Ü L E R
O p .  D r.  E rd i n ç  C E Y L A N
O p .  D r.  M .  B a h a t t i n  K I R
O p .  D r.  M .  Ka d i r  EG E M E N O Ğ LU

İ ç  H a s t a l ı k l a r ı
Uz m .  D r.  A h m et  Fa r u k  YAĞ C I
Uz m .  D r.  Me h m et  Ne c i p  Ç E T İ N E R
Uz m .  D r.  Ya s i n  K ES K İ N
Uz m .  D r.  B u rc u  Ku r t  Y I L D I R I M

Ka l p  D a m a r C e r r a h i s i
D o ç .  D r.  B i l a l  Ka a n  İ N A N
O p .  D r.  Ca fe r  A B BAS O Ğ LU

Ka r d i y o l o j i
P rof .  D r.  E r t a n  Y E T K İ N
P rof .  D r.  R ı fa t  E ra l p  U LU S OY

Ka d ı n  H a s t a l ı k l a r ı  ve  D o ğ u m
O p .  D r.  A s l ı  CO Ş K U N  S E V K E T
O p .  D r.  Ayş e  Me r ye m  U S LU
O p .  D r.  Ayş e  S O L A R O Ğ LU
O p .  D r.  Me h m et  AYG Ü N  ( Pe r i n a t o l o j i )
O p .  D r.  Nev ra  TO PA L İ S M A İ LO Ğ LU
O p .  D r.  N i h a l  ÇA K I R
O p .  D r.  Ö zg ü r  Ç E T İ N E R
O p .  D r.  Tü l a y KO L DAŞ

K l i n i k  P s i ko l o j i
P s k .  B u s e  BAY T I N
P s k .  Ca n s u  D Ü LG E R

Ku l a k- B u r u n - B o ğ a z
P rof .  D r.  İ r fa n  D E V R A N O Ğ LU
P rof .  D r.  İ s m et  E rca n  CA N BAY
O p .  D r.  A h m et  Y I L D I R I M
O p .  D r.  Ceva t  U ÇA R
O p .  D r.  İ l h a n  ÖZ B E K

N ö r o l o j i
D o ç .  D r.  Ad i l e  ÖZ K A N 

O b e z i t e  ve  M e t a b o l i k  C e r r a h i
O p .  D r.  E ro l  V U R A L

O r t o p e d i  ve  Tr a v m a t o l o j i
P rof .  D r.  At i l l a  PA R M A KS I ZO Ğ LU
O p .  D r.  Me h m et  H E LVAC I
O p .  D r.  Ta r ı k  Ş E N E R

P s i k i y a t r i
Uz m .  D r.  Zey n e p  Ş E N K A L
Uz m .  D r.  Ha v va  A FŞA R O Ğ LU

Ra d y o l o j i  ve  G ö r ü n t ü l e m e
Uz m .  D r.  Ad n a n  A L P T E K İ N
Uz m .  D r.  Fu n d a  A K AÇ L I
Uz m .  D r.  N i l g ü n  E R E N
Uz m .  D r.  Ö m e r Fa r u k  E VC İ L

D A N I Ş M A  K U R U L U

YA P I M

Reçete Dergisi Türkiye  Hastanesi’nin sağlık sektöründeki mesleki süreli yerel yayınıdır.

Dergide yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

B A S K I 
İ H L A S  G A Z E T E C İ L İ K .  A . Ş .
M E R K E Z  M A H .  2 9  E K İ M  C A D .
İ H L A S  P L A Z A N O :  1 1  A /4 1
Y E N İ B O S N A ,  B A H Ç E L İ E V L E R  /  İ S T .
T E L :  0 2 1 2  4 5 4  3 0  0 0



6

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında hastanemiz yönetimi 
ve hekimleri Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Bu özel günde 
yaşlıları unutmayan hastanemiz heyeti, Darülaceze ile yapaca-
ğımız ortak çalışmalar ile ‘Yaşlı Dostu Hastane’ unvanı alacağını 
duyurmuş oldu.
 
Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak ama-
cıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Hastane-
miz Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr.Gökhan Akdemir, Nöroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Adile Özkan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. 
Dr. Ayla Akbal, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Konduk ve 
Kurumsal İletişim Ekibi ile Darülacezeye bir ziyaret gerçekleştir-
dik. Hastane heyeti ilk olarak Darülaceze Başkanı Sn. Hamza 
Cebeci’yi ziyaret ederek, bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet daha 
sonra seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi 
atölyelerde yeni hobiler edinerek, eserler ortaya koyan Darüla-
ceze sakinlerine yaptıkları ziyaretlerde çiçekler dağıtıp, onların 
dileklerini ve duygularını dinledi. 

Dünya Yaşlılar Gününde
Darülaceze Sakinleri Unutulmadı

B i z d e n  H a b e r l e r
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TÜRKİYE HASTANESİ

Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konu-
sunda bilgi verilmesi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasına 
yönelik  Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında, hasta-
nemizde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline 
gelmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve em-
zirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra 
annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle 
eğitilmiş sağlık personelimiz ile annelere bebeklerini nasıl em-
zirecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. 

Anne sütünün her damlası bebeğiniz için değerlidir ve be-
beğiniz ile aranızdaki en güçlü bağ anne sütüdür. İlk 6 ay 

Hizmetlerin belirlenen amaçlara uygun olarak yerine getiri-
lebilmesi için gerek kurum içinde ve gerekse yönetsel dü-
zeyde etkin bir iletişim sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. 
İyi bir iç iletişim olmadan personel ve birimler arası işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak mümkün değildir. Pandemiden 
dolayı uzun zamandır bir araya gelemediğimiz Değerli He-
kimlerimiz ile bir araya gelerek sağlık sektörünü ve hastane-
mizin gelişim süreçlerini değerlendirdik.”

Doktor Toplantısı’nda
Yılı Değerlendirdik 

Emzirmenin Önemine Dikkat Çektik
bebeğinizin ihtiyacı olan tek besin Anne Sütüdür. Biz de 
Türkiye Hastanesi olarak “Bebek Dostu Hastane” unva-
nımız ile annelerin bebeklerini emzirmesini destekliyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü; bebeklerin ilk 6 ay sadece anne 
sütü ile beslenmesini, su dahil herhangi bir ek gıda ve-
rilmemesini, altıncı aydan sonra ise uygun ek gıdalara 
başlanarak, emzirmeye 2 yaşına kadar devam edilmesini 
önermektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı bebek dostu hasta-
nemizde; uzman ekibimiz, doğum yapan her anneye em-
zirme ve anne sütünün önemini anlatmaktadır. Emzirme 
haftasının anısı olarak da 1-7 Ekim arası hastanemizde 
doğum yapan tüm annelerimize hediyeler verdik.  
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Zerafetin ve narinliğin simgesi olan Flamingolar bu özelliği ile 
hayatımızın baş tacı olan kadınlarımızı simgeler.

Ayrıca uzun bir süredir küresel ısınma ile birlikte nesli tüken-
me riski taşıyan ve hayata karşı inanılmaz bir mücadele savaşı 
verme arzusuyla mücadeleyi simgeleyen Flamingolar, bu sene 
meme sağlığı çalışmalarımıza ilham olmuştur.

Alışılagelmiş pembe rengin dışında mavi kullanımı, meme kan-
seri riskinin erkek bireylerde görülme riskini anlatınır. “Meme 
Kanserinin Bana Anlattıkları” temalı “Sukulent Bahçesi” etkin-
liğimizde hastane çalışanlarımız ve hastane misafirlerimiz bir 
araya gelerek kendi bahçelerini oluşturdular ve kendilerine bi-
rer anı bıraktılar.

“Meme kanserinin bana anlattıkları”
Meme Kanseri Farkındalık Ayı 

B i z d e n  H a b e r l e r
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Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve bebeklerin sağ-
lık sorunlarına dikkat çekmek üzere, 2011 yılından bu yana 17 
Kasım ‘’Dünya Prematüre Günü’’ olarak kutlanmaktadır. Dünya 
Prematüre Günü, prematüre doğum nedenli ölümler, yeti kaybı 
ve neden olduğu diğer sağlık problemlerine dikkat çekmek için 
bir fırsat olduğu gibi olası çözüm yollarını gündeme getirmek için 
de önemli bir şanstır. Dünya çapında düzenlenen çok sayıda et-
kinlik, bu çabaların özünü oluşturmaktadır. Bizde hastanemizde 
oluşturduğumuz etkinlik alanımızda doktor ve sağlık çalışanları-
mız aileler ile bir araya geldi. 

Yaşama Tutunan
Heyecanlı Kalplerin
Yanındayız
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Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren hasta-
nemiz, taşıdığı isim ve verdiği hizmetin onurlu sorumluluğu 
ile toplumsal geleceğe her zaman kurumsal bir fayda sunma 
gayreti içerisindedir.

Asırlık çınarlarıyla birlikte tarihi yapılara sahip olan hastane-
miz; devraldığı mirası, insan sağlığı ve bunun ayrılmaz parçası 
olan çevre ile yapısal bütünlü-
ğün korunması adına gelece-
ğe taşımayı hedeflemektedir. 
Özünde insan odaklı olma 
anlayışını benimseyen Butik 
Hastane işletmeciliği uygula-
ması yapılan hastanemizde 
gelecek nesillere daha yaşa-
nılabilir bir dünya bırakmak 
üzere bu sosyal sorumluluk 
projesinde de yer almak iste-
miştir. İstanbul’un en merkezi 
yerinde olan hastanemiz yeşi-
lin az bulunduğu bir noktada insanların sadece sağlık hizme-
ti için gelmediği aynı zamanda çevredeki komşularımızın da 
nefes alabileceği bir ortak buluşma noktası konumundadır.

Hastanemiz topluma sağlık hizmetleri sunarken, sadece te-
davi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı so-
rumluluk bilinci ile de hareket etmektedir. 
18 dönüm arazide yer alan hastanemiz bahçesinde bu za-
man itibariyle 42 farklı tür olmak üzere toplam 170 adet ağaç 

Türkiye’nin Geleceği: 
Hastanemizde Her Yenidoğan Doğa İçin Bir Fidan

bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir var olan çınar ağaçlarımızı 
geçmişten günümüze koruyarak yaşatmanın haklı sevinci ve 
gururunu taşıyoruz. 

Çevre ve doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden hastane-
miz, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak 
üzere Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) ile yürüttüğümüz 

bu projeye de imza atmıştır. 

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliş-
tirmek, toplumun bütün kesimlerinin çev-
reye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak 
amacıyla  hastanemizde başlattığımız 
doğan her bebeğe bir fidan bağışlayarak, 
bebeklerimizin toprakla buluşmasını he-
defliyor ve üzerimize düşen görevi yerine 
getirirken toplum özelinde dikkatleri bu 
noktaya da çekmek istiyoruz. ÇEKUD ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz projemizde, şua-
na kadar 1500 adet fidan bağışlanmıştır. 

Çevre Kuruluşları Derneğine hastanemize vermiş olduğu un-
vandan dolayı teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığı onaylı “Be-
bek Dostu Hastane” unvanına sahip olan hastanemiz¸ asırlık 
çınarlarıyla birlikte; devraldığı mirası, insan sağlığı ve bunun 
ayrılmaz parçası çevre ve yapısal bütünlüğün korunması adı-
na geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Bu nedenle ÇEKUD 
dan “Yeşil Dostu Hastane” unvanını aldığımız için çok onur-
luyuz.
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ÇEKUD ile ortaklaşa yürüttüğümüz pro-
jemizde, Derneğin her sene belirlediği 
alanlarda fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 
ÇEKUD tarafından belirlenen lokasyon 
bilgeleri tarafımız ile paylaşıyor, bizlerde 
ailelere, özel günlerde personellerimize, 
anlaşmalı kurum ziyaretlerimizde kurum-
ların adına bağış yaparak sertifika ile ilgi-
lilere takdim ediyoruz.

Türkiye Hastanesi Çalışanları
Yazı Motivasyon ile Uğurladı

Yoğun geçirilen bir sezonun ardından Türkiye Hastanesi 
yöneticileri ve çalışanları  yat gezisinde buluştu. Etkinli-
ğimiz gün ışığının en güzel saatlerinde tüm çalışanların 
ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.  

Motivasyon, eğlence ve dinlenme odaklı bu gün-
de keyifli atıştırmalıklar, serin içecekler sohbetle-

re eşlik ederken denizin sesi ruhumuzu dinlendirdi.  
Başarı ödülleri, eğlenceli oyunlar ve lezzetli tadımlar günü 
güzelleştirirken bu anlar ile sezonun yorgunluğu atıldı.  
 
Kurum içi etkinliklerin her zaman takım ruhunu güçlen-
dirdiğine inanarak düzenlediğimiz etkinliklerimize katılan 
tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Bu sayıda hastanemizin en uzun süreli 
çalışanlarından olan Seval Hemşire ile 
konuştum. Kendisi ile o kadar uzun sü-
redir birlikte çalışıyoruz ki o da benim 
gibi hastanenin canlı mobilyalarından 
sayılabilir. Şimdilerde Retina bölümün-
de bir sürü teknik işi ve tetkikleri yapar-
ken bir yandan da bölüm hekimlerine 
destek oluyor. Asla işten kaçmayan, 
mutlaka doğruyu söyleyen ve insan-
larla muhatap olduğunda gönül almayı 
bilen birisi.

Hem iş hem de çocuk büyütmek 
nasıl bir şey? Ya da ailenin kızı, 
eş, anne, çalışan olmak?
Annelik, öncelikle zor bir iş. Hele de 
çalışan bir anne iseniz, işiniz iki kat 
zorlaşıyor. İş ve arasında bir ritm oluşturmak zorunda-
sınız ve yorgun olsanız da sorumlulukları tamamlama-
dan istirahat olmuyor. Size verilen ailenin kızı, eş, çalışan 
anne etiketlerine bir de sağlıkçı olmak eklenince feda-
karlık katlanıyor.

Bundan yirmi sene önce üniversi-
tede çocuğu olan bir anne olacağı-
nı hayal eder miydin?
Kesinlikle hayal etmedim. Yirmibeş sene 
aynı işyerinde çalışmayı da hayal etme-
miştim. Burada evlendim, anne oldum. 
Çocuklarım da burada büyüdü ve büyü-
yorlar. Büyük oğlumu da burada evlen-
dirmeyi düşünüyorum.
Hastanede nerelerden gelip geçtin. 
Bölüm sorumlusu olmak, acil sorumlu-
su olmak bir yana bir ara Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bile yaptın. Bunlardan sade-
ce birini tercih edecek ve emekli olana 
kadar orada kalacak olsaydın hangisini 
seçerdin.

Dediğiniz gibi hemen her alanda çalış-
tım. Her çalıştığım alan gelişimime ve mesleğime bir şey-
ler kattı. Tek zorlanarak çalıştığım kısım ise Halkla İlişkiler 
idi. Bir çok şeyi bu kurumda tecrübe etmiş olsam da belli 
seneden sonra duygusal boşluk ve tatmin olamama duy-
gusunu da yaşayacağımı anladım. Sorun çözmek güzel 
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ancak ben, hastalara dokunup tedavilerini yapmak ve 
iyileştiklerini görmekten hoşlanıyorum. Hastaların size her 
an dua etmesi duygusal tatmin açısından önemli. Emekli 
oluncaya kadar hemşire kimliğimle devam etmek istiyo-
rum. Zira bu size paranın bile satın alamayacağı bir hazzı 
yaşatıyor.

Dedikodu mahiyetinde, hekimler nasıl insanlar, 
beraber çalışmak yorucu mu, eğlenceli mi?
Hekimler zor insanlar değiller aslında. Sorumluluk aldı-
ğı hastasının tedavisini yapar ve raporlarsanız, hasta da 
memnunsa hekimin sizden memnun olmaması diye bir 
şey olmaz.  Ben bu hastanede bir çok hekim ile çalıştım 
ve onların işleyişte ne istediklerini gözlemleyip uyguladı-
ğım için de  sorun yaşamadım. Çalışırken çok keyif aldı-
ğım hekimlerin yanında çok yorulduğum hekimler de var. 
Bu da işin cilvesi.

Kadın, gerçekten de  kadının kurdu mudur?
Bunu çok doğru bulmasam da öyledir. Kadın kadının kur-
dudur... Aile hayatında kadınlara genellikle erkek  şiddet 
uygulayıp zarar verebiliyor. Eğitim ve sosyo-ekonomik 
düzeyi yüksek kesimlerde ise psikolojik şiddet ve baskı 
açısından kadın kadına daha çok zarar veriyor. Kadınların 
da erkeklere ve özellikle kocalarına psikolojik baskı uygu-
ladıklarını da biliyorum. Lakin özellikle iş hayatında kadın-
lar kadınlara karşı daha acımasız.

İş yerinde ‘’Sadece şu ve şu düzelse başka şey 
istemem’’  dediğin noktaların var mı?
Bundan onbeş sene öncesine gitmek ve orada kalmak 
isterdim. Son yıllarda hastanemiz ve hizmet alanları çok 
büyüdü gelişti. Bu bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Öyle ki, 
eskiyim ama yeni gibi oldum.

Giresun sana ne ifade  ediyor? Maddi imkanlar 
aynı olmak kaydı ile İstanbul’a tercih eder misin?
Giresun bundan 25 sene önce  benim için, kaçılacak, 
fazla özelliği olmayan bir şehirdi. Yaşadığım şehrin do-
ğasının, denizinin, köy düzeninin güzelliğini içinde iken 
anlamamışım. Bu günlerde büyükşehirde yaşarken kısıtlı 
zamana sahip olmak, trafik derdi, kendimize vakit ayıra-
mamak erteleyerek yaşamak zor ve yorucu. Olgunlaştık-
ça doğduğum şehrin ne kadar kıymetli olduğunu anla-
dım. Çocuklarımın eğitim şartlarını orada oluşturabilecek 
olsam kolaylıkla orayı tercih ederdim.
Hayatın her zaman soruları giderek zorlaşan bir 
sınav olduğu söylenir... Senin için sakıncası yok-
sa sana sorulmuş en zor hayat sorusu neydi?
Bundan altı sene kadar önce babamın ve annemin aynı 
anda habis hastalığa yakalandığını öğrendim.  O gün-
lerde hayatım çok zor bir sürece girdi. Özellikle baba-
mın tetkikleri sonrasında yapılacak fazla şey olmadığını 
öğrenmek beni çok üzdü. Bu süreçte ailemin benden 
beklediği ‘’Tedavi deneyelim mi, hayat şartlarını iyi tuta-
rak süreci idare edelim mi?’’ sorusunun cevabıydı. Bana 
çok ağır gelen bir soruydu. Bu cevabı sizinle ve diğer 
hekimlerle birlikte vermeye çalıştık ve neticede tedavisiz 
hayat kalitesini devam ettirmeye çalıştık. Babamın son 
bir senesini böyle yaşadık.

Tek kelimede:

Hayat: Nefes almak
Aile: Huzur
Para: Zorunluluk
Kısmet: Hediye
Erkek çocuk: İyikilerim

Ben de iki laf edeyim. Birlikte çalıştığımız insanlarda en 
çok gördüğümüz problem ‘’ayarsızlık’’ tır.  Seninle çalış-
tığımız 25 sene boyunca, söyleneni anlayan, sesi ayarlı, 
samimiyeti ayarlı, tavrı abartısız bir in-
sanla çalışma fırsatı buldum. Hastanem 
adına olduğu kadar kendim adına da 
teşekkür ederim.
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MENOPOZA HAZIR MIYIM?

Menopoz son görülen adet kanaması demektir. Son adet 
kanamasından itibaren 1 yıl boyunca adet görmeyen ka-
dının menopozda olduğu kabul edilir. Ülkemizde meno-
poza geçiş dönemi ortalama 45-55 yaşları arasındadır.

Menopoz bir hastalık değil kadının yumurtalıkların-
daki yumurta hücrelerinin tükenmesi sonucu ortaya 
çıkan doğal bir süreçtir. Menopoz ile birlikte yumurta 
hücrelerinden salgılanan hormonlar azalır. Özellikle 
östrojen hormonunun azalması ile kadında menopoz 
şikayetleri görülmeye başlar. Menopoz yaklaştıkça 
bu şikayetlerin hem sıklığı ve hem de şiddeti artış 
gösterir. Ateş basması, terleme, uyku problemleri er-
ken dönemde görülen bulgulardır. Bu bulgular bazen 
kişinin yaşam kalitesini etkileyecek boyutta olabilir. 
Menopoz sonrası geç dönemde ortaya çıkan sorun-
lar ise daha önemli sağlık sorunlarıdır. Kemik erimesi, 
kalp damar hastalıkları, bilişsel fonksiyonlarda zayıf-
lama bunlardan en önemli olanlardır.

Östrojen hormonu hem kandaki lipid düzeyini olumlu 
yönde etkileyerek hem de damarlar üzerine olumlu 
etkileri ile kalp ve damar hastalıklarını önleyici yönde 
etki eder. Bu da menopoz öncesi dönemde kalp da-
mar hastalıklarına karşı kadınlarda erkeklere kıyasla 
önemli bir avantaj sağlar. Menopoz sonrası dönem-
de ise östrojen hormon seviyelerinin düşmesiyle kalp 
damar hastalıkları 3 kat artmaktadır.

S a ğ l ı k

14



15

TÜRKİYE HASTANESİTÜRKİYE HASTANESİ

Kadınlarda kemik yapısındaki gelişim 30-35 yaşına ka-
dar devam etmektedir. 35 yaş sonrasında kemik yo-
ğunluğunda kayıplar başlamaktadır. Menopoz öncesi 
dönemde başlayan kemik yoğunluğundaki  bu azalma 
menopoz sonrası dönemde daha da artar. Menopoz 
sonrası kadınlarda kemik kütlesi her yıl %5 kadar azalır.

Menopoza bağlı olarak gelişen sıcak basması gibi 
semptomların giderilmesinde ve kemik erimesi nedeniy-
le oluşabilecek kırıkların önlenmesinde en etkin tedavi 
hormon tedavisidir. Hormon tedavisinin 60 yaş öncesi 
ve menopozu takiben ilk 10 yıl içerisinde kullanılması 
uygundur. Erken menopoza giren kadınların normal 
beklenilen menopoz yaşına kadar hormon tedavisi al-
ması önerilir. Genital semptomlarında en etkin yaklaşım 
ise lokal östrojen uygulamasıdır. Ancak bu hormon te-
davileri her hasta için uygun değildir. Hormon tedavi-
lerinin damar tıkanıklığı ve inme riski ile meme kanseri 
riskini bir miktar artırabileceği yapılan çalışmalarda gös-
terilmiştir. Bu nedenle hasta, hekim tarafından detaylı 
olarak değerlendirilmeli uygun olan hastalara hormon 
tedavisi başlanmalıdır.

Menopozda Egzersiz
Menopoz sonrası dönem kadınların hayatının neredey-
se üçte birlik kısmını oluşturur. Bu dönemi sağlıklı ve 
yaşam kalitesi yüksek olarak geçirmek için sağlıklı bes-
lenmeye dikkat edilmelidir. Kalp damar sağlığı ve kemik 
sağlığı açısından düzenli egzersiz yapmaya özen gös-
terilmelidir. Menopoza bağlı şikayetler hekim tarafından 
değerlendirilmeli uygun hastalara hormon replasman 
tedavisi seçeneği sunulmalıdır. Yılda bir kez yapılmasını 
önerdiğimiz jinekolojik muayeneler aksatılmamalıdır. 
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Sıcak basmaları en son adet tarihinden birkaç yıl önce 
başlayabilir ve ilk 1 yıl yoğun olarak görülür.

Kadınların yaklaşık yarısında, sıcak basmaları meno-
pozdan sonraki 4 yıl boyunca devam eder. Bazı kadın-
larda 10 yıl kadar uzun sürebilir.

Menopozla beraber bazı jinekolojik sorunlar da görül-
meye başlar. Östrojen eksikliği genital bölgedeki doku-
larda bazı değişikliklere yol açar “vulvovajinal atrofi“ 
dediğimiz bu durum deride incelme, kuru kaşıntı, va-
jinada kuruluk ve idrar yaparken ağrı şikayetlerine yol 
açar. Ayrıca vajinal atrofi nedeniyle bölgedeki faydalı 
bakteriler olan laktobasillerin miktarı azalır bu da vajinal 
akıntı, kaşıntı, hassasiyete yol açar, enfeksiyonların 
daha sık oluşmasına zemin hazırlar. Vajina yapısın-
daki kollajen yapısının ve elastikiyetin azalması ile 
vajina daha hassas bir doku haline dönüşür. So-
nuç olarak vaginal yapıda daralma meydana gelir. 
Hormon seviyelerinin azalması ve yaşın ilerlemesiy-
le birlikte pelvis kasları ve genital bölgedeki dokuları 
zayıflar bu nedenle idrar torbası ve rahimde sarkmalar 
oluşabilir. İdrar kaçırma şikayetleri başlayabilir. 

Bazı jinekolojik kanserler menopoz sonrası kadınlarda 
daha sık görülür. Bunlardan en önemlisi rahim kanseri-
dir. Menopoz sonrası kanama rahim kanseri için önemli 
bir bulgudur. Bazen de rutin kontroller sırasında ultra-
sonografide rahim içi kalınlığının fazla ölçülmesi rahim 
kanseri açısından uyarıcı olur. Bu durumlarda rahim 
içerisinden örnekleme yapılarak tanı konulması gerekir. 
Bu nedenle menopoz sonrası dönemde kadınların yıllık 
olarak jinekolojik muayenelerini olmaları gerekir. 

Kadınların yaklaşık dörtte üçü  
menopoz sırasında sıcak bas-
maları yaşar. Sıcak basmaları 
menopozun belirgin bir özelli-
ğidir. Sıcak basması ile birlikte 
terleme görülür, bazen bunu 
titreme ve soğukluk hissi iz-
ler. Bunlar, gündüz veya gece, 
ani ve rastgele ortaya çıkarlar. 
Utanma, ani ortam sıcaklığı de-
ğişikliği, stres, alkol, kafein, acı 
baharatlar veya sıcak içecekler 
sonrasında tetiklenebilir.
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Kalp-Damar hastalıkları, kadınlarda da önde gelen ölüm 
sebeplerinden biridir. Üç yetişkin kadından birinde bir çeşit 
kalp-damar hastalığı vardır. Kalp hastalığı riski, yaş-
landıkça herkes için artar, ancak kadınlar için 
şikâyet ve belirtiler menopoz başlangıcın-
dan sonra daha da belirgin hale gelir. 

Menopoz hastalık mıdır?
Menopoz temel olarak bir 
hastalık değildir. Bir kadının 
yaşam döngüsünün doğal 
bir aşamasıdır. Bu doğal bir 
biyolojik süreçtir. Ortalama 
olarak, adet dönemlerinin 
kalıcı olarak durduğu me-
nopoz başlangıcı kadın-
larda 48-54 yaş civarında 
gerçekleşir. Östrojen seviye-
leri düştüğünde, LDL (zararlı 
tip) kolesterol seviyeleri artar ve 
HDL (iyi tip) kolesterol seviyeleri 
düşer, bu da kalp krizi ve felç gelişi-
mine katkıda bulunan atardamarlardaki 
(temiz kan damarları) yağ ve kolesterol biriki-
mine ve damarlarda tıkanmalara yol açar.
Menopoz kalp-damar hastalıklarına neden olmaz. Bu-

nunla birlikte, menopoz döneminde belirli kalp-damar 
hastalığı risk faktörleri artar. Özellikle menopoz sırasın-

da meydana gelen hormonal değişiklikler, kan ba-
sıncında artmanın başlaması ve kolesterol 

seviyelerinde artış şeklindeki hormonal 
değişikliklerin sonucu değişen kan 

yağ profili, yüksek yağlı diyet, si-
gara içme veya yaşamın erken 

dönemlerinde başlamış diğer 
sağlıksız alışkanlıklar da bu 
durumun gelişmesine kat-
kıda bulunabilir. Bunların 
sonucunda da genel olarak 
kadınlarda kalp krizlerinde 
genel bir artış, menopoz-
dan yaklaşık 10 yıl sonra 
görülebilir.

Kontrol edebileceğimiz beş 
önemli kalp hastalığı risk faktö-

rü vardır. Kötü beslenme, yüksek 
tansiyon ve kolesterol, stres, sigara 

ve obezite yaşam tarzına göre şekillenen 
risk faktörleridir ve davranış değişiklikleri ile 

iyileştirilebilir. Kontrol edilemeyen risk faktörleri ara-
sında aile öyküsü, yaş ve cinsiyet yer alır.

16

MENOPOZ 
BIR KADIN OLARAK SEVINMELI MI,

YOKSA ÜZÜLMELI MI?



17

TÜRKİYE HASTANESİTÜRKİYE HASTANESİ

17

Menopoza giren ve ayrıca aşağıdakiler gibi 
diğer kalp hastalığı risk faktörlerine sahip 
olan kadınlar daha büyük risk altındadır:

• Şeker hastalığı varlığı
• Sigara içmek
• Yüksek kan basıncı
• Yüksek LDL (düşük yoğunluklu lipoproteinler)   
 veya “kötü” kolesterol
• Düşük HDL (yüksek yoğunluklu lipoproteinler)   
 veya “iyi” kolesterol
• Obezite
• Hareketsiz yaşam tarzı

Kalp-Damar hastalığı açısından düşünüldüğü
zaman en tehlikeli risk faktörleri nelerdir?
Yaş – Kalp-Damar Hastalığı en çok 50 yaşın üzerindeki 
kişilerde görülür ve yaşlandıkça bunun oluşma riski artar. 
Cinsiyet – Erkekler kadınlara göre daha erken yaşta 
Kalp-Damar hastalıkları ile tanışırlar.
Diyet – Sağlıksız bir diyet yüksek kolesterol ve yüksek 
tansiyona neden olabilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı seçili ve menopozda da buna uy-
maya devam edilirse, kalp hastalığı ve felç gelişim riski 
daha da düşecektir. Aile geçmişi de bu riske katkıda bu-
lunmaktadır.

Erken Menopoz Kalp-Damar Hastalığı açısından bir 
tehdit midir?
Erken menopoz, yani 40 yaşından önce veya 40 ila 
45 yaşları arasında erken menopoz yaşayan kadınlar, 
Kalp-Damar hastalığı gelişimi, genel ölüm oranı (morta-
lite), nörolojik ve psikolojik hastalık ve osteoporoz açısın-
dan yüksek risk altındadır.

Kalp-Damar Hastalığı Belirti ve Bulguları nelerdir ?
Kalp hastalığının belirti ve semptomları şunları içerebilir;-
Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, göğüste basınç ve gö-
ğüste rahatsızlık (anjina) nefes darlığı. Vücudunuzun bu 
bölgelerindeki kan damarları daralmışsa, bacaklarınızda 
veya kollarınızda ağrı, uyuşma, güçsüzlük veya soğukluk.

Menopoz Sonrası Kalp Hastalığı Nasıl Önlenir?
1. Düzenli Kalp-Damar muayene ve değerlendirmeleri 
yaptırın. Düzenli kalp sağlığı Check-up değerlendirmesi 
sağlıklı bir kalbi korumak için önemlidir
2. Düzenli egzersiz yapmak; Kadınlar, kalp hastalığı riskini 
azaltmaya yardımcı olmak için haftada en az 150 dakika 
fiziksel aktivite yapmaya çalışmalıdır
3. Sağlıklı bir diyet
4. Olumlu kalmak ve pozitif düşünerek günlük stresi veya 
baskılardan kaçarak bunları yönetebilmek

Menopoz, kadın hayatında yeni bir dönemin başlangıcıdır. 
Bunu kendini bir kenara atılmış olarak görmekten ziyade 
farklı bir bakış açısı ile değerlendirerek hayatın keyfini sür-
mek, her kadının hakkıdır.  

KALP SAĞLIĞININ İYİ 
GÖSTERGELERİ NELERDİR?

• 120/80’in altında bir kan basıncı.
• 25’in altında bir vücut kitle indeksi (BMI).
• Bel çevresinin 88 cm altında olması (kadında)
• Günde 4 porsiyondan fazla meyve ve sebze
   yemek.
• Haftada 150 dakika veya daha fazla orta derece 
   de veya 75 dakika veya daha fazla şiddetli eg-    
   zersiz yapmak

!
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MENOPOZ DÖNEMİNDE KADINLARIN 
KAÇINMASI GEREKEN YİYECEKLER 
NELERDİR?

• Pastırma, sosis ve diğer işlenmiş etler
• Patates cipsi ve diğer işlenmiş, paketlenmiş atıştırmalıklar 
• Tatlı ve şekerlemeler
• Çok fazla protein tüketimi
• Fast food
• Enerji içecekleri
• Tuz 
• Hindistancevizi yağı
AMERİKAN KALP DERNEĞİ’NE GÖRE KA

Kadınlar, düzenli egzersiz ve iyi beslenme yoluyla ve er-
ken menopoza katkıda bulunabilecek, kan pıhtılaşma ris-
kini artırabilecek, damar esnekliğini azaltabilecek ve HDL 
kolesterol düzeylerini düşürebilecek alkol, kötü beslenme 
sigara gibi sağlıksız alışkanlıkları ortadan kaldırarak kalp-
lerine dikkat etmelidirler. 

Kadınlar, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olmak için 
her hafta en az 150 dakika fiziksel aktiviteyi ve bireysel 

ihtiyaçlara bağlı olarak önemli bir kilo verme programı için 
haftada 300 dakika veya daha fazlasını hedeflemelidir. 

Yürüyüş, bisiklete binme, dans etme veya yüzme, düşük 
dirençte daha büyük kasları kullanan aktiviteler iyi egzer-
sizlerdir. Egzersiz yaparken nasıl göründüğünüz veya mo-
daya uygun spor kıyafetleriniz olup olmadığı konusunda 
endişelenmeyin.

AMERİKAN KALP DERNEĞİ’NE GÖRE
KADINLARIN İHTİYACI OLAN BESİNLER 
AŞAĞIDAKİ GİBİ DÜZENLENEBİLİR.

• Meyve ve Sebzeler
• Kepekli tahıllar
• Az yağlı süt ürünleri
• Kümes hayvanları, Balık 
• Kuruyemişler (Ceviz, Fındık vb)
• Kırmızı et ve şekerli yiyecek ve içeceklerin
   sınırlandırılması

MENOPOZA GİREN BİR KADIN KALP-DAMAR SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPABİLİR?
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jisinden faydalanmaları hem kemik kütlesinin oluşumunda 
hem de korunmasında önemlidir. Aynı zamanda sigara, 

alkol, kahve tüketiminin azaltılması osteoporoz ris-
kini azaltmada önemlidir.

Hastalığın tanısı klinik bulgular, bazı 
kan-idrar tetkikleri, kemik yoğunluk ölçü-
mü ile konulur. Osteoporoz riski taşıyan 
hastalıklara sahip bireyler, 65 yaş üstü 
kadınlar, 70 yaş üstü erkekler, ailesin-
de ve kendisinde kırık öyküsü olan bi-
reylerin osteoporoz açısından bir hekim 

tarafından değerlendirilmesi gerekir. Oste-
oporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini 

ile birlikte kemik yıkımını azaltan, kemik yapı-
mın arttıran bazı ilaçlar kullanılır. İlaç tedavisine ek 

olarak hastaların yaşam tarzının düzenlenmesi, düzenli 
egzersiz yapılması, ve güneş ışınlarından faydanılması 
önerilir.

OSTEOPOROZ
NASIL TEDAVI EDILIR?

Osteoporoz genellikle kırık oluşmadıkça sessiz seyreden 
bir hastalıktır. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, 
kalça, el bileği kırıkları görülebilir. Omurga kırıklarına 
bağlı sırt ağrısı, boy kısalması, omurgada şekil 
bozuklukları oluşabilir. Osteoporoz seyrinde 
görülen kalça kırıkları hem yaşamı teh-
dit eder hem de bireyin yaşam kalitesini 
azaltabilir.

Osteoporozun tespit edilmesi ve tedavi-
si kolay olmakla birlikte kırık oluştuktan 
sonra toplumsal açıdan maliyeti yüksek, 
hastanın hayatını tehdit edebilen ve yaşam 
kalitesini azaltan bir durum haline gelebilir.

Osteoporoz oluşumunda genetik faktör ve çev-
resel faktörler etkilidir. Genetik faktörler değiştirilemez, 
ancak bazı çevresel bazı faktörler kontrol altına alınabi-
lir. Bireylerin çocukluk çağından itibaren düzenli egzersiz 
yapmaları, kalsiyumdan zengin beslenmeleri, güneş ener-

Osteoporoz, iskelet sisteminde kemik kütlesi ve kalitesinin bozulması sonucu kemik kırıl-
ganlığının artışı ile seyreden bir hastalıktır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülmek-
le birlikte bazı hastalıkların seyrinde, yaşlı bireylerde, bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak 

da ortaya çıkabilir.

D O Ç .  D R .  AY L A  A K B A L
F İ Z İ K  T E D AV İ  V E  R E H A B İ L İ TA S Y O N  U Z M A N I
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İp atlama, koşma ve aerobik gibi egzersizler nisbeten zor-
layıcı olduklarından ileri yaştaki ve yerleşmiş osteoporozu 
olan hastalara verilmemelidir. Bahçe işleri, golf ve bowling 
gibi dönerek ve eğilerek yapılan fiziksel aktiviteler omur-
gada kırıklara neden olabileceğinden risklidir. Fazla enerji 
harcamayı gerektiren sert danslar da zayıf kemiklere zarar 
verebilir.

Bu egzersizlerin yanında osteoporozda kullanılan özel eg-
zersiz programları da vardır. Bunlar eklem hareket açıklı-
ğını arttırıcı egzersizler, postür egzersizleri, göğüs kaslarını 
germe egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, 
omurga kaslarını güçlendirici egzersizler, karın kaslarına 
yönelik egzersizler, derin solunum ve gevşeme egzersizle-
ri ve kardiyovaskuler fitnes egzersizleri şeklindedir. 

Egzersizlere 5 dakikalık ısınma ve germe ile başlanır, 5 
dakikalık soğuma egzersizleri ile bitirilir. Bu egzersizlerin 
hergün ya da haftada 3 gün yapılması yeterlidir. Bazı eg-
zersizler kalp hızını ve kan basıncını fazla arttırdıklarından 
kalp hastaları için risk oluştururlar. Bu nedenlerle egzer-
sizler kişiye özel düzenlenmelidir. İyi planlanmalı, dinamik 
ve tekrarlı olmalı ve düzenli uygulanmalıdırlar. Daha önce 
egzersiz yapmamış olanlarda programa hafif egzersizlerle 
başlanmalı ve yoğunluğu giderek arttırılmalıdır.

Fiziksel aktivite, kemik kitlesinin yapısal yeterliliğini devam 
ettirir ve düzeltir. Fiziksel aktivite sırasında kemiğe tatbik 
edilen mekanik güç kemik yapımını artırır. Fakat Osteopo-
roz tedavisinde uygulanan herhangi bir egzersiz kemikler 
üzerinde aşırı stres oluşturmamalı ve düşme riskini arttır-
mamalıdır.

Osteoporozda tempolu ve hızlı yürüme en yararlı ve en 
kolay uygulanan egzersizlerden biridir. Her yerde yapılabi-
lir, özel bir ekipman gerektirmez ve yaralanma riski azdır. 
Özellikle omurga ve bacak kemiklerine mekanik yüklenme 
sağlar. Yürüme hızı, bireyin rahat yürüme hızının biraz üs-
tünde olmalıdır. Hastaya eşit uzunlukta adım atması ve 
eşit şekilde kol salınımı yapması söylenir. Her gün ya da 
haftada 3-4 gün en az 15-20 dakika arası yürüyüş önerilir. 
Önce 5 dakikalık yürüyüşlerle başlanır ve her gün 1 da-
kika arttırılarak kişinin ideal egzersiz seviyesine ulaşınca-
ya kadar süre uzatılır. Açık havada yürüyüş yapmak aynı 
zamanda  güneş ışığına maruz kalarak deride D vitamini 
oluşmasına olanak sağlar.

Şiddetli Osteoporozda, uzun süre hareketsiz kalmış has-
talarda yüzme veya su içinde basitçe yürüme egzersize 
başlamak için iyi ve emniyetli olabilir. Yüzme kol ve ba-
cakların yanısıra sırt ve karın kaslarını çalıştırır. Stil önemli 
değildir ancak hastanın daha önceden yüzme bilmesi ge-
rekir. Yeni başlayan biri çok fazla enerji sarf edeceğinden 
bu aktivite uygun değildir.

Osteoporozda bisiklet egzersizleri yapılabilir. Yol bisik-
leti ya da sabit bisiklet kullanılabilir. Her durumda bi-
siklete binerken dik duruşa, sele yüksekliğine, hız ve 
direnç parametrelerine dikkat etmek gerekir. Hastaya 
nabız sayması ve aşırı yüklenmelerden kendini koruma-
sı öğretilmelidir.
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D O Ç .  D R .  YA H YA  M U R AT  U Ğ R A Ş
Ü R O L O J İ  U Z M A N I

MENOPOZ SONRASI DÖNEMDE
IDRAR KAÇIRMA

Kadın yaşamının önemli bir kesiti, “menopoz” olarak adlan-
dırılan, hormonal ve fonksiyonel değişikliklerin geliştiği bir 
süreçtir. Bu süreç sonunda yumurtalık fonksiyonu kaybo-
lur, periyodik regl hali ortadan kalkar, hormonal 
denge değişir; vücudun tüm organları da 
bu yeni duruma uyum sağlamaya 
çalışır. Menopoz süreci tamamla-
nıp vücuttaki adaptasyonun sağ-
landığı döneme ise “menopoz 
sonrası” denir. Bu dönemdeki 
kadınların yaklaşık yarısında, 
çeşitli derecelerde idrar kaçır-
ma sorunu vardır.

Menopoz sonrası dönem-
de idrar kaçırmanın
nedenleri:
Kadınlar bu dönemde aktif ha-
reketli bir yaşamdan daha du-
rağan bir hayat tarzına geçer. 
Örneğin yürümek yerine araba 
kullanmak, ev işleri yerine tv karşı-
sında oturmak, spor faaliyetlerinden 
uzaklaşma gibi. Bu aktivite eksikliği ile 
menopozun doğasında olan hormonal ve 
metabolik azalmalar birleşince, kadınlarda kas ve iskelet 
sistemi zayıflar. İşte bu zayıflama, idrar tutma mekanizma-
sını bozarak çeşitli derecelerde kaçmalara neden olur.

İdrar kaçırmanın diğer bir nedeni de vajinada meydana 
gelen değişikliklerdir. Hormon eksikliğine bağlı kuruluk, 
doku yıpranması ve artan enfeksiyon riski, idrar kaçırma 

için zemin hazırlar.

İdrar kaçırma ihtimalinin kadının yaşı ile birlik-
te arttığını bilmek de önemlidir.

Durağan hayatın getirdiği kilo artışı so-
runu da idrar kaçırmaya yatkınlık ya-
par. Karın çevresi tipi şişmanlıkta idrar 
kaçırma ihtimali, normal kilolu kadın-
lara göre 4-5 kat yüksektir.

Yaşla birlikte artan hastalıklara 
karşı kullanılan ilaçların bazıları da 
idrar kaçırmaya neden olabilir.

Geçirilmiş gebelik ve doğum sa-
yısı da menopoz sonrası idrar ka-

çırma ile doğru orantılıdır. Özellikle 
çok sayıda normal doğum yapan 

kadınlarda idrar kaçırma ihtimali daha 
yüksektir.

Son olarak şeker hastalığı, kronik öksürükle gi-
den hastalıklar, kronik kabızlık, Parkinson hastalı-
ğı gibi durumlar da idrar kaçırmaya neden olabilir.
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İDRAR KAÇIRIYORUM, 
NE YAPMALIYIM?

Kısa cevap: Sakin olun, hallederiz.

Uzun cevap: Menapoz sonrası idrar kaçırmanın 
tedavisinde ilk ve en önemli basamak, doğru bir 
teşhis koymaktır. İdrar kaçırmanın sebeplerinde 
olduğu gibi, çeşitlerinde de bir bolluk mevcuttur. 
Yani tek bir tür idrar kaçırma yok, acaba sizdeki 
kaçırma hangi çeşit?

İdrar kaçırma çeşitleri:

Karın içi basınç artışı ile idrar kaçırma: Yani hap-
şırma, öksürme, ıkınma, ağırlık kaldırma (bir çocuğu 
kucaklamak gibi) veya merdiven çıkma ile gelişen idrar 
kaçırma. En sık görülen idrar kaçırma şekli budur. Doğru 
bir teşhis sürecinden sonra ameliyattan fayda görme ih-
timali daha yüksek olan kaçırma şeklidir.

Ani ve şiddetli işeme hissi ile birlikte idrar kaçırma: 
Yani evin kapısından girip tuvalete yetişememek, aniden 
yolcu otobüsünü durdurup inecek kadar çok sıkışmak, 
misafirlikte aniden kendini tuvalete atma gereği hisset-
mek gibi durumlardır. Daha az görülür, tedavisi de genel-
likle cerrahi dışı seçeneklerdir.

Taşma tarzı idrar kaçırma: Kadınlarda nadir görülen 
bu durum, mesane kapasitesinin dolduğu halde idrar 
hissinin olmaması ve fazla gelen idrarın kaçırılması şek-
lindedir. Sinir sistemi hastalıklarında veya idrar kanalı tı-
kanıklıklarından görülebilir.

Bu üç durumun çeşitli derecelerde yer aldığı “karma tip 
idrar kaçırma” da menopoz sonrası hayat kalitesini dü-
şürebilir.

İdrar kaçırma, kaçınılmaz bir şey midir?

Kısa cevap: Hayır, değildir. Tedavi edilebilir.

Uzun cevap: Her kadının menopoz sonrasını da iyi bir 
hayat kalitesi ile geçirme hakkı vardır. İdrar kaçırma, ki-
şinin sosyal yaşamını, insanlarla iletişimini, uykusunu, 

moralini bozan bir durumdur. Bu durumdaki kadınların 
yaklaşık %90’ı tedavi edilebilir hastalığa sahiptir. Biraz 
ilgi, dikkat ve tedaviye uyum ile yüksek hayat kalitesi 
sağlamak mümkündür.

Kurtulur muyum bu kokudan, ıslaklıktan, utanmak-
tan?

Kısa cevap: Evet :)

Uzun cevap: Doğru teşhis edilmiş bir idrar kaçırma soru-
nu zaten hemen her durumda tedavi edilebilir. Ancak hiç-
bir tedavi mutlak değildir. Sabır, düzenli uygulama, dikkatli 
takip ve kaliteli cerrahi gerektirir. Özellikle bazı durumlarda 
tedavinin ilk sonuçlarını almak dahi aylar sürebilir. Heki-
miniz sizi bu konuda yeterince aydınlatmalıdır. Hekiminize 
sorun, öğrenin ve uygulayın. Sık sık hekim değiştirmek, 
tedavi konusunda aceleci olmak ve eksik uygulama yap-
mak, tedavi olmamanızı garantiler. Sabırlı olun.

Menopoz sonrası idrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

Hastadaki teşhise göre değişen dört temel yaklaşım 
mevcuttur:

1.  Sebep olabilecek durumların ortadan kaldırılması:
Kilo verin. Söylemesi kolay, yapması zor ama, vücut ağır-
lığından sadece %5 kayıp (90 dan 85 e  veya 70 den 66 
ya düşmek gibi) idrar kaçırmayı önemli ölçüde düzeltir.

Sigara, acı, kahve, gazlı içeceklerden uzak durun, su alı-
mınızı sakın kısıtlamayın. Normal miktarlarda su içmeye 
devam etmeniz çok önemli.

23
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Öksürten (KOAH, astım), hapşırtan (alerjik hastalıklar), 
ıkındıran (kabızlık), karın basıncını çok artıran (mekik ha-
reketi) durumlardan uzak durun. Tedavilerini yaptırın.  

2. Kişiye öğretilip, evde kendi yapması gereken 
tedaviler: Bunlara “konservatif tedaviler” de denir.

Bunlar kısaca;
Davranış tedavisi (işeme sıklığını kontrol etmeye çalışma, 
işerken durup yeniden başlama gibi)

Geribildirim tedavisi (kas kontrolü mekanizmasının tek-
nolojik cihazlarla görsel bir çizelge halinde öğretilmesi 
gibi)

Pelvik taban egzersizleri (işeme durumu dışında günde-
lik yaşamda uygulanacak kasma-gevşetme egzersizleri)

Fizyoterapi, işemeyi durduran kasların bir terapist eşli-
ğinde güçlendirilmesidir. Elektrik akımı veya bazı fiziksel 
aletlerle tutma kasları çalıştırılarak güçlenmeleri sağlanır.

3. İlaç tedavisi: bu tamamen hekimin sorumluluğunda 
olan bir konudur, komşuya iyi gelen ilaç size iyi gelmeye-
ceği gibi, mide kanaması bile yapabilir. O nedenle bu ko-
nuda uzman bir hekime güvenin. Size düşen zamanında 
ve doğru dozda kullanım, pomat krem gibi uygulamala-
rın aksatılmaması gibi şahsi sorumluluklardır. Ayrıca belli 
sürelerde hekim ile biraraya gelerek durumdaki değişik-
liklerin izlenmesi de çok önemlidir.

4. Cerrahi tedavi: Bazı idrar kaçırma türleri ameliyatla 
düzelebilir. Ancak öncesinde detaylı bir muayene ve tetkik 
süreci gereklidir. Çünkü birçok idrar kaçırma şekli cerra-
hiden fayda görmez, hastanın ameliyatla düzelebilecek 
nitelikte olduğunun testlerle gösterilmesi gerekir. Ayrıca 
hasta, cerrahi sonrası kilo verme, fizyoterapi, ilaç kullan-
ma gibi sorumlulukları üstlenebileceğini de bilmelidir.

Sonuç:

Menopoz sonrası idrar kaçırma, kadınların yaklaşık ya-
rısını etkileyen bir durumdur. Kesinlikle tedavi edilebilir. 
Önemli olan hekimle hastanın el ele çalışması gerektiği-
nin bilinmesidir. Hastanın tedavi sürecine çok aktif olarak 
katıldığı, kendi tedavisine önemli katkılarının olduğu bir 
hastalıktır. Tedavi zaman alır, bazen aylarca çabalamak 
gerekebilir. Aceleci olmak, bir an önce sonuç almaya ça-
lışmak, kendi üzerine düşen tedavi süreçlerini aksatmak 
durumunda maalesef hastanın sadece hekimden tedavi 
görme ihtimali düşüktür. Sebat edildiği takdirde hastanın 
idrar kaçışını durduracak ve hayat kalitesini yükseltecek 
sonuçlar alınır.



TÜRKİYE HASTANESİ

25



26

S a ğ l ı k

O P.  D R .  N E V R A  T O PA L İ S M A İ L O Ğ L U
K A D I N  H A S TA L I K L A R I  V E  D O Ğ U M  U Z M A N I

MENOPOZDA
SAĞLIKLI YAŞAM

Menopoz Nedir?
Menopoz, kelime anlamı olarak aylık adet ka-
namalarının doğal yolla bitmesi demektir. 
Bu süre içinde yumurtalıklar, iki kadınlık 
hormonu olan östrojen ve proges-
teron salınmasını yavaşlatır ve bir 
süre sonra da üretimini durdurur. 
Menopoz; bu iki kadınlık hormo-
nunun eksikliği ve yokluğu ile 
başlayan fiziksel ve ruhsal deği-
şikliklerin olduğu süreçtir.

Menopoz bir hastalık değildir. 
Menopoz dönemi her kadın için 
güzel ve dolu dolu geçen bir ya-
şam dilimi olabilir. 

Türkiye Hastanesi Menopoz Kliniği bu dö-
nemi sıkıntısız geçirmenizde her zaman yanı-
nızda olacaktır.

Menopozda baş ağrısı, sırt ve kas ağrıları
Östrojen azalmasına bağlı olarak kaslarda biri-

ken laktik asit kolay yıkılamaz. Bel ve  kasık 
ağrıları bu dönemde gittikçe artar. Düzenli 

yürüyüş, egzersiz ve bol lifli gıda ile bes-
lenmek bu şikayetlerin giderilmesine 
yardımcı olmaktadır.

Menopoza girme yaşı nedir?
Östrojen düşüklüğünün en erken 
göstergeleri düzensiz ve mikta-
rı değişken adet kanamalarıdır. 
Yeni Güneydoğu Asya ülkesinde 

gerçekleştirilen bir araştırma ile 
menopoz yaşı ortalama 51 olarak 

belirlenirken, Türkiye’de bu ortalama 
45-47’ye kadar düşmektedir. Bununla 

beraber 60’lı yaşların ortalarına doğru “geç” 
olarak görülebilir.
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Sıcak basmaları, terleme nöbetleri
Genellikle boyundan başlayan ve yüze yayılan sı-
caklık hissine çarpıntı ve terleme eşlik eder. Bazı 
kadınlarda günde birkaç kez görülebilen bu durum 
diğerlerinde haftada birkaç kez görülebilir.

Uyku problemleri de bu dönem çok sık görülen rahat-
sızlıklardır. Uyku düzenini koruyabilmek için hergün aynı 
saatte kalkmaya özen göstermek gerekir. 

Menopozda idrar yolu değişiklikleri
Vajen ve idrar deliği (üretra) destek dokuları zayıflar, 
mesane fonksiyonları bozularak idrar kaçırma varsa 
artabilir veya ortaya çıkabilir. Menopozda görülen idrar 
kaçırmanın en sık nedeni mesanenin zamansız kasıl-
masına bağlı olan aşırı aktivitedir.

Vajinal veya ağızdan uygulanan östrojen hormonu, ya-
kınmaları azaltır veya düzeltir.

Kalp ve tansiyon şikayetleri
Menopoz öncesi dönemde östrojen kadınları kalp has-
talıklarından korur. Kadınlarda menopoz döneminden 
sonra iskemik kalp hastalıkları görülmeye başlar. Me-
nopoz sürecine giren kadınların kardiyolojik kontrolden 
geçmeleri yerinde olur.

Yaşa Göre Östrojen Hormon Seviyeleri

Yaş

Psikolojik rahatsızlıklar ve uyku problemleri
Sinirlilik, yorgunluk, depresyon, aşırı hassasiyet, kendini 
hasta hissetme, uykusuzluk gibi şikayetler bu dönem-
de sıklıkla görülürler. Bu yakınmalar östrojen eksikliğine 
bağlıdır. Östrojen miktarı azaldıkça beyinde endorfin 
olarak adlandırılan ve kişinin kendisini iyi hissetmesini 
sağlayan kimyasallar azalır. Burada ortaya çıkan yeni 
bir döneme girişin getirdiği negatif duygulardır.

Üreme yeteneğinin kaybedilmesi, alışılan adetlerin ke-
silmesi, yaşlanma, cazibenin kaybedilmesi korkusu bu 
olayları uyarır. Kimi zaman ilaçla yardım gerekir.

Osteoporoz (Kemik Erimesi)
Osteoporoz kemiklerin incelmesi, zayıflaması ve 
kırılması ile karakterize bir hastalıktır. Kemik dokusu 
sürekli değişen bir dokudur ve kan ile sürekli kalsiyum 
alışverişi içindedir. Kemikler yapım ve yıkımın denge-
de olduğu doğal bir süreç yaşar. Menopoz sonrası 
yapımın çok azalması ile denge yıkım lehine bozulur. 
Menopoz sonrası dönemde östrojen eksikliğine bağlı 
olarak kemiklerden kalsiyum kaybı artar. Kemik erimesi 
menopozun ilk iki (2) yılında hızlı ilerlediği için doktora 
müracaatta geç kalınmamalarıdır.

Normal Kemik

Osteoporoz
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Menopoz belirtileri nelerdir?

•  Adet kanamalarının kesilmesi
•  Sıcak basmaları, yüzde kızarma, gece terlemeleri
•  Çarpıntı, huzursuzluk, sıkıntı
•  Uykusuzluk
•  Sinirlilik, depresyon, unutkanlık
•  Ağlama nöbetleri
•  Zihinsel fonksiyonların yavaşlaması, konsantrasyon  
    güçlüğü
•  Cilt kuruluğu, saç kırılma ve dökülmesi
•  Kilo almaya yatkınlık
•  Vajinal kuruluk
•  Eklem ağrıları
•  Osteoporoz

Menopoza bağlı depresyonun
belirtileri nelerdir?

•  Yaygın ve sürekli ruhsal çöküntü
•  Libido- cinsel istek  kaybı
•  Yaygın ilgi kaybı
•  Ölüm düşünceleri, panik atak benzeri şikayetler
•  Yetersizlik suçluluk düşünceleri
•  Dikkat ve zihinsel işlevlerde yavaşlama
•  Kilo, iştah ve uyku bozuklukları
•  Enerji yoksunluğu, devamlı yorgunluk hissi
•  Karar verme güçlüğü

Menopoz ve Menopoz öncesi döneminde 
beslenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
Menopoz sonrası östrojen düzeyindeki azalma 
besin alımı, fiziksel aktivite seviyesi ve yağ doku 
dağılımını etkileyebilmektedir. Sonuç olarak ka-
dınların dış görünüşü değişir, daha şişman olurlar 
ve kalçalarda yağ birikimi hızlı bir şekilde artar. 
Menopozdaki kadınlar kilo kontrolü ve fizik görü-
nüşlerini korumaları için düzenli beslenmeye ihti-
yaç duymaktadırlar.

Bu nedenle bu dönemde kadınların diyetlerine 
dikkat etmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve bir 
diyetisyen kontrolünde olmaları çok önemlidir.
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MENOPOZ DÖNEMINDE
KEMİK ERİMESİNE DİKKAT

U Z M .  D R .  F U N D A  A K A Ç L I
R A D Y O L O J İ  U Z M A N I

Kadınlarda menopoz döneminde yumurtalıklardan sal-
gılanan ostrojen hormonunun düşmesi nedeni ile kemik 
kitlesindeki kayıp en yüksek değerlere çıkar. Kemik eri-
mesi başlangıç aşamasında herhangi bir belirti vermeye-
bilir. Kemik kaybı arttıkça bel ve sırt bölgesinde ağrılar ve 
kamburlaşma sorunu ortaya çıkar. Bu dönemde vücut-
taki kalsiyum miktarının azalması kemikleri daha kolay 
kırılabilir hale getirmektedir.

Kadınlarda kalıcı adetten kesilme yumurtalıkların üreme 
fonksiyonunun ve ostrojen yapımının sona ermesi ile ka-
rakterize olan menopoza girme yaşı ülkemizde ortalama 
47 civarıdır.

Menopozdan sonra yakınmaların azalması ve kemik eri-
mesi ile baş edebilmek için bazı önlemlerin mutlaka alın-
ması gerekir. Vücudun yükü ağırlıklı olarak omuzların üze-
rindedir. Bunu kalça bilekler ve iskelet sistemindeki diğer 
kemikler izler. Menopozda kemik erimesine karşı önlem 
alınması kadınların uzun yıllar yaşam kalitesini de koru-
maya yardımcı olacaktır. Aksi halde boy kısalmasına ve 
küçük bir düşme ile kolayca kemik kırıklarının oluşmasına 
engel olunamaz. Ayrıca menopozla birlikte kemik erimesi-
nin başlamasıyla hareketler artan vücut ağrıları da meyda-
na gelerek kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Aslında vücutta kemik yapımı ve kemik yıkımı her yaş-
ta birlikte süregelen bir olaydır. Büyüme çağında kemik 

yapımı yıkımından fazla olur. 25-30 yaş arasında kemik 
kitlesi en yüksek değerine ulaşır.

Kadınlarda menopoz döneminde yumurtalıklardan salgı-
lanan ostorojen hormonunun düşmesi nedeniyle kemik 
kütlesindeki kayıp en yüksek değere çıkar.

S a ğ l ı k

Kemik erimesinin en önemli bulgusu küçük bir darbe 
kemik kırıklarının oluşmasıdır. Bu nedenle menopoza gi-
ren kadınların kemik dansitometresi ölçülmelidir. Hatta 
bu ölçümler menopoz öncesinde yapılmalı ve gereken 
önlemler alınmalıdır.
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Özellikle menopoza girmesine rağmen süt ve süt ürünle-
rini yeterince tüketmeyen, kalsiyum ihtiyacını karşılama-
yan kadınlar kemik erimesi riski ile karşı karşıya kalabilir.

Menopozda kemik erimesine karşı alınacak önlemlerin 
başında beslenmeye dikkat etmek ve düzenli egzersiz 
yapmak gelir.

Beslenmeye kemik yapımının fazla olduğu genç yaş-
lardan itibaren dikkat etmek gerekir. Kadınlar açısından 
menopoz çağını iyir bir kemik kitlesiyle karşılamak önemli 
bir avantaj olacaktır.

Kalsiyum açısından zengin besinleri (süt ve süt ürünleri, 
kuru baklagiller, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler) genç 
yaşlardan itibaren günlük öğünlerde tüketmek  diyet lis-
tenizi kemik erimesine karşı güçlendirecektir.

TÜRKİYE HASTANESİ

Kafein içeren çikolata, kola, kahve gibi içecekler aşırı tü-
ketilmemeli, zeytinyağı, tereyağı, balıkyağı, kuyruk yağı, 
iç yağı gibi yağlar tercih edilmelidir.

Gazlı içecekler ve hazır besinlerde bulunan aşırı fosfor 
kemik erimesi için uygun zemin hazırlayabilir. Stresli bir 
yaşam tarzı da vücutta kortizon üretimini tetiklediğinden 
kemik yıkımı artırmaktadır.

Menopozda kemik dokusu yapısının bozulması ile ke-
miklerde kırılmaya yatkınlık artmaktadır. Bu etkiler iske-
letin tamamı için geçerlidir. Omuzlardaki kırıklar sırt ve 
bel ağrıları ile ortaya çıkabilir. Yaşlılarda görülen kalça 
kırıklarının de en önemli sebebi kemik erimesidir. Bu 
sorun yaşlılarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır. 
Bu nedenle kadınların menopoz öncesinden başlayarak 
menopozdaki kemik erimesi için önlemlerini alması ve 
menopoza yoğun bir kemik kütlesi ile girmeleri gerekir.

Osteoporoz tanısı son derece kolay, ağrısız, acısız, hafif 
radyasyon ile kemik yoğunluğunu ölçen kemik dansi-
metre ile konur. İşlem birkaç dakika sürer, aynı gün için-
de sonuç alınır ve elimize kemik yoğunluğu hakkında bir 
skorlama sonucu verir. Kalça ve belde T skoru -2,5 ve 
altında olan hastalarda osteoporazdan bahsedilebilir.

Güneş ışınlarından daha fazla yararlanarak vücudumuz-
da bulunan D vitaminini aktif hale getirmek de kemik kit-
lesinin azalmasına ve kemik dokusunun  bozulmasına 
karşı önemli bir önlemdir. Ayrıca A, C, B6 ve B12 vitamini 
eksikliği, potasyum, magnezyum, çinko ve kalsiyum mi-
narellerinin de eksikliği kemik erimesini tetikler.
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MENOPOZ SONRASI
KALÇA KIRIĞI

Kemik erimesine bağlı kalça kırıkları hastanın yürümesi 
ve hareketine mani olduğu için mutlaka tedavi edilmelidir. 
Tedavisi çoğu zaman ameliyattır.

Kemiklerin zayıflaması sonucu kalça kırıkları 
çok basit düşmelerde, bazen evde basit 
bir sendeleme ile bile oluşabilir.

Kalça Kırıklarının Önlenmesi:
Öncelikle kemiklerin güçlü ve daya-
nıklı olması ilk 25 yaştaki beslenme, 
hareket ve yük binmesi ile çok ilgili-
dir. Çünkü 25 yaştan sonra kemikle-
rin gücünü artırmak zordur. Tam ter-
sine geçen zamanla kemikler zayıflar. 
Özellikle menopoz sonrası kadınlarda 
kemik zayıflığı artar. Bu sebeple özellikle 
çocukluk ve gençlik döneminde kemik olu-
şumunun arttırılması sağlanmalıdır. Bunda sporun 
çok etkisi vardır. 

Osteoporozu tedavi etmek için bazı ilaçlar kullanılmak-
tadır. Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü sonrasında bazı 

özel ilaçlar ile Kalsiyum ve D vitamini takviyesi kemik eri-
mesinde faydalıdır.

Kalça kırıklarının önlenmesinde yaşlıları düşmek-
ten, sendelemekten korumak da çok önemli-

dir. Yaşlıların ev düzeni buna göre ayarlan-
malıdır. Yerdeki bir halıya ayağı takılması 
bile kalça kırığı ile sonuçlanabilir.

Kalça Kırığı Şüphesi: 
Yaşlılarda basit bir düşme ve sende-
leme ile kalça kırığı olabilir. Böyle bir 
hasta kalça üstüne basamaz, kalça 

hareketi çok ağrılıdır. Bazen bacak 
dışa dönük olarak kalır. Bu durumda 

hastaneye başvurulmalıdır.

Tedavi:
Kalça kırıklarının tedavisi kırık yürümeye mani olu-

yorsa ameliyattır. Yaşlılarda birçok hastalık da olduğundan 
kalça kırıklı hasta yatakta kalmaya dayanamaz. Akciğer, 
kalp, böbrek gibi organlarda sorunlar artar. Yatmaya bağlı 
yatak yaraları çıkar ve sonunda ölüme sebebiyet verir.

O P.  D R .  B İ R O L  TA R I K  Ş E N E R
O R T O P E D İ  V E  T R AV M AT O L O J İ  U Z M A N I

Menopoz sonrası hormonal değişiklikler sebebi ile Kemik Erimesi (Osteoporoz) hızlanmaktadır. 
Bu durum yaşlılıkta kemiklerde kırıkların kolayca oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kırıkların en 

önemlisi kalça bölgesinde oluşan kırıklardır.
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Bu sebepten yaşlı kalça kırığı tedavisinde en önemli 
amaç; hastanın bir an önce ayağa kaldırılıp, hareket-
lendirilip, yürütülmesidir.

Artan teknolojik imkânlarla birlikte kalça kırığı ameliyat-
larında da çok ilerlemeler olmuştur. Birçok kalça kırığı 
özel protez ameliyatları ile ameliyatın hemen sonrası 
ayağa kaldırılıp yürütülebilmektedir. Hasta kısa sürede 
önceki hayatına dönebilmektedir. Bazı kalça kırıkları 
ise özel çivi ve plaklar kullanılınarak tedavi edilir. Bu 
hastalar da hemen hareket verilebilmekte ve kısmi yük 
verilerek yürütülebilmektedir. 

Kalça kırığı ameliyatları mümkün olduğu kadar ilk 1-2 
gün içinde yapılmalıdır. Ameliyatta genellikle spinal 
anestezi (belden yapılan iğne) dediğimiz uyuşturma 
kullanılır.

Yaşlının düşmesini önlemek için; gece de olsa yattığı 
yerde bir ışık olmalı karanlıkta hareketin önüne geçil-
melidir. Gözde görme sorunu varsa tedavi edilmelidir. 
Baş dönmesi varsa tedavi edilmelidir. 

Evde takılıp 
düşebileceği eşyalar, 
halılar kaldırılmalıdır. 
Tuvalet ve banyoda 
düşmemesi için 
tutamaçlar olmalı 
ve düzenleme 
yapılmalıdır.
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P S K .  C A N S U  D Ü L G E R
P S İ K O L O J İ  U Z M A N I

EYVAH!
MENOPOZ GELDI ÇATTI

İnsan ömrü ortalaması son yüzyılda artmakla beraber, 
kadınların artam yaşam beklentisi ile kadınlar hayatları-
nın üçde birini post menopoz denilen, menopoz öncesi 
dönemde geçirmektedirler. Kadınlar, menopoz ile be-
raber sadece biyolojik anlamda değil sosyal, kültürel, 
ve özellikle duygusal anlamda da yoğun değişimlerden 
geçmektedirler.

Menopoz dönemi her kadında farklı şekil ve hislerde 
seyredebiliyor. Bazı kadınlar bu dönemi çok hafif at-
latırken, bazı kadınlar ise daha yoğun ve zor şekilde 
atlatabiliyor.

Menopoz dönemi genel hatlarıyla doğurganlığın bitmesi 
olarak tanımlanıyor olsa da, menopoz hem fiziksel hem-
de psikolojik değişimlerin yaşandığı önemli bir süreçtir.
Menopoz döneminde kadınların yaygın olan şikayetle-
ri, sıcak basması, sinirlilik hali, gece terlemeleri, uyku-
suzluk, odaklanma güçlüğü, unutkanlık gibi şikayetler 
olabiliyor. Bununla beraber menopoz döneminde oste-
oporoz adı verilen kemik yoğunluğunun azalması duru-
muda göz önüne alındığında menopoz dönemi aslında 
bir kadın için büyük değişimlerin yaşandığı çok önemli 
bir dönemdir.
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Menopoz dönemine sosyal ve kültürel penceredende 
bakarak da içinde bulunulan psikolojik durumun kalıp-
larını çözebiliriz.

19.yy dönemlerinde menopoz dönemindeki kadınlara 
yaygın olarak depresyon ve kaygıyı ifade eden terimler-
le belli kalıplara oturtturmaya çalışmışlar ve o dönem-
lerde kadınların ‘melankoli’ yaşadıkları görüşü kabul 
edilmekteymiş.

20.yy başlarında ise, orta ve orta yaş üzeri depres-
yon, gerginlik, sinirlilik hali ve kadınlardaki değişimler 
direkt olarak ‘menopoz sendromu’ olarak kabul edil-
mekteymiş. Bu terim orta yaş kadınlarının yaşadıkları 
tüm değişimleri kapsayan genel bir terim haline gelmiş. 
Menopoz dönemi birçok kadını ciddi anlamda ruhsal 
ve fiziksel olarak değiştirdiği inancı bazı kalıp yargılar 
meydana getirmiş, bununla beraber de kadınların ya-
şadıkları ve yaşayacağı psikolojik problemler de kaçınıl-
maz hale gelmiştir.

Bir durumda, olguda, yargıda, kalıplar geçmiş tarihten 
bugüne bir varsayımla ilerlemiş hurafeler oluşturmuş-
tur. Bununla berber menopoz dönemi hikayeleri daha 
gençlik zamanlarımızdan duymaya başladığımız, filmle-
re konu olan, komikleştirilen, abartılan bir senaryo ha-
line gelmiştir ve bu dönemin saptırılan yanlış inanışları 
bilinçsizce zihnimize oturmuş olabilir.

Yaşamadığımız ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir duy-
gu durum hakkında kendimize olumsuz telkinde bulun-
mak ne kadar doğru?

‘Menopoz çok kötü bir dönem!’
‘Menopozda herşey bitecek!’
‘Menopoz döneminde ateş basmasından durulmaz 
hale geliniyormuş eyvah!’
...
sayfalarca uzayıp giden kalıp yargılar bulabiliriz.

Bunlar doğal bir süreç olan menopozun felaket olarak 
beklenmesine neden olabilir.

Menopozla beraber neler yapılabilir?
• Kadına ve aileye menopoz dönemi hakkında gerekli 
ve yeterli bilgi verilmesi
• Menopoz ile ilgili konuşmak ve fazla kötümser düşün-
celeri gözden geçirmek...
• Stresle başa çıkma yöntemleri hakkında yeterli bilgi 
sağlanması...
• Kadını etkileyen kişisel ve sosyal konuların birlikte ko-
nuşulup, tartışılması...
• Düzenli egzersizin seratonin ve dopamin seviyesin-
deki olumlu etkisinden dolayı düzenli egzersize teşvik 
etmek
• Sosyal ilişkileri güçlendirmek ve sıklaştırmak 

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Biz neye inanırsak hayat bize inandıklarımızla gelir...

Menopoz dönemi, birçok araştırma ve makaleler içe-
risinde ergenlik dönemi ile benzer dönem olduğu vur-
gulanmıştır. Sebebi ise, hormanel ve fiziksel değişimleri 
yaşayacak olmaktır.  Bu dönem de tıpkı bebeklik gibi, 
ergenlik gibi hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Tıpkı do-
ğanın dengesi gibi, vücudumuzunda kusursuz bir den-
gesi vardır. Koşulsuz kabul ve sevgi ile.

Bu değişimler biz o değişimleri nasıl beklersek öyle ge-
lecektir.

Şimdi.. Rahatlayın arkanıza yaslanın ve güzel değişim-
lerin keyfini çıkarmaya bakın...

TÜRKİYE HASTANESİ
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Menopoz normal yaşlanma sürecinde bir evredir. 
Yumurtalıkların artık işlev yapmaması ve hormon 
üretmemesi ile sonlanır. Aslında bu başlangıçtır. 
Kadınlık, hormonlarına bağlı ciltte oluşan parlaklık 
canlılık esneklik ve yağ üretimi azalır cilt altı yağ do-
kusunda değişimler olur. Derinin esnekliğini kaybet-
mesi incelmesi ve kuruması ile yaşlanma belirtileri 
başlar. Yüzde bazı yağ alanları boşalır deride sark-
ma ve bazı yerlerde göçme, incelme başlar. Üst deri 
daha kuru, mat ve incedir. Bunlar çok hızlı olmaz ve 
hücre bölünmesinin azalmasına bağlıdır. Bunu kas 
ve kemikte olan değişimler eşlik eder.

Hormon replasmanı (yerine koyma) ve desteklerle hem deri ve hem-
de diğer dokulardaki yıkım yavaşlatılıp bir kısmı geri kazanılabilir. Hor-
monlar, antioksidanlar, omega 3 gibi kıymetli yağların alınması protein 
ve kollajen alınması bu süreci yavaşlatabilir ve bir miktar düzeltebilir. 
Bunların tabi ki profesyonel destek ile yapılması lazımdır. Antioksidan, 
kollajen ve vitamin desteğini kendi isteğinizle alabilirsiniz ama hor-
mon desteği mutlaka hekim kontrolünde olmalıdır. Vitamin ve kollajen 
destekleri sadece cüzdanı zorlarken hormonların kontrolsüz kullanımı 
riskli olabilir. 

MENOPOZ VE 
YAŞIN CİLDE ETKİLERİ
Bunların Giderilmesi veya Azaltılması
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Ayrıca yaşlanma ve güneş etkileri, şeker hastalığı gibi 
yıpratıcı etkilerle olan hasar da menopoz etkilerine ek-
lenir. Menopoz sonrası değişiklikler yıpratıcı hastalıkları 
olanlarda daha da belirgin olur ve erken görülür.

Yıpratıcı ve kronik hastalıkların iyi takip ve tedavi edilmesi 
yaşlanma etkilerini azaltır ve geciktirir.

Yaşlanmaya bağlı deride oluşan  kırışıklık, sarkma çök-
me ve lekeler çeşitli metodlarla önlenir ve tedavi edile-
bilir. Biz bunları invaziv; yani yara bere ve bir iyileşme 
süresi gerektiren ve non invaziv; yani bir iyileşme süreci 
olan, iş ve sosyal hayattan geri kalmayı gerektirmeyen 
olarak ikiye ayırırız. Aynı metot uygulama şiddetine göre 
invaziv veya non invaziv olabilir. Hafif invaziv metotlarda 
hafta sonu istirahat yeterli olabilir. Noninvaziv metotların 
birkaç kez uygulanması gerekirken invaziv metodlarla 
daha az veya bir seansta sonuç alınır. Daha da önemlisi 
her metodun etkisi farklı olduğu için değişik uygulamalar 
kombine uygulanabilir. 

NON İNVAZİV METODLAR:
Botox: Konserve zehiri olarakta bilinen bu madde si-
nir uçlarını gecici ama uzun süreli felç ederek etki eder. 
Mimiklere bağlı kırışıklıklar, diş gıcırdatma, aşırı terleme, 
kronik baş ağrıları botox uyulaması ile geçici süre ile gi-
derilebilir. 

Non İnvaziv Lazerler: Epilasyon, lekelerin azaltılması, 
cilt tonunun iyileştirilmesi ince kırışıklıkların azaltılması , yüz 
kızarıklıklarının ve ince varislerin tedavisi yapılabilmektedir.

Invaziv Lazerler: Derin kırışıklıkların azaltılması lekele-
rin akne izlerinin keratoz ve yaşlılık izlerinin tedavisi. 

PRP: kandaki iyileştirici hormonların etkisi her yerde kul-
lanılabilir. Biz daha çok diğer tedavilere destek ve tedavi 
gücünün arttırılması için kırışıklık leke ve saç dökülme-
sinde yardımcı ve güçlendirici olarak faydalanmaktayız. 

KLİNİK DURUMLAR VE TEDAVİSİ
İnce kırışıklık ve hafif sarkma; lazer ve prp kombinasyo-
nu gerekirse göz altı ve dudak kıvrımına dolgu ile kom-
bine tedaviler ile olabilir. Kırışıklık derinliğine göre fraksi-
yonel lazer derinliği arttırılarak daha derin ve güçlü etki 
elde edilebilir. Göz etrafı ve alında kırışıklık varsa botox 
da ilave edilmelidir. 

Güneş ve yaşlılık lekeleri: Soyma lazerleri ile noktasal 
ve gerekli yerlerde dikkatli bir şekilde soyularak etkili ve 
iz olmadan tedavi edilebilir. Derin ve kombine lekeler ise 
non invaziv lazerler ve prp ile azaltılabilir. Güneşten koru-
maktan yeniden oluşmasını önlemek için şarttır. 

Sarkma ve derin kırışıklıklar: 
Ameliyatlık değilse derin lazerler ve prp seansları ile azaltı-
labilir. Göz altı sarkması ve doku azalması olmuş ise diğer 
yerlere dolgu ve botoxla kombine edilebilir. 

Yaşlanma ve menopoz belirtilerini azaltmak için 
yapılmaması gerekenler:
Sigara, şeker ve aşırı karbonhidrat, alkol alınımını sınırla-
malıdır. Hareketsiz yaşamdan, gece geç saatte yatmak-
tan ve yorgunluktan sakınılmalıdır. Özellikle açık tenliler 
fazla güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve gerekirse gü-
neş kremi kullanmalıdır. 

Yaşlanmayı yavaşlatmak için yapılması ge-
rekenler:
Yeterli protein ve kaliteli yağlar alınmalıdır. 
Özellikle ağaç kaynaklı yağlar ve kuru 
yemişler tüketilmeli, yeterli dinlen-
meli ve gece erken uyunmalıdır. 
Hareketli yaşam ve aşırıya kaç-
mayan spor yapılmalıdır. Kol-
lajen kaynağı olarak kemik ve 
tavuk suyu sık kullanılmalıdır. 
Antioksidan olarak renki 
sebze ve meyveler  tüketil-
meli gerekirse vitamin ve 
antioksidan, omega 3 tak-
viyelerine başvurulmalıdır. 
Sağlıklı ve dinç günler dile-
rim.
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Menopoz kadınların hormonal, fizyolojik ve psikolojik de-
ğişimler yaşadığı dönem olarak nitelendirilen ve menstü-
rasyonun sonlanması olarak tanımlanan bir süreç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç önemli bir yaşam evresini 
kapsadığı için bu dönemi daha kaliteli bir yaşam sürülme-
si için meydana gelen değişikliklere hazırlıklı olmak, me-
nopoz sonrası yaşam için oluşabilecek olumsuzluklar için 
en önemli korunmadır.

Östrojen düzeyindeki azalma önemli!
Bu dönemde en önemli değişikliklerden östrojen hormo-
nunun azalması sorumlu tutulmaktadır.  Menopoz sonrası 
ağırlık kazanımının önemli bir nedeni de yine östrojen dü-
zeyindeki azalmadır. Yaşa bağlı olarak fiziksel aktivitede 
azalma, kas tonusun da azalma, yaşa bağlı olarak vücut 
yağ oranında artışlar menopoz sonrası dönemi kilo alımı-
nı beraberinde getirmektedir. Bu fizyolojik değişiklikler ile 
birlikte psikolojik değişikliklerde bunu desteklemektedir. 
Menopoz sonrası ağırlık kontrolünün sağlanması için ilk 
ve en öncelikli hayat tarzı değişikliği egzersiz alışkanlığının 
kazanılmasıdır.

Metabolizma hızının korunması, kas kaybının azaltılması, 
kemik yapının korunması, ağırlık artışının önlenmesinde 
en temel yaşam tarzı değişikliği düzenli egzersizdir. Her 
yaşa ve her vücut tipine uygun egzersizler bulunmaktadır. 
Menopoz dönemi öncesinde egzersiz alışkanlığı kazan-

MENOPOZDA
SAĞLIKLI BESLENME

Protein ihtiyacının karşılanması hayatın tüm devrelerinde 
önemlidir, bu nedenle yeterli ve iyi kalite protein tüketimi 
önerilmektedir. Ancak protein içeren besinlerin çoğu doy-
muş yağ içerdiği için pişirme yöntemlerine dikkat etmeli, 
haşlama veya ızgara yöntemi kullanılmalıdır. 

mak başlı başına menopozun tüm olumsuzluklarının ön-
lenmesi veya şiddetinin azalmasında etkilidir. Ayda 400-
600 dakika yani ortalama günlük 30 dk. hafif tempoda 
yürüyüş bunun için yeterlidir. 

Menopoz sonrası beslenme alışkanlıkları da önem taşı-
maktadır, yaygın görünen osteoporozun önlenmesi için 
kalsiyum ve D vitaminin yeterli alımı önemlidir.

Güneş almak, yeterli süt ve süt mamülü besinlerin 
diyette bulunması önemlidir. 
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Menopoz sonrası, öncesine göre kan yağ (kolesteroller, 
trigliserid vb.) düzeylerinde istenmeyen yükseklikle başlar. 
Bu nedenle görünür ve görünmez (gıdaların içinde bulu-
nan) yağ tüketiminde dikkat edilmelidir ve genel olarak 
yağ alımı azaltılmaldır.  Balık, omega 3 yağ asidi içeriği ne-
deniyle haftada 2-3 kez 200-300 gram olarak tüketilmesi 
hem kalp hastalıkları açısından hem damar hastalıkları 
açısından koruyucu etkiye sahiptir. 

Lifli gıda özellikle meyve - sebze ve öğünlerde
Salata tüketimi  çok önemli.
Yaş artışıyla birlikte vitamin ve minerallerin emiliminde 
belirli oranlarda düşüşler görülmektedir, bu nedenle tüm 
öğünlerde vitamin ve mineral yönünden zengin salata 
(mevsime uygun olarak) tüketilmesi gereksinimin kar-
şılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca lif içeriği yüksek olan 
besinlerle hazırlanan salata prebiyotik etki (faydalı barsak 
bakterileri için besin) meydana getirerek bağırsak sağlığı-
nın korunmasına da katkı sağlar.

Fito östrojen yönüyle zengin kurubaklagillerin salatalara 
eklenmesi menopoz semptomlarını azaltmada etkili oldu-
ğu bildirilmektedir. 

Menopoz sonrası kalp hastalıkları riskinde büyük artış 
olduğu için tuz tüketimi kesinlikle azaltılmadır. Sigara ve 
alkolün olumsuz etkileri bu dönem sonrasında katlanarak 
arttığı bilinmelidir.

Su tüketimi de yaşamın tüm dö-
nemlerinde önemli yer tutmak-
tadır, günlük su tüketimini 1,5-2 
litre olarak düzenlemek, insülin 
direncinin önlenmesi, sindirim 
sisteminin sağlıklı çalışması için 
önemlidir.

SU TÜKETİMİ
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Meme Kanserinin

Kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türü olan meme kanseri, memedeki süt bezleri ya da 
süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu meydana gelmek-

tedir. Her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanır.

Hastanemiz uzman hekimleri, merak ettiğiniz bu konuyu sizlere tüm detayları ile anlattı.
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Meme kanserinin çeşitli tipleri bulunmaktadır. En sık gö-
rülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kan-
serdir. Süt bezlerinden köken alan “lobüler” kanser de sık 
görülen bir meme kanseri türüdür.

Süt bezleri ve kanalları dışında, memenin diğer dokuların-
dan kaynaklanan ancak daha nadir görülen meme kan-
seri tipleri de vardır. Bunlar medüller, tübüler, müsinöz, 
adenoid kistik, metaplastik, bazal tip, filloides ve papiller 
tipler olup, kaynaklandıkları dokuya göre isimler alırlar.

Meme Kanseri Neden Olur?
Meme kanserinin nedeninin tam olarak bilinmemek-
tedir. Ancak meme kanseri gelişiminde bilinen en 
önemli risk faktörleri şunlardır;

• Aşırı kilolu olmak (Obezite). Özellikle menopoz 
sonrası dönemde gelişen şişmanlık meme kanseri 
riskini artırır. 
• Genetik Faktörler. Annede 50 yaş altında meme 
kanseri görülmesi ya da annenin her iki memesinde 
de meme kanseri olması.
• Yeteri kadar hareketli olmamak ve fiziksel aktivite yap-
mamak. 
• Alkol tüketimi
• İlk doğum yaşı 30’dan sonra olanlar ya da hiç doğum 
yapmamış olmak.
• Erken Ergenlik: İlk adetini 12 yaşın altında gören bir kişi, 

MEME KANSERİNDEN

O P.  D R .  C AV İ T  H A M Z A O Ğ L U
G E N E L  C E R R A H İ  U Z M A N I

KORKMAYIN
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yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz 
kalacağından dolayı, meme kanseri açısından daha fazla 
risk taşımaktadır.
• Geç Menopoz: Menopoz dönemine geç girmek. Kadı-
nın adetten kesildiği ve doğurganlığının sona erdiği dönem 
olan menopoz dönemine geç (>55 yaş) giren kadınlarda 
meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni yine kadı-
nın daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmasıdır. 
• Yaş: Meme kanseri ileri yaşta daha sık görülür. 45-55 
yaş arası meme kanserinin en sık görülen yaş aralığıdır. 
Yaş ilerledikçe meme kanserinin görülme sıklığı da artar.
• Genetik değişiklikler: BRCA-1, BRCA-2 genlerinde-
ki mutasyonlar gibi bir takım genetik değişiklikler meme 
kanseri riskini artırmaktadır.
• Aile Faktörleri: Birinci derece akrabalarında meme kan-
seri olması, kanser riskini artırır. Annesinde, anne tarafın-
dan akrabalarında, teyzesinde veya kız kardeşinde meme 
kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi daha sık 
görülür.
• Radyasyon: Göğüs bölgesine radyoterapi almış olmak. 
• Ön Hastalık: Bazı iyi huylu meme hastalıkların (fibroade-
nom, papillomatosis gibi) olması.
• Jinekolojik Tümör: Yumurtalık ya da rahim kanseri olanlar. 
• Yağ Seçimi: Margarinler gibi doymamış yağların aşırı tü-
ketimi.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Meme kanserinin en sık görülen belirtileri; memede ele 
gelen kitle, meme derisinde kalınlaşma ve şişlikler, meme 
ucunda hassaslaşma ya da meme ucunun çekilmesi, 
meme başından kanlı ya da kansız akıntı gelmesidir.

Meme kanserinin belirtileri özetle şunlardır;
• Memede ele gelen kitle, şişlik, yumru
• Meme derisinde çöküntü, içeriye doğru çekilmeler
• Meme derisinin adeta bir portakal kabuğu görünümünü 
alması
• Meme derisinde veya meme başında iyileşmeyen yaralar
• Meme başından kanlı akıntı gelmesi
• Meme başının içeriye doğru çekilmesi
• Memenin küçülmesi ya da büzülmesi

• Meme uçlarının içe, dışa veya yukarıya doğru kıvrılması
• Koltuk altında ele gelen şişlikler

Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konur?
Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı 
çok önemlidir. Meme kanserinin saptanmasında kadın-
ların kendi memelerini muayene edebilmeleri değerlidir. 
Meme muayenesi, meme kanserinin erken dönemde ta-
nınmasını sağlar ve dolayısıyla tedavide başarı şansı da 
artar. Bu yüzden kadınların meme muayenesi konusunda 
bilinçlendirilmeleri gerekir.

20 yaşından büyük kadınlar her ay kendileri, memelerini 
muayene etmelidir. Meme muayenesi için en uygun za-
man adet bitiminden sonraki 2. ve 3. günlerdir. Çünkü bu 
dönemlerde memelerde şişme ve hassasiyet çok daha 
düşüktür. Menapoza girmiş kadınlar ise muayene için her 
ayın ilk günü gibi bir günü seçebilirler. Meme muayene-
sinde herhangi bir şüpheli durum fark edilirse, vakit kay-
betmeden doktora başvurulmalıdırlar. Ayrıca 40-70 yaş 
arasındaki kadınların 2 yılda bir momografi yaptırmaları 
gerekmektedir.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıldır?
Meme kanserinin tedavisi, hastalığın tipine, evresine göre 
değişir. Her hastanın tedavisi farklılık gösterir. Seçilecek 
tedavi yönteminde, hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı 
ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkili olur.
Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, ışın tedavisi (rad-
yoterapi), kemoterapi, hormon terapisi ve biyolojik tedavi 
gibi yöntemler bulunmaktadır.

Erken dönemde tespit edilen meme kanseri hastaların-
da, ameliyatta memesinin tamamı alınmamakta, sadece 
kanserli kısım etrafındaki sağlam doku ile birlikte çıkartıl-
maktadır. Eğer koltuk altında yayılma varsa, tedaviye rad-
yoterapi veya kemoterapi ilave edilmektedir.
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MEME HASTALIKLARININ AYIRICI TANISINDA

RADYOLOJİ
Meme kanserinde tanı yöntemleri arasında fiziki muayene, kan testleri, görüntüleme 

yöntemleri, biyopsi ve patolojik inceleme ve moleküler yer almaktadır. 

Meme kanserinde radyolojik tanı yöntemleri kullanım sırasına göre; Mamografi, 
Ultrasonografi, Renkli Doppler, MR ve Girişimsel Radyoloji yöntemleri (görüntüleme 

yöntemleri rehberliğinde biyopsi veya tel ile tümörü işaretleme işlemleri) gibidir. 

1. MAMOGRAFİ
Mamografi meme kanserini erken yakalamak için bili-
nen en etkili görüntüleme yöntemidir. Meme kanserinde 
bazen en erken bulgu, kitle olmadan mamografide gö-
rüntülenebilen, sadece küçük kalsifikasyon dediğimiz 
kireçlenmeler veya diğer meme ile simetrik olmayan 
yoğunluklar olabilmektedir.

Meme kanserinin erken tanınması ölüm riskini yaklaşık  
%30-50 arasında azaltmaktadır.

Mamografi çekimi için ön hazırlığa gerek yoktur. Adet 
bitimini takip eden hafta meme hassasiyetini en az ol-
duğu zamandır. O nedenle bu aralıkta çekilmesi ağrı 
daha az olacağı için önerilebilir. Görüntüyü etkileyebile-
ceğinden koltuk altına losyon, deodorant gibi vb. mad-
deler sürülmemesi önerilir. Silikon protezi mamografiye 
mani değildir. Çekimi yapan teknisyene silikon olduğu 
belirtilmelidir. Silikon implantı olan hastalarda mamog-
rafiye ultrasonografi eşlik etmelidir. Mamografi tarama 
amaçlı da kullanılabilir. 
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Meme Kanseri Tarama Rehberi
Ulusal Meme Derneğinin 2010 yılında yayınladığı kon-
sensus raporuna ve Türk Radyoloji Derneği Tarama 
rehberine göre ülkemizde; 40-70 yaş arası yılda bir 
kez mamografi çektirilmesi tarama yöntemi olarak ka-
bul görmüştür. 70 yaş üstünde ise hastanın mamografi 
çektirmesine mani bir hastalığı yok ise yılda bir veya iki 
yılda bir mamografi tetkiki yapılması önerilir. 

Mamografi için 40 yaşın önemi 
• Meme kanseri riski yaşla birlikte artmaktadır.
• Meme kanserinin radyolojik olarak saptanabilirliği ile 
klinik olarak belirgin hale gelmesi için geçen süre sessiz 
zaman olarak bilinir.
• Erken yaşlarda görülen meme kanserinde sessiz za-
manı kısa olduğundan büyüme hızı daha fazladır. Tü-
mörün radyolojik olarak görünmesi halinden ele gelir 
hale gelmesi gençlerde daha hızlıdır. 

Meme kanserinde katlanma hızı, büyüklüğün iki katına 
varma hızı
• 40-49 yaşında 1,5 yıl
• 50-59 yaşında 2,8 yıl
• 60-69 yaşında 3,3 yıl

Yüksek Riskli Grupta Tarama
• 1. derece akrabasında meme kanseri bulunan kişi-
lerde, kanserin ortaya çıkışından 10 yıl önce veya 30 
yaşından itibaren,
• Meme tümörü geliştiren gen mutasyonu taşıyıcıların-
da 25 yaşından itibaren,

Meme kanseri erkeklerde de görülebilmektedir.
Avrupa ve ABD’deki verilere göre erkeklerde görülen 

tüm kanserlerin %0,2’si meme kanseridir. 
Bu oran kadınlarda %26’dır

• Çocukluk ve gençlik yıllarında göğüs bölgesinden 
radyoterapi almış kişilerde,
• Radyoterapiyi takiben 8. yıldan veya 25 yaşından iti-
baren (hangisi önceyse) her yıl mamografi ve MR istenir.
• Meme kanseri saptanmış ve koruyucu tedavi uygulan-
mışsa kanserin ortaya çıkışı ve radyoterapi sonrası 2 yıl için 
6 ayda bir, 2 yıldan sonra her yıl mamografi yaptırılmalıdır. 
• Herhangi bir sebeple meme biyopsisi yapılmış ve so-
nucu kanser öncülü gelenler,
• Meme kanseri tanısı almış kişilerde yaş ne olursa ol-
sun yılda bir mamografi ve ilaveten MR çektirilebilir.

Tanısal Mamografi
• Kitle, koltuk altında beze, meme başı akıntısı, cilt de-
ğişiklikleri, ağrı veya hassasiyet bulgularında,
• Taramada mamografi ile takip önerilmiş olgularda,
• Meme kanseri tanısı almış takip hastalarında.

2. ULTRASONOGRAFİ (MEME USG)
Meme ultrasonografisi hangi durumlarda yapılır?
• Mamografide meme dokusu yoğun kişilerde,
• Genç bir hastada meme dokusunda elle bir sertlik 
hissedilmesi durumunda,
• Mamografide şüpheli görünen kitlelerin iç yapısını ve 
özelliklerini daha net görmek amacıyla yapılır. 

Meme Ultrasonografisi özellikleri 
• Tarama duyarlığı düşüktür. 
• Tanısal duyarlılık ise yüksektir. 
Meme Ultrasonografisi için kullanılan cihazlar yüksek 
çözünürlüklü olmalıdır. 
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Mamografi ve diğer meme için yapılan görüntüle-
mede geçen BİRADS sınıflaması nedir? 
BİRADS (Breast imaging reporting and data systems) 
olarak ifade edilen meme raporlaması ve data kayıt sis-
temlerinin baş harflerinden oluşan raporlama yöntemi-
nin adıdır. Bu yöntem ile amaçlanan mamografi ve diğer 
meme radyoloji raporlarına herkesin kolay anlayabileceği 
ve üstünde anlaşabileceği bir standardizasyon getirmek 
ve raporların sonucunda belirten kategori ile bundan 
sonra ne yapılacağı konusunda yol gösterici olmaktır. 
Rakamla 1’den 6’ya kadar habis tümör ihtimali sıralanır. 

3. RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Memede saptanan kitlelerin damar özelliklerini gösterir. 
Damardan zengin olan kitleler tümör yönünden şüphe-
lidir.

4. MANYETİK RESONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
Meme kanserini göstermede
• Duyarlılık %85-100
• Özgüllük %30-95

Meme MR, mamografi ve ultrasonografiden farklı ola-
rak meme lezyonlarının şekil ve boyut gibi özelliklerine 
ilave olarak meme dokusu ve bu zemindeki kitle lez-
yonlarının kan alma şeklini göstermektedir. 

Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5-12. gün-
leri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme 
parankimi zemindeki olası kitle lezyonları gizlemektedir. 
Doğum kontrol hapı veya hormon tedavisi kullanan olgu-
larda meme MR çekimi ilaçların kesilmesini takiben 2-3 
ay sonra yapılması uygundur. 

Manyetik Rezonans hangi durumlarda istenir?
• Yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı 
• Meme Kanseri tanısı almış kişilerde yayılımın değer-
lendirilmesi amacıyla
• Operasyon ve radyoterapi sonrası iz ve nüksetme 
ayırımı için
• Silikon meme değerlendirmesi
• Yoğun meme dokusu nedeniyle tanıda güçlük varsa 
• Kemoterapiye yanıt verip vermediğini değerlendir-
mek amacıyla
• Koltukaltı lenf bezleri varsa köken araştırmasında
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karşı alerji varsa doktora söylenmelidir. Kan sulandırıcı 
kullanılıyorsa 3 gün önceden bırakılması istenir. 

İşlemden önce biyopsi yapılacak bölge temizlenir ve 
sterilize edilir. Biyopsi yapılacak bölgeye lokal anestezi 
uygulanır. Biyopsi iğnesi biyopsi yapılacak alana doğru 
ilerletilir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi az miktar hücre almak 
amacıyla yapılır. Alınan örnek patolog tarafından 
incelenir yeterli hücre varsa işlem sonlandırılır. İşlem 
yaklaşık 10-30 dk. sürer. İşlem sonrasında biyopsi 
yapılan lokalizasyona bası yapılır,  dikiş gerektirmez 

Kalın iğne biyopsisi 
(Tru-cut) örnek doku almak amacı ile yapılır. Kullanılan 
iğneler daha kalın olduğu için işlem yapılacak bölgeye 
küçük bir kesi uygulanır, dikiş gerektirmez . İşlemden 
sonra yara izi kalmaz. İşlem sonrasında günlük 
aktivitelere dönülebilir, kanama riski %1 den azdır. 
Enfeksiyon riski %0- 1’den daha azdır. 

Vakum biyopsi
Vakum biyopsiler genellikle ultrasonografide görülmeyen 
kitlelerin tanısı için mamografide kireçlenmenin görüldüğü 
yerden mamografi sistemi ile işaretlenerek yapılır. 
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5. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ 
Görüntüleme yöntemleri rehberliğinde biyopsi veya tel 
ile tümörü işaretleme işlemleri)

MEME KANSERİNDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN 
YERİ NEDİR?
Meme biyopsileri görüntüleme yöntemlerinde saptanan 
şüpheli bölgelere yapılır. Bu şüpheli bölgelerin sıklıkla 
elle muayenede karşılığı mevcut değildir. Radyolojik 
yöntemlerin (ultrasonografi, mamografi veya manyetik 
rezonans) rehberliğinde şüpheli bölgeden ıska 
geçmeden hastaya en az zarar verilecek şekilde yeterli 
miktarda doku veya hücre radyolog tarafından patolojik 
inceleme için çeşitli iğnelerle alınır. Patoloji incelemesi 
gerektiren durumda radyoloğun görevi hasta için en az 
zararı, patolog için en fazla bilgi veren biyopsi yolunu 
seçip uygulamaktır. 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi 
Tru–cut biyopsi 
Biyopside  ultrasonografi, hem hasta hem hekim için 
en konforlu bir yöntem olması, radyasyon içermemesi, 
işlemin ekranda sürekli takip edilebilmesi nedeni ile 
tercih edilmektedir. 

Biyopsi günü meme bölgesine deodorant, losyon 
veya parfüm uygulanmamalıdır. Anestetik maddelere 
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Sinema Kuşağı

Yazı: Dr. Ahmet Faruk YAĞCI

Filmler insanın ruh haline göre ve özellikle 
de  iyi anlatılmış hikayeleri konu ediyor-
larsa eşsiz hislere neden olabilirler. Bu 
sayıda seçtiğim filmleri özellikle çocuk-
luk çağında yaşananlar ve vicdani tavır-
lar üzerine seçtim. Birincisinde zeki bir 

TÜRKİYE HASTANESİ
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çocuk, hayatını yaşamış, hayal kırıklıklarını 
sindirmeye çalışan bir ihtiyar ve meşgul bir 
anne var. Diğeri ise Rus çalışma kamplarına 
ve oraların şartlarına göz atıyor. Kolay sey-
redilen ve içinizi merhamet ve şefkatle bes-
leyen filmler.

İki Film Birden
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DRIVEWAYS
Filme Türkçe isim bulmaya çalıştım. Garaj Yolu de-
mek daha doğru olacak. Bahçeli evlerde sokaktan 
araba garajına kadar olan yol. Komşuların rahatça 
görebileceği bir alan. Film ölen kız kardeşinin evini 
düzenleyip satmak için gelen on yaşında bir çocuğa 
sahip olan bir yalnız annenin hikayesini, beraberinde 
de oğlunun komşu emekli asker adamla olan ilişkisini 
anlatıyor. Rahatsız edici hiç bir sahne olmadığı gibi 
‘’insan esasta iyidir’’ temasını da işliyor.  Filmin başrol 
oyuncularından Brian Dennehy çocukluk çağlarımızın 

Yönetmen: Andrew Ahn
Oyuncular: Hong Chau, 
Lucas Jaye, Brian Dennehy 
Yapım Yılı: 2019(ABD)
Süre: 1s 23dk

efsane dizisi ‘’White Shadow(Beyaz Gölge)’’ deki Co-
ach rolü ile ünlenmiş müthiş bir aktör. Filmin çekildiği 
sırada sekseniki yaşında ve prömiyerden tam bir ay 
önce ölüyor.

Tüm karakterlerin ‘’yalnız’’ olduğu filmde kısa bir za-
man diliminde görünüp kaybolan yan karakterler deği-
şik bir neşe katıyor. Güzel bir öğleden sonranızı seve-
rek verebilirsiniz...

(GARAJ YOLU)
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Ruta Sepetys’in çok satan ‘’Gri Gölgeler Arasında’’ 
kitabından uyarlanan bir II.Dünya Savaşı drama-
sı. Lina adlı yeni yetme bir kızın anılarından oluşan 
film Sovyet Çalışma kamplarının çıplak gerçekliğini 
gözler önüne seriyor. Baltık bölgesini işgal eden ve 
buradan bir çok insanı çalışma kamplarına sevkeden 
Stalin’in dönemine güzel bir bakış açısı ile yaklaşma-

Yönetmen: Marius A. Markevicius
Oyuncular: Bel Powley, Lisa 
Loven Kogsli, Martin Wallström
Yapım Yılı: 2018 (Litvanya)
Süre: 1s 38dk

ASHES IN THE SNOW
(KARDAKI KÜLLER)

TÜRKİYE HASTANESİ

yı sağlıyor. Lina başlarından geçenleri çizimleri ile ka-
yıt altına alan çok iyi bir ressam. Dönem filmi olarak 
mutlaka izlenmeli. İnsani zayıflıkları, yönetimin insan 
öldürterek bağlılık sınamasını, açlığı ve imkansızlığı 
şiirsel olmayan ama kolay izlenebilir bir yöntemle an-
latması takdire değer.
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İsviçre Tatili
Paranın Katili

Yazı : Dr. Şükrü Cido
Fotoğraflar : Mustafa Doğru, Adem Erdoğan

G e z i



Uzun zamandan beri planladığımız ancak pan-
demi nedeniyle iptal edilen İsviçre gezimizi  
Ekim 2021 ayı içinde gerçekleştirdik. 
Konsept olarak motokaravan kirala-
yarak bir ilke imza atmak ve gezi-
nin tadını sonuna kadar çıkarmak 
niyetindeydik. Planlamayı yapar-
ken çok heyecanlıydık.

Sonunda beklenen gün geldi ve 
beş günlük seyahat için üç ar-
kadaş sabahın erken saatlerinde 
buluşup, İstanbul Havalimanına 
geldik. Yolculuğumuz çok keyif-
li sohbetler ve güzel bir kahvaltı ile 2 
saat civarında sürdü. Zürih havalimanına 
geldikten sonra ülkeye giriş işlemleri, pasa-

port, bagaj alımı derken vakit hayli ilerledi. Ki-
raladığımız motokaravana kavuşmak için 

yaklaşık 30 dakikalık aktarmalı iki tren 
seyahati yapmak zorunda kaldık. 

Ulaşmamız, eşyalar ve yaşla ha-
reket kabiliyetimizin yavaşlaması 
nedeniyle bir saate yakın sürdü.

Karavan alacağımız istasyona 
vardığımızda işlemler yapıldı, 
kısa bir eğitim verildi ve öğlene 

doğru yola çıkabildik. Karavan 
beklentimizden biraz daha kü-

çüktü ve seyahat boyunca çeşitli 
kafa vurmama teknikleri geliştirmek 

zorunda kaldık.

TÜRKİYE HASTANESİ

St. Moritz
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Karavanı teslim aldıktan sonra doğruca Zürih ‘te bulunan 
bir Türk marketine gidip alışverişimizi yaptık. Fiyatlar bize 
göre oldukça pahalıydı. Mesela dana kuşbaşı 270 lira, 
domates 65 lira, kuru soğan 45 lira gibi . Meyve ve seb-
zeleri hiç de alışık olmadığımız bir şekilde tane tane nasıl 
alındığını, gözümüz doymadan nasıl tamam ya bu kadar 
yeterli diyebileceğimizi öğrenmiş olduk. Yaklaşık 2000 li-
ralık mini bir alışveriş sonrası, vakit öğleni geçmiş oldu.

Sabahtan beri yapılan yolculuk ve diğer aktiviteler ener-
jimizi azaltmıştı. Artık gün ortasını geçsekte yavaş yavaş 
şehir dışına çıkma vakti gelmişti. Uzun bir süre otoban 
üzerinde seyahat edip, güzellikleri seyrettik ama sindi-
rim sistemimiz keyif almamıza müsaade etmiyor, aklımızı 
manzaralardan açlığımıza çekiyordu. Uygun bulduğumuz 
bir park olunabilir mekana çekip, yemek hazırlıklarına 
başladık. Öyle bir acıkmış ve yorulmuşuz ki gözümüz ye-
mek ve uykudan başka bir şey görmüyordu.

Şahsi vazifem ve görevlerin en zoru olan masa hazırlama 
işimi hallettim ve Adem beyin hazırladığı kahvaltı ağırlıklı 
menüyü kaşla göz arasında tertemiz ettik. Yine vazifem 
olan masa toplama ve bulaşık işini hallettikten sonra, kim-
sede adım atacak hal kalmadığı için geceyi burada geçir-

meye karar verdik . Artık bu kadar yorgunlukla, ne derece 
keyifli bir uyku olabilir bilemiyorum. Yattığımız yeri bileme-
dik desem yalan olmaz.

Ertesi gün erkenden dinç ve dinlenmiş bir şekilde kalkıp 
yola tekrar revan olduk. Hedefimiz Davos’tu. İnanılmaz 
derecede güzel manzaralar eşliğinde hedefimize ulaştık. 
Uygun bir park yerinde durup , göl kenarında kahvaltı 
hazırlığına başladık. O sırada Mustafa manzaranın tadını 
çıkarıp güzel görüntüler alırken, biz de Adem beyle kah-
valtı hazırlığı yapmaya başladık. Herkesin bir vazifesi var 
tabii ki, Mustafa ulaştırma ve iletişim, Adem bey master 
şef, ben de hem şoför muavini hem de aşçı yardımcısı 
olarak görev yapıyorum. Sadece kuş sütü eksik olan ma-

Davos

Davos

Sustenpass-Wassen
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samızda, beraberce göl kenarında muhteşem kahvaltımızı 
yaptık. Ardından yamaklık vazifemi bihakkın yerine getir-
dim. Daha sonra gölün etrafında yürüyüş yapmaya karar 
verdik. Her açısı ayrı bir güzellik, sanki masal kitabı içinde 
yürüyüş yapıyoruz gibi hissediyoruz. Muhabbet, selfie çe-
kimleri, arada dinlenmeler ve sincaplarla ilgilenerek gölün 
çevresini iki saatte bitirdik. Mustafa elleriyle besliyor sin-
capları, insanlardan hiç çekinmiyorlar. İstemeye istemeye 
ayrılıyoruz Davos’tan.

Daha gidilecek gezilecek görülecek o kadar çok yer var 
ki. Meşhur geçitlerden birine doğru giderek yükselen ra-
kımda ilerliyoruz. Aşağıda sıcaktan bunalan bizler, soğuk-
tan donacak kadar  olmasa da iyi üşüyoruz. Geçitin en üst 
kısımlarında küçük bir göl manzarasını görüntüleyip yola 
devam ediyoruz. Dereler, şelaleler eşliğinde yolculuğumuz 
devam ediyor.

St Moritz denilen yere akşama doğru varıyoruz ve biraz 
da açlık yorgunluk ağır basınca manzaraları unutup ye-
mek ve istirahat derdine düşüyoruz. Uygun bir dağ başın-
da, park pozisyonuna geçip yemek hazırlıkları yapıyoruz. 
Dışarda masa ve sandalyeleri hazırlayıp servisi heyecanla 
bekliyoruz. Rakım yüksek bir bölge olunca, dişlerimiz tit-
remekten çiğneme kolaylaşıyor sindirim sistemini yorma-
dan yemeğimizi yiyoruz. Yemek sonrası yamaklık vazifele-
rimi kısmen tamamlayıp, hava da iyice karardığı için içeri 
geçiyoruz. Sabaha kadar ısınma için gazımızın tamamını 
tüketiyoruz. Hatta Mustafa gece uyanıp ilaveten arabayı 
çalıştırıp bizi donmaktan kurtarma konusunda gayretlerini 
sabah ifade ediyor.

Sabah yine de biraz üşümüş az donmuş bir vaziyette kah-
valtı hazırlığı yapmaya çalışıyoruz ama nafile gaz bitmiş. 
Neyse ki yedek tüpümüz var , dağ başından ayrılıp ola-
ğanüstü manzaralı göl kenarında bir yere park ediyoruz.. 
Tüpü değiştirmek için alet olmadığını farkediyoruz. Uygun 

olan kalabalık bir kamp alanına gidip yardım istiyoruz ve 
tüp değiştirme işini hallediliyoruz. Göl kenarında uygun bir 
yere park edip artık kahvaltı yapalım diyoruz. Hazırlıklar 
şefimiz tarafından yapılırken, göl kenarında keşif turu ya-
pıyorum. Kahvaltı hazır haberiyle jet hızıyla karavana gelip 
masa sandalye ve servis işlerini hallediyorum ve manzara 
karşısında olağanüstü bir deneyim daha yaşıyorum.

TÜRKİYE HASTANESİ

Davos

St. Moritz-Silser See

Sufner See
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Artık sıradan olan işleri halledip yola çıkabilir hale geliyo-
ruz. Karavanda eşyalar öyle ulu ortada bırakılmıyor, herşe-
yi yerli yerine koymak gerekiyor. Yoksa en ufak bir frende, 
ortalık feci karışıyor. Bu bölge gerçekten çok güzel, ne-

Zaten karanlık bastırmış, uygun bir yer bulup park edip 
yemek hazırlıkları yapalım diyoruz. Güzel bir akşam ye-
meği sonrası kendimize geliyoruz ve kahvemizi içip biraz 
muhabbet sonunda istirahate çekiliyoruz.

relere gidelim nerelerin görüntülerini alalım bilemiyoruz. 
Hedefimizde Lugano var ve arada uzunca bir yolumuz 
var görünüyor. Yine doyamadan çekip gidiyoruz isteme-
ye istemeye, her yer masallardaki gibi. Gerçek değilmiş 
denebilecek kadar güzel yollardan kasabalardan geçip 
Lugano’ya ulaşmaya çalışıyoruz.

Akşama doğru Lugano’ya varıyoruz ama yaklaştıkça 
İsviçre’den çıktığımızı İtalya’ya geldiğimizi hissediyoruz. 
Gerçekten de belli bir noktayı istemesek de geçince İtal-
ya sınır polisleri ile karşılaşıyoruz. Biraz daha ilerleyip uy-
gun bir yerden dönüş alıp, aynı polislerin önünden sınırdan 
hafiften bir korku ve panik içinde geçiyoruz. Korkuyoruz 
zira İtalya pandemi kuralları konusunda daha sert ve bizim 
sadece İsviçre sınırları içerisinde gezme hakkımız var. 

Sabah erkenden kalkıp yola revan oluyoruz, siyah üzüm 
bağlarını görünce resimlerini çekmeden duramıyoruz. 
Muhteşem bağları geçip Locarno kasabasına göl kena-
rında güzel bir yere park edip kahvaltı hazırlığı yapmaya 
başlıyoruz. Şefin spesiyaliteleri ile mükellef bir kahvaltı 
sonrası biraz göl kenarında turlayıp yola devam ediyoruz. 
Yol üzerinde karavan park yerlerinden birine gidip eksikleri 
gideriyoruz. Hedefimiz İnterlaken.

Locarno

Locarno

Sustenpass-Stein See
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Buraya yaklaştıkça tekrar masallar ülkesine geri döndü-
ğümüzü hissediyoruz. Karlı tepeleri geçip tekrar yeşil va-
dilere yelken açıyoruz. Dur kalk yapmaktan perişan olu-
yoruz çünkü her yer ayrı bir güzel. Köylerde evler adeta 
çiçek bahçesi, pencerelerde çeşit çeşit güzellikler. Bahçe-
ler de inanılmaz derecede bakımlı ve tertemiz görünüyor. 
Dağ taş zaten bakımlı bahçeler gibi, yollarda numunelik 
bir çöp bulmak imkansız. Sonunda İnterlaken e geliyoruz 
ama yine akşam saatlerinde ulaşabildik. Akşam yemeği 
hazırlığı yemek bulaşık derken, kahve keyfi sonrası yor-
gunluktan kendimizi yatağa zor atıyoruz.

Sabah kanal kenarında güzel bir yürüyüş sonrasında, 
park yerinden ayrılıyoruz. Son günümüz olduğu için biraz 
yol almak istiyoruz. Hem biraz daha merkeze yakın hem 
de göl kenarında güzel bir yere park edip kahvaltı hazırlığı-
na başlıyoruz. Hayran olunacak doğanın o güzel köşesin-
de, şefin özel menülerini bünyelere aktarıp biraz yürüyüş 
yaptıktan sonra dönüş yolumuza devam ediyoruz.

Aracı teslim edip aynı şekilde eşyaların altında ezile büzüle 
havalimanına aktarmalı tren ile dönüyoruz. Ufak tefek bir 
kaç alışveriş sonrası uçağımıza geçiyoruz. Güzel bir uçuş 
sonrası , gece geç saatlerde ülkemize dönüyoruz. Tadı 
damağımızda ama iyice yorgunluktan bitap düşmüş bir 
vaziyette evlerimize varıyoruz.

O yorgunluk bir şey değilmiş. Dört gün tatilin acısını daha 
ilk gün çalışmaya başlayınca iliklerimize kadar hissediyoruz.

Interlaken-Lungern

Sustenpass



ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ
• Allianz Sigorta A.Ş.
• Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
• Ankara Sigorta Anonim Türk Sigorta Şirketi 
• AXA Sigorta A.Ş.
• AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• CompuGroup Medikal (CGM) A.Ş.
• Demir Hayat Sigorta A.Ş.
• Dubai Group Sigorta A.Ş.
• Doğa Sigorta A.Ş.
• Ergo Sigorta A.Ş.
• Ethica Sigorta A.Ş.
• Eureko Sigorta A.Ş.
• Europ Assistance Türkiye
• Eurocross Assistance
• Fiba Emeklilik A.Ş.
• Generali Sigorta A.Ş.
• Groupama A.Ş.
• Gulf Sigorta A.Ş.
• Güneş Sigorta A.Ş.
• Halk Sigorta A.Ş.
• Imece Destek Danışmanlık Hiz.
• Inter Partner Assistance-IPA
• Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Mapfre Sigorta A.Ş.
• Marm Assistance
• NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Neova Sigorta A.Ş.
• Ray Sigorta A.Ş.
• Sencard Sağlık Hizmetleri A.Ş.
   (Acıbadem Sigorta ve Aksigorta A.Ş.)        
• Sombo Japan Sigorta A.Ş.
• Türk Nippon Sigorta A.Ş.
• Unico Sigorta A.Ş.
• Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• ZIraat Sigorta A.Ş.
• Zürich Sigorta A.Ş.

BANKALAR VE SANDIKLAR
• Akbank T.A.Ş.
• Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (Sandık)
• Birleşik Fon Bankası
• Denizbank
• Esbank Eskişehir Bankası A.Ş.
• Fortis Bank A.Ş.
• QNB Finansbank
• Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Şeker Sigorta A.Ş Yardım Sandığı Vakfı
• T.C. Merkez Bankası
• T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü
   (Devlet Memurları-657)  
• T. Iş Bankası A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O
• Yapı Kredi Bankası A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş Mensupları 
   Emekli ve Yardım Sandığı
• Türk Telekom Vakfı Yardım Sandığı

ANLAŞMALI KURUMLAR
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ÖZEL ŞİRKETLER VE KURUMLAR
• Acme Holding
• Albayraklar A.Ş
• Arcade Hotel
• Artı Yaşam Card
• Aktif Grup Şirketleri
• APRIL Turkey Assistance (CORIS Dan.)
• AGIS Turkey Assistance
• Avrupa Konutları - Kale
• Arkas Holding
• Back-up Card
• Barsan Lojistik
• Boyner
• Doğuş Elektrik Elektronik
• Everest OSGB
• Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi
• Haber Global TV
• Hilton Bomonti
• IBIS Hotel
• Ihlas Holding ve Holding’e Bağlı Tüm   
   Kuruluşlar
• IRCICA (Islam, Tarih ve Kültür Araştırma Mr.) 
• Istanbul Hilton Bomonti Otel
• Kahve Dünyası
• Kristal Kola
• LCW Mağazacılık
• Mavi Jeans
• Mercure Bomonti Otel Istanbul
• Mirilayon Otel
• Network Mağazacılık 
   (SMP Marka Pazarlama)
• PERPA
• Samsung
• Santa Farma Ilaç
• Shell Club Smart Card
• Tekin Inşaat
• Tudors Gömlekleri
• Tursab
• Türk Telekom Vitta Card
• UPS Kargo
• Yapıt Inşaat A.Ş.
• Yaşar Kızılhan YMM
• Yemeksepeti
RESMİ KURUMLAR
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  
  (BDDK)
• Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler   
   Grp. Bşk.

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
• Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü
• Alucra Vakfı
• Hukukçular Derneği
• ILKSAN Genel Müdürlüğü
• Istanbul Eczacı Odası
• Istanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ISTESOB)
• Istanbul Kuyumcular Odası - IKO
• IMESOB
• ISMMMO
• IYMMO
• Istanbul 2 No’lu Baro
• Istanbul Sanayi Odası - ISO
• Istanbul Ticaret Odası - ITO
• Istanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
• Kamu-Sen
• KIAŞ (Kuyumcukent Işletme A.Ş.)
• MESAM
• MEMUR-SEN
• T.C. Istanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı
• Türk Büro-Sen
• Müstakil Iş Adamları Derneği-MÜSIAD
• Ordu Yardımlaşma Kurumu - OYAK
• RUBAFED
• TÜRGEV
• TÜGVA
• TESYEV
• Yeşilay Vakfı

OKULLAR
• Akatlar Anaokulu
• Fen Bilimleri Nazmi Arıkan Koleji
• G. Mustafa Muzuri I.Ö.O.
• Haliç Üniversitesi
• Ihlas Kolejleri
• Istanbul Bilgi Üniversitesi
• Levent Anadolu Teknik Lisesi
• Ortaköy Anadolu MTAL
• Sınav Koleji
• Şişli Meslek Yüksekokulu
• Tarhan Koleji
• Uğur Okulları 
• Yıldız Teknik Üniversitesi
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• Borsa Istanbul A.Ş (BIST)
• Darülaceze Başkanlığı
• IDO-Istanbul Deniz Otobüsleri
• D8 Sekreteryası
• Istanbul Adliye Sarayı
• Istanbul Anadolu Adliyesi
• Istanbul BELBIM A.Ş.
• Istanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı 
• Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi
• Istanbul Büyükşehir Belediyesi
• Istanbul Il Emniyet Müdürlüğü
• Istanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı
• Istanbul Şişli Belediyesi
• Istanbul Valiliği
• IŞKUR Şişli Hizmet Merkezi
• ISKI A.Ş.
• Milli Saraylar
• PTT Genel Müdürlüğü Sağlık Yardım Sandığı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
• TBMM Çalışan Memurları ve Hak Sahipleri
• TBMM Milletvekilleri ve Hak Sahipleri
• T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
• T.C. Danıştay Başkanlığı
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve        
   Bakanlığa Bağlı Tüm Kurum ve Kuruluşlar
• T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 
• T.C. Sayıştay Başkanlığı
• T.C. Şişli Kaymakamlığı
• T.C. Yargıtay Başkanlığı
• THY-Türk Hava Yolları
• TOKI
• TRT Genel Müdürlüğü
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