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MEDİENT KBB Tıp Merkezi Ailesi olarak, hastalarımızla daha yakın
iletişimde olmak ve merak ettiklerine yanıt bulmalarını sağlamak için
Medient KBB Gazetesini çıkarmaya karar verdik. Bu daima önceliğimiz olan, hastalarımızın her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını
vazgeçilmezimiz olarak görmekle de uyumlu bir karardı.
Kurulduğumuz 14 Mart 2013’ten bu yana pazar günleri dahil 7/24
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tanı ve tedavi teknolojilerini sunmayı ilkemiz edindik. Profesör, Doçent ve uzman doktorlarımızdan oluşan geniş kadromuz ile kulak burun boğaz hastalıklarının her alanında en kaliteli ve etkin
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sıra yüz estetik cerrahisini de barındırmaktayız. Birçok tedavi uygulamasında bir ilk olarak sektöre
öncülük etmekteyiz. Ancak yaptıklarımızla yetinmemek ve hep daha fazlasını sunabilmek en büyük
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Hastalarımızın bize rahatça erişerek görüşlerini bildirmeleri ve yardımcı olmamızı istedikleri konuları iletebilmeleri için sosyal medya ve web sitemiz üzerinden sürekli iletişim halindeyiz. Gazetemiz de bu sürecin önemli bir parçası olarak yerini almış bulunmakta.
Medient Ailesi olarak tüm hastalara acil şifalar diliyor, sağlık, neşe ve mutluluk dolu günler temenni
ediyoruz.
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ANI IŞITME KAYBI
Ani işitme kaybı (AİK) 72 saat içinde başlayan ve birbirini izleyen 3 frekansta
30 dB veya daha fazla kayıp saptanan sensörinöral işitme kaybı olarak
tanımlanmaktadır.

KBB Profesörü
Prof. Dr. Şenol CİVELEK
scivelek@medient.com.tr

Ani işitme kaybı bir KBB acilidir.
Ani işitme kaybı (AİK) 72 saat içinde başlayan
ve birbirini izleyen 3 frekansta 30 dB veya
daha fazla kayıp saptanan sensörinöral işitme
kaybı olarak tanımlanmaktadır. AİK karmaşık bir hastalıktır ve uygun medikal tedavi
gerektiren acil bir tıbbi tablo olarak değerlendirilmelidir.
20 dB ve daha fazlasını kabul eden araştırmacılar da vardır AİK ‘nın yıllık görülme sıklığı
100.000’de 5-20 arasında olduğu tahmin
edilmektedir. Genellikle 30-60 yaşlar arasında
görülür, %90 tek taraflıdır.
Düzelme süresi genelde ilk 2 haftadır. Buna
paralel olarak iyileşme geciktikçe seyri kötüleşmektedir. Etkilenmiş kulakta dolgunluk sık
görülen bir şikâyettir, yaklaşık olarak AİK’ lı
hastaların %70’ inde kulak çınlaması (tinnitus)
tabloya eşlik eder. Vertigo ya da dengesizlik hissi %40 hastada değişen derecelerde
mevcuttur. Vertigonun varlığı sıklıkla kötü
prognostik faktördür. Çok şiddetli işitme kaybı, sıklıkla kötü seyrin göstergesidir. Yükselen
eğilimli ve orta frekansları tutan kayıplar tedaviye daha iyi cevap verirken, alçalan eğilimli
ve düz kayıplarda seyir daha kötüdür. Birçok
çalışmada gösterilmiştir ki çocuklar ve 40 yaş
üstü erişkinlerde iyileşme diğerlerinden daha
kötüdür.
Ani işitme kayıplı hastayı değerlendirirken
hastanın hikayesi önemlidir. İşitme kaybının
ne zaman başladığı, gürültüye maruziyet,
ototoksik ajan kullanımı, beraberinde kulakta
basınç, tinntitus, vertigo, başka herhangi
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nörolojik bir bozukluk olup olmadığı sorgulanmalıdır. Vertigo, aynı taraf kulakta basınç ve
tinnitus Meniere hastalığını düşündürmelidir
.Bazen AİK olgularında ilk semptom kulak dolgunluğu veya tıkanıklığı olabilir. Bu durumda
hem hasta hem doktor durumun ciddiyetini
ilk başta anlayamayabilir ve tedaviye başlama
gecikebilir.
AİK ile ilgili birçok neden faktör olmasına
rağmen, (nedenleri) etiyopatogenez tartışmalıdır. Enfeksiyöz, immünolojik, inflamatuvar
nedenler ve mikrosirkülasyon yetmezliği öne
sürülen en önemli etiyolojik faktörlerdir. En
çok kabul gören görüş ise iç kulak beslenmesinin (kohlea perfüzyonunun) bozulmasıdır .
Kokleanın posterior serebral dolaşımdan tek
bir terminal dalla beslenmesi AİK’daki ani ve
hızlı seyri açıklayabilir
AİK Nedenleri
1-Enfeksiyöz nedenler -Viral enfeksiyonlar
Ani işitme kaybı ile başvuran hastaların en az
%28’inin işitme kaybı başlamadan yaklaşık 1 ay
öncesine dayanan üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcuttur (8). Sheu ve ark. (9)
Herpes Zoster geçiren (313.612
2- Neoplazmlar -Akustik nöroma (vestibüler
schwannom)
Moffat ve ark. (13) göre akustik nörinom hastalarının %10.2’ si ani işitme kaybı ile başlar.
Ani işitme kayıplı hastalarda akustik nörinom
sıklığı kesin olarak bilinmemektedir. Tahmini
sıklık %3 civarındadır.
3-Travma ve Membran Rüptürleri
-Temporal Kemik Kırıkları Özellikle transvers
kırıklar SNİK neden olur.
-Barotravma Ani dalış, şiddetli burun çekme
gibi nedenlerin baş- lattığı atmosfer basıncındaki değişiklerle ortaya çıkan iç kulaktaki
geçici veya kalıcı fonksiyon bozukluğudur.
Travmaya bağlı labirentte sarsıntı, labirentteki zarlarda yırtılma veya reseptör hücrelerde
yırtılma görülür. Hastalarda ileri derecede SNİK
ve baş dönmesi vardır.
-Perilenfatik Fistül Perilenfatik fistül perilenfin
çeşitli nedenlerle iç kulaktan dışarı sızmasıdır.

www.medient.com.tr

Daha çok travma sonrası ortaya çıkan baş dönmesi, kulak uğultusu ve ani işitme kayıplarıyla
tanı konur.
4- Farmakolojik Toksisite
Aminoglikozid grubu antibiyotikler, eritromisin,
vankomisin, diüretikler (furasemid, etakrinik
asit), salisilatlar ve sisplatinin ototoksik etkileri
saptanmıştır.

Tedavi AİK’ da tedavi sebep saptanmışsa
ona göre düzenlenir. Fakat hastaların çoğu
idiyopatiktir yani sebebi bilinmez. Bu yüzden
tedavi ampirik olarak yapılır. Ancak hemen
hemen tüm protokollerde istirahat, sedasyon,
tuzsuz diet, sigara ve alkol alınmaması yer
almaktadır. Steroid (kortizon) tedavi tedavide
altın standarttır.
Ani İşitme Kaybında Uygulanan tedaviler :
-Oral steroidler
–Kulak içi (Transtimpanik) steroidler
-İntravenöz steroidler (metilprednizolon)
-Oral antiviraller (asiklovir, valasklovir)
-Hemodilüsyon (dekstran)
-Vazodilatatörler (histamin, papaverin,
verapamil, prokain hidroklorür)
-Karbojen gaz inhalasyonu
-Hiperbarik oksijen terapisi
-Vitaminler (B1, B3, B6, B12, E)
-Diüretikler (mannitol)
-Antibiyotikler
-Antikoagülanlar (sodyum
enuxaparin, heparin)
-Plazmaferez
-Benzodiapezin
-Ginkgo biloba

UZMANINDAN
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-Stellat ganglion blokajı
-Yaşam değişiklikleri (kafeini azaltmak, sigarayı bırakmak).

Genellikle olumlu sonuç terimi ile
tedavi sonrasi saf
ses işitme
eşiği

ortalamasinda 10-15 dB veya konuşmayı ayırt etme skorunda % 10-20
artış olması kastedilmektedir. Tam
iyileşme ile saf ses işitme eşiği ortalamasinın 25 dB veya daha üzerinde

bir düzelme göstermesi ya da hastalık öncesi düzeylere geri dönmesi
anlaşılmalıdır. Parsiyel iyileşme ile ise,
saf ses işitme eşiği ortalamasında
10-24 dB düzeylerinde bir yükselmenin olduğu; 10 dB’ den daha az olan
eşik yükselmelerinde ise işitmede
düzelme olmadıği kastedilmektedir
(22,23). Tedaviye 7-10 gün içinde başlanan olgularda edilen sonuçlar 30
gün yeya daha geç dönemde tedavi
uygulanan olgulara göre daha
iyidir. Sonuç olarak ani işitme
kaybı acil tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır çünkü geç
kalındığında maalesef tedavi
başarı şansı ciddi anlamda
düşmektedir.

www.medient.com.tr

Çok şiddetli işitme
kaybı, sıklıkla kötü
seyrin göstergesidir.
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ÇOCUKLARDA ANESTEZİYOLOJİ
Anestezinin amacı, hastayı cerrahi travmanın etkilerinden korumak,
ameliyatın ağrısız gerçekleşmesini sağlamaktır.

Anesteziyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Aydın AKYILDIZ
aayyildiz@medient.com.tr

Pediatrik anesteziyolojiyi adım adım şu
şekilde sıralamak mümkündür;

Çocuk hastalar; 1-30 günlük olanlara yeni
doğan, 1-12 aylık olanlara bebek, 1-12 yaşında
olanlara çocuk isimleriyle sınıflandırılır.
Anestezinin amacı, hastayı cerrahi travmanın etkilerinden korumak, ameliyatın ağrısız
gerçekleşmesini sağlamaktır.
Çocuk hastalar için anestezi uygulamaları
yetişkinlere benzer şekildedir. Ancak bazı
anatomik ve fizyolojik farklılıklar vardır.
Çocuklarda dil büyük ve burun delikleri d ardır.
Geniz eti de büyükse burun solunumu daha
da azalır. Bademciklerin büyük olması uyku
esnasında solunumu zorlaştırır, horlama ve
uyku apnesine sebep olur.
Çocuklarda oksijen tüketimi yetişkinlerden iki
kat yüksektir. Bu nedenle kalp hızı ve solunum
sayısı da haliyle daha fazladır.
Çocuk ne kadar küçükse vücut yüzeyi o kadar
fazla ve deri incedir. Bu durum çocuğun daha
çabuk üşümesine, vücut ısısının daha kolay
düşmesine neden olur.
Vücut su oranı da su yönünde fazla olduğu
için susuzluk belirtileri daha önce başlar.
Anestezi öncesi değerlendirmeye, çocuğun
ve ailesinin varsa endişelerinin giderilmesi
ve anksiyetenin ortadan kaldırılması amaçlanarak başlanır. Doktor, hastane, ebeveynden
ayrılma ve iğne korkusu çocukta panik atağa
neden olabilir. Bu nedenle öncelikle aile ve
sonra sağlık çalışanları, çocukla doğru ve
pozitif bir ilişki kurmalıdır. Yapılması gereken
işlemler sakin ve anlaşılabilir bir şekilde ve
çocukla göz hizasında ve göz göze bakarak
anlatılmalıdır. Küçümseyici olunmamalı, kızdırılmamalı, sataşma yapılmamalı ve komik bir
durum yoksa gülünmemelidir.
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Muayene çocuğun fiziksel durumu, genel
sağlık durumu, önceden geçirmiş hastalıkları, ameliyatları, kullandığı ilaçları, yapılmış
aşıların sorgulamasıyla başlar. Basit sağlık
muayenesi yapılır. Herhangi bir enfeksiyon ve
hastalık varlığı veya başlangıcı kontrol edilir.
Başka bir hastalık mevcutsa ilgili hekimden
konsültasyon istenebilir.
Son 1 hafta içinde yapılmış kan değerleri veya
gerekiyorsa başka kan testleri incelenir.
Ameliyat öncesi açlık süreleri de; berrak
gıdalar için (sade su) çok az miktarda olmak
üzere 2 saat, sadece anne sütü ile beslenenler
için 4 saat, katı gıdalar için 6 saat, aşırı yağlı
yiyecekler için 8 saat olmalıdır.
Hasta ameliyathaneye alınmadan hemen
önce, endişesini azaltmak amaçlı olarak ağızdan veya varsa damar yolundan sakinleştirici
ilaçlar verilir.
Çocuk hasta, anestezi teknisyeni, hemşire ve
personel tarafından karşılanır. Yaşına uygun
davranılmaya çalışılarak ameliyat masasına
oturtulur. Hasta dosyası, yapılacak ameliyat,
operatör doktor, laboratuvar değerleri kontrol
edilir.
www.medient.com.tr

Ameliyathane odasına alınan çocuğun yaşına
ve kilosuna uygun ekipmanlar hazırlanır.
Anestezik ilaçlar yetişkinlerde kullanılan ilaçlarla aynıdır, kilo hesabı yapılarak uygulanır.
Anestezi uygulamasına damar yolundan ilaç
verilerek veya damar yolu yoksa maskeden
anestezik ilaç solutularak başlanır. Hayati
fonksiyonlar (kalp ve akciğer ile ilgili) monitörize
edilir. Çocuğa yapılacak ameliyat pozisyonu
verilir. Ameliyat süresince anestezik ilaçlar
verilmeye devam edilir.
Bebeklerin ısı kaybını önlemek için kol ve
bacaklar pamuk bezlerle sarılır, vücut örtülür.
Gerekirse ısıtıcı ile sıcak hava üflenir.
Ameliyat öncesi aç kalınan dönemdeki sıvı
kaybını karşılamak ve kan şekerini dengelemek için damar yolu ile mayi verilir.
Ameliyatın bitiminde anestezik ilaç verilmesi
sonlandırılarak çocuğun uyanması beklenir.
Uyanan çocuğun solunumu yeterli, hareketleri
koordineli, bilinci açık ise servisteki yatağına
hemşire ve personel eşliğinde gönderilir.
Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, saygılarımla.

www.medient.com.tr

7

UZMANINDAN

BURUN ESTETİK AMELİYATLARIYLA BİRLİKTE YAPILAN YÜZ ESTETİK UYGULAMALARI

SAYI 03 / TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL / 2018

BURUN ESTETİK AMELİYATLARIYLA
BİRLİKTE YAPILAN YÜZ ESTETİK
UYGULAMALARI
Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan parçaların tek başına güzel olmaları değil,
oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri önemlidir.

KBB Uzmanı Yrd. Doçent
Yrd. Doç. Dr.
Devrim Bellek
dbellek@medient.com.tr

Burun estetiği ameliyatı burundaki fonksiyonel sorunlar yanında burnunuzun görsel sorunlarını çözmek için de uygulanır. Her burun
kişiye özeldir ve ideal burun, kişinin yüzüne
en uygun ve yüzün diğer kısımlarına orantılı
olandır. Unutulmamalı ki herkesin yüz oranı
farklıdır. Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan
parçaların tek başına güzel olmaları değil,
oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri
önemlidir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin
görünebileceği gibi, tam tersi yuvarlak, küçük
göre geride ise, sadece burnunubir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünzun ameliyat edilmesi burnunuzu
lüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bu
ve yüzünüzü güzelleştirmek
nedenle yüz bölgesinde bir estetik ameliyat
yerine, oranları daha da
planlarken yüzün şekli, oranları ve
bozup ameliyatlı
hatta cildin kalitesi, karakteri
Uzun
burun görünameliyat öncesinde yeterinbir yüzde kısa
tüsüne yol
ce analiz edilmeli ve yeni
açabilir. Yüplanlanan burun şekli
bir burun çirkin görüzümüzdeki
buna göre tasarlannebileceği gibi, tam tersi
çıkıntılı
malıdır.
bölgelerin
yuvarlak, küçük bir yüzde,
birbiri ile
Tüm bunların yanında
uzun burun ve sivri bir çene
uyum
yüzdeki asimetrik
içinde
olbozukluklar ve burun,
bütünlüğü bozacağından
ması doğal
alın, çene ve yanak
hoş görünmeyecektir.
bir ahenk
oranlarının uyumsuzluğu
sağlayacaktır.
ameliyat sonrasındaki baBu ahengin sağşarılı sonucu etkileyen önemli
lanabilmesi için burun
ayrıntılardır. Bu nedenle yüz analizi
estetik ameliyatlarına ek
aşamasında doktorunuzun gözlemlediği
olarak bazı tıbbi veya cerrahi müve sorunun çözümü için size önerebileceği ek
dahaleler uygulayabilmekteyiz.
uygulamalar kimi zaman burun ameliyatınızın
Bu yazımızda bunlardan özellikle
başarısını etkileyen temel faktörler olabilmekikisinden bahsedeceğim: Çene
tedir. Örneğin çene ya da alnınız burnunuza
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Estetiği ve Yüz Dolgu İşlemleri.

Dolgu:

Sıklıkla yüzde gölgelenmelere yol
açan oluk ya da derin kırışıklıkları
yok etmek için dolgu uygulamaları yapılabilmektedir. Alın,
burun-dudak oluğu, dudak kenarları ile çene arasındaki ve kaşlar
arasındaki oluklar en sık uygulama alanlarıdır. Kalınlaştırılarak
dolgun görünmesinin sağlanması
için dudaklara, ince çizgiler ve
derin kırışıklıkların tedavisi için
yüzün pek çok bölgesine dolgu
maddesi uygulanabilir.
Dolgu olarak genellikle iki tür
malzeme kullanmaktayız. Yağ ve
hazır dolgu maddeleri.
Yağ dolgusu için gereken yağ dokusu hastanın kendisinden ameliyat sırasında en çok karın veya

Yüzümüzdeki
çıkıntılı bölgelerin
birbiri ile uyum içinde olması doğal bir
ahenk sağlayacaktır.

bazen de bel ve kalça bölgesinden liposuction
(yağ emme) ile alınarak yine ameliyat sırasında
enjeksiyona uygun olacak şekilde süzülerek
inceltilir. İhtiyaca göre gerekli bölgelere enjekte edilir. Yağ enjeksiyonu hazır dolgulara göre
daha avantajlıdır. Çünkü hastanın hem kendi
dokusudur ve daha kalıcıdır hem de içerdiği
hücreler ve gelişim faktörleri gençleştirici bir
etki yapar.

Uygulama son derece kolaydır ameliyat
sırasında veya sonrasında ofis ortamında yapılabilir. Kısa sürede tamamlanabilir. Kalıcı bir
etkisi olmadığı için uygulama sonucu beğenilmediği takdirde bile daimi risk oluşturmaz.
Yan etkileri yok denecek kadar azdır. Uygulama yaptıran kişi uygulamadan hemen sonra
günlük aktivitelerine devam edebilir.

Alerji riski olmaması ve daha emniyetli olması
nedeniyle hazır dolgularda geçici dolgu malzemelerini tercih etmekteyiz. En sık Hyaluronik asit ve Kalsiyum hidroksiapatit içerikli
dolguları kullanmaktayız. Hayvansal madde
içermeyen hyaluronik asit türevleri vücutta
zaten bulunan maddelerdir ve ağırlığının
yaklaşık 100 katı kadar su çekerek dolgunluk
sağlamaktadır.

Yüz görünümünün estetik olabilmesi için tüm
organların birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.

Uygulanan bölgeye ve kişiden kişiye değişebilmekle birlikte genellikle bir yıla kadar etkileri
devam eder. Düzenli olarak uygulamanın
devam etmesi durumunda zaman içinde uygulama bölgesinde etki kalıcı olabilmektedir.

Çene Estetiği

Özellikle burun ile çenenin dengeli bir görünümde olması gerekir. Özellikle profilden
bakıldığında çenenin aşırı önde veya geride
oluşu dışarıdan bakan göz açısından burnun
algısını değiştirir. Bu algı değişikliği ideal bir
burun estetiği gerçekleştirilse bile devam
eder. Bu dengenin mevcut olmadığı yüz
hatlarına sahip olanlar için çene bölgesine
uygulanan cerrahi müdahale çene estetiği
olarak adlandırılır. Çenenin geride olması burnun daha büyük görünmesine neden olurken,
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çenenin ileride olması da ortodontik sorunları
beraberinde getirebilir.
Burun kökü, tabanı ve çene çizgisinin gerisinde olan çene yapısına mutlaka cerrahi bir
müdahale yapılması gerekmiyor. Bu durumda
hastanın çenesine basit bir dolgu uygulaması
yapılarak çenenin öne çıkarılması sağlanabiliyor. 18 ay kalıcı olan bu dolgunun belirli
periyodlar ile tekrarlanması gerekiyor.
Cerrahi müdahaleler ile de çeneye doku ile
uyumlu implantlar yerleştirilerek daha net ve
kalıcı neticeler elde etmek mümkündür.
Çene implant uygulamaları da yan etki profili
son derece düşük olan, burun estetik ameliyatı sırasında kolaylıkla uygulanabilen, iyileşmesi hızlı olan bir uygulamadır. Gereğinde
de memnun kalınmazsa yine kolaylıkla geri
döndürülebilecek bir uygulamadır.
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ARTIK BADEMCİKLERİ ALMIYORUZ
Bademcikleri, yapısal olarak kronikleşmiş yerlerinden küçültüyoruz.

KBB Uzmanı
Op. Dr. Muhammed
YANILMAZ

myanilmaz@medient.com.tr

B

ademcikler (tonsil), boğaz ve geniz
bölgesinde bulunan, vücudun savunma
sisteminde oldukça önemli görevi olan
yapılardır. Ağzımızı açıp aynaya baktığımızda
boğazın sağ ve sol tarafındaki kendine ait
yuvasında yerleşik pozisyonda fonksiyonunu
devam ettirir. Aslında bu görünen badem-
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niden üretildiği yerlerdir. Bu savunma sadece
cikler dışında, genze doğru ve dilin arkasına
bakteri ve virüslere karşı değil aynı zadoğru olmak üzere iki bölgede daha
manda alerjik uyaranlara karşı da
bademcik yapısı bulunur. Ancak
tetiktedir. Modern çağın tüm
hastalıklara en çok sebep
insanlığa getirdiği avantajlar
olması ve büyümeye en
Bademcikler
yanında, maalesef dirençli
fazla neden olmasından
(tonsil), boğaz ve
bakteriler, virüsler ve alerdolayı, boğaz bölgejik savunma sistemini
sindeki bademcikler
geniz bölgesinde buluzorlayan, günlük hayatta
her zaman için daha
nan, vücudun savunma
her çocuğun daha
önemli hale gelmiştir.
anne
karnından itibaren
Bademcikler ağız ve
sisteminde oldukça
etkilenmeye başladığı
burundan soluduğuönemli görevi olan
alerjenlerdir.
muz havanın vücuda
ilk girdiği yer olması nedeyapılardır.
Bademciklerimiz dört bir
niyle burada mekanik bir bakoldan gelen bu saldırılara karşı
riyer görevi görmekle beraber,
mücadele etmeye doğumdan itibaren
asıl fonksiyonu vücudun savunma
başlar. Neyse ki anne sütü alan yeni doğanelemanlarının toplandığı ve ihtiyaç halinde ye-
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lar bu konuda daha şanslıdır ve vücudun
direnci anne sütü aldıkça ciddi oranda yüksek
seyreder. Bir buçuk yaşa kadar ki dönemde
bu yüzden bademcik enfeksiyonlarını çok
fazla görmeyiz. Ancak bu yaş sonrasında hem
anne sütünün bırakılması hem de çocuğun
her tarafıyla koruyucu yaklaştığımız küçük
dünyasından, başka çocuklar ve ortamlarla
tanıştığı gerçek dünya ya geçmesi nedeniyle vücut direnci görevi bu organlar üzerine
biner ve enfeksiyonlarla mücadele dönemleri
başlar. Eğer çocuğumuz alerjik bünyeye de
sahip ise o zaman alerji ve enfeksiyon atakları
birbirini sürekli takip eder ve okul öncesi
dönem o çocuklarımıza zehir olmaya başlar.
Burada karşımıza iki yol çıkar; birincisi ilaçlarla
ve vücudun direncini artıracak koruyucu
önlemlerle bu dönemi atlatabilme, ikincisi; her
türlü tedavi ve yaklaşımlara rağmen bir türlü
istenilen sonucu alamama sürekli ilaçlarla
ve hastalıklarla boğuşma.. İşte tam burada
devreye girmek gerekiyor ve bu kısır döngüyü mutlaka kırmak gerekiyor. Artık vücudun
direncini sağlamak şöyle dursun sürekli
hastalık üreten bademciklere biz kronikleşmiş bademcikler diyoruz ve son 5 yıldır biz
bademcikleri almıyoruz. Bademcikleri, yapısal
olarak kronikleşmiş yerlerinden küçültüyoruz.
Bu küçültülen bademcikler çalışmaya devam
ederken hastalık oluşturma kapasitesi de
ciddi oranda azalmış olacaktır. Bu yöntemde
kanama riskimiz sıfır, tekrar büyüme riski ise
tecrübeli ellerde yapılan vakalarda yine sıfırdır.
Son 5 yıldır bu şekilde olan hiçbir bademciği
almadım ve operasyon sonrası dönemlerinde
sürekli takip ettiğimiz bu hastalarımın hiçbirinde yeniden kronikleşme görmedim.

Bu şekildeki operasyon
yaklaşımıyla elde ettiğimiz
kazançlar oldukça
önemlidir;
1- Bademcikleri tamamen almadığımız için fonksiyonelliğine devam
etmekte ve savunma sistemini desteklemektedir,
2- Bu operasyon şeklinde kanama
riskimiz sıfırdır,
3- Operasyon sonrası ağrı sızı yok
denecek kadar azdır,
4- Hem enfeksiyon sıklığı azalır, hem
de solunum yolunu tıkayıcı özellik
ortadan kalkar..

Bugünki misafirimiz sevimli baykuş Cemre
Kendisine bademcik küçültme operasyonu
yaptık ve kısa sürede normal hayatına döndü
ve daha kaliteli bir süreci nasıl yaşamaya başladığını annesiyle, kendisinin ağzından dinleyelim dedik. Daha önce defalarca yüksek ateş,
ağız kokusu, halsizlik ve okula gidememe
şikayetleri yaşayan Cemre’ye bir çok medikal
tedavi uygulanmıştı ancak son zamanlarda
her enfeksiyon atağı 10 gün kadar sürmekte
ve her defasında iğne tedavisi gerekmeye
başlamış Hayat konforu oldukça bozulan
Cemre’ye uygun şartları hazırlayıp bademcik
küçültme işlemini uyguladık, sonrasında 5-6
günlük hafif bir istirahatten sonra normal
hayatına dönen Cemre’de artık kulak burun
boğaz dan kaynaklanan o ateşli enfeksiyonları
görmedik. Hem gece uyku kalitesi arttı hem
de okula devam problemi oluşturan, günlük
hayatını ciddi şekilde bozan sosyal iletişimini
etkileyen bu enfeksiyon ataklarını bertaraf
etmiş olduk.
Sevimli baykuş kıyafetini bize göstermeye gelen Cemre ile beraber,
hepinize sağlıklı günler diliyoruz.
Hoşça kalın..

www.medient.com.tr
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LET DOWN RİNOPLASTİ
Let down rinoplasti ameliyatında aynı seansta burundan nefes alma problemi
oluşturan kıkırdakların düzeltilmesi işlemi olan septoplasti ameliyatı da
yapılabilmektedir.
bir arada tutmak için kullanılan dikişlere bağlı
burun sırtına dokunulduğu zaman elimize cilt
altında dikiş hissi gelme olasılığı varken let

KBB Uzmanı
Op. Dr. M. Sinan ODUNCU
soduncu@medient.com.tr

Burun sırtının (kemerinin) alına yakın olan üst
1/3’ü kemikten, burun ucuna yakın olan alt
2/3’ü kıkırdaktan oluşmaktadır. Klasik burun
estetiği ameliyatında burun kemeri bu yapıyı
oluşturan kemik ve kıkırdağın törpülenmesi ya
da kesilerek tıraşlanması yöntemiyle ortadan
kaldırılmaktadır. Let down rinoplastide ise burun kemeri burun sırtındaki kemik ve kıkırdak
yapının bütünlüğü korunarak burun içerisinden kıkırdak çıkarma yöntemiyle ortadan
kaldırılmaktadır. Bu yöntem sayesinde burun
sırtının uzun yıllar sonrasında dahi çökme
olasılığı ortadan kaldırılarak hastalar estetik
ameliyat olmuş yapay görüntü yerine doğal
görünen burun sırtına kavuşmuş olurlar. Let
down rinoplasti ameliyatında aynı seansta
burundan nefes alma problemi oluşturan kıkırdakların düzeltilmesi işlemi olan septoplasti
ameliyatı ve bununla beraber burun etlerini
küçültme işlemi olan konka radyofrekansı da
yapılabilmektedir.

Poligon rinoplasti

Poligon rinoplasti burun ucunun yapısında
çok önemli yeri olan burun bağlarının korunarak burun ucu kıkırdaklarının şekillendirilmesi
ameliyatıdır. Bu yöntemle klasik yöntemde
kesilen burun bağlarının yerine konulması
gereken ek kıkırdaklara gerek olmamaktadır.
Bu sayede yıllar sonra burun cildinin incelmesiyle konulan ek kıkırdakların görünür hale
gelme riski ortadan kaldırılmakta ideal burun
ucuna ödem ve şişlik olasılığı en aza indirilerek kavuşulmaktadır.
Let down ve poligon rinoplasti kombinasyonunun klasik yönteme üstünlüklerinden biri de
klasik yöntemde burun sırtındaki kıkırdakları
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down tekniğinde burun sırtında dikiş kullanılmadığı için böyle bir olasılık yoktur.
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TİMPANOPLASTİ
(KULAK ZARI ONARIMI)
Timpanoplastide onarılan yapı sadece kulak zarı, sadece kemikçik zinciri veya
her ikisi birden olabilir.

KBB Profesörü
Prof. Dr. Fatih BORA
fbora@medient.com.tr

Timpanoplasti orta kulak yapılarında uygulanan kulak zarı yırtığı, kemikçik erimesi,
kemikçik fiksasyonu ve kulak zarı çökmesi
gibi patolojileri onararak işitmeyi normalleştirmeye çalışan cerrahi girişimin genel adıdır.
En sık müzminleşen orta kulak hastalıklarının
onarımı için yapılır.
Sadece kulak zarı yırtığının onarıldığı kulak
ameliyatına mirengoplasti adı verilir. Timpanoplastide onarılan yapı sadece kulak zarı,
sadece kemikçik zinciri veya her ikisi birden
olabilir. Timpanoplasti ameliyatında kulak
zarı onarımı için en yaygın kullanılan materyal
temporal kas derin fasyasıdır. Ayrıca perikondrium, kıkırdak, perikondriumlu kıkırdak,
periost, ven gibi otolog dokular
kullanılabilir.
Greft olarak alınan materyal underlay (perfore
kulak zarı altına) veya
overlay (perfore kulak
zarı üstüne) olarak
yerleştirilebilir.
Operasyon sırasında kulak arkasından,
kulak önünden veya
kanal içinden kesi
yapılabilir.
Bazen kronik enfeksiyon
zaman içinde kemikçik zincirde bir erozyona neden olabilir.
Bu erozyon daha sıklıkla kolesteatomaya
sekonder gelişebilir. Kolesteatom özellikle örs
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kemikçiğinin uzun koluna hasar verir. Çünkü
kanlanmanın en zayıf olduğu yer
burasıdır. Özengi kemikçiği
2. derecede hasara
maruz kalır. Çekiç kemikçiği ise 3. derecede hasar görür.
Kemikçiklerin
rekonstrüksiyonunda otogreft
kemikçikler en
sık tercih edilen
materyaldir.
Son yıllarda biyo
uyumlu alloplastik materyaller
kemikçik zincir
rekonstrüksiyonunda
kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca titanium protezler
de kullanılmaya başlanmıştır.
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Timpanoplasti de enfeksiyon kulak arkası
mastoid kemiği tutmuşsa operasyon sırasında mastoid kemik dril ile turlanarak hastalıklı
tüm hücreler temizlenir. Mastoid boşluk ile
orta kulak boşluğu arasında geçiş sağlanmaya çalışılır.
Enfeksiyon kulak kemikçiklerini ve mastoid
kemik hücrelerini ileri derecede tutmuş ise o
takdirde operasyon sırasında öncelikle hastalığın eradikasyonuna çalışılır. Sekonder olarak
işitmeye ağırlık verilir.
Operasyondan 7 gün sonra dikişler alınarak
zar üzerine konulan materyaller boşaltılmaya
başlanır. Operasyon bölgesinde sağlıklı görünüm elde edilene kadar belirli aralıklarla pansumanlar sürdürülür. Operasyondan yaklaşık
8 hafta sonra kulak işitme testleri yapılarak
ameliyat öncesiyle ameliyat sonrası durum
karşılaştırılıp işitme kazancının ne durumda
olduğu tespit edilir.

UZMANINDAN KEPÇE KULAK AMELİYATLARI İÇİN EN DOĞRU ZAMAN NEDİR?

BURUN KANAMALARI
Burun kanaması toplumun genelinde belli bir dönemde görülen rahatsızlıktır

KBB Uzmanı
Op. Dr. Erdem OĞUZ

eoguz@medient.com.tr

Burun kanaması toplumun genelinde belli bir
dönemde görülen rahatsızlıktır. Acil olarak
KBB başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Korkulanın aksine genellikle iyi seyreden
bir rahatsızlıktır.
10 yaş altı çocuklarda ve yaşı ileri bireylerde
daha sık görülür.
Burun kanlanması iyi bir organdır. Burun
içerisi damarlar mukoza altında bir ağ yapısı
oluşturur. Özellikle burun ön kısmında geniş
bir anastamoz dediğiz geniş bir ağ oluşturur
(Kisselbach Peksusu) ve dış etkenlere hassastır.
Belli kısımlarda yüzeysel seyreder ve gözle
görülebilir. Burun orta bölmesinin eğrilikleri
damarların daha yüzeyde olmasını sağlayabilir. İltihabi rahatsızlıklar yine damarların
genişlemesine yol açarlar.
Çevre koşulları da kuru ve kirli hava burun içindeki kabuklanmayı artıracağından kanamaya
eğilim yaratır.
Çocukluk çağında görülen en sık sebep çocuğun burnunu karıştırması olabilir. Alerji veya
burun tıkanıklığı sebebi ile genelde burunlarını
kaşımaya veya açmaya çalışmak en büyük
sebeptir. Yine burun eğrilikleri burun içerisinde
eğri olan kısımda kabuklanmaya yol açacağından kanamaya sebep olabilir.
Yaşlılıkta ise kan sulandırıcı ilaç kullanımı ve
hipertansiyon genelde en sık neden olarak
karşımıza çıkar.
Diğer korkulan nedenler tümör ve kan hastalıkları vb. nadir sebepler arasındadır. Ancak
özellikle ergenlik döneminde ve geç yaşlılıkta
oluşan burun kanamalarında dikkatli davranmak gerekir.
Burun kanaması olduğunda ne yapmalıyız?

Öncelikle ilk iş olarak paniklememek gerekir. Burun kanamalarının
%90’ı ön kısımdan kaynaklanır.
Bu nedenle öncelikle istirahat durumuna geçmek gerekir. Ayakta
isek oturmak en iyi işi olacaktır
sonrasında kanayan taraftaki
elimizin başparmağı ve işaret
parmağı arasında burnumuzun
tamamını mandal gibi sıkmak
gerekir. Yaklaşık olarak 2-3
dakika beklemek yeterli olacaktır.
Sonrasında burnumuzu lavaboda
soğuk su ile temizlemek yeterli
olacaktır. Bu işlemi 2-3 kere tekrarlamak gerekir. Buna rağmen
devam eden burun kanamaları
için doktor muayenesi gerekecektir. Kanamamız dursa bile
yine de olası sebepleri araştırmak
için KBB hekimine gözükmek
gerekmektedir.

ile genellikle tanı koyulabilmektedir. Yapılacak laboratuvar
analizleri ile tanı desteklenebilir. Muayene de görülebilirse
kanama odağı bazen gümüş
nitrat veya elektrokoter ile tedavi
edilebilir.

10 yaş altı çocuklarda ve yaşı ileri
bireylerde daha sık
görülür.

Burun içerisinin nemli tutulması
kuruluğun ve kabuklanmanın
önlenmesi çoğu zaman yeterli
tedaviyi sağlar.
Durmayan burun kanamalarında
ise kanama odağı görülebiliyor
ise koterize edilmelidir.
Aşırı veya kanama odağının belirlenemediği durumlarda burun
tamponu gerekebilir. Yeterli süre
kalan tampon ile çoğu zaman
kanamalar kontrol altına alınabilmektedir.

Tekrarlayan burun kanamalarında
dikkatli bir muayene aile öyküsü
www.medient.com.tr
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ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI
Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda kalıcı veya geçici işitme kaybı yapabilir.

KBB Uzmanı
Op. Dr. Erbil KILIÇ

ekilic@medient.com.tr

Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda kalıcı
veya geçici işitme kaybı yapabilir.
Konuşma insanların sosyalleşmesini sağlayan en önemli beceridir. İşitme ise; insanların
konuşma ve dil becerilerinin gelişmesini
sağlayan en önemli duyudur. Çocukluk çağı
işitme kayıpları ne kadar erken fark edilirse,
tedavisi ve rehabilitasyonu da o kadar iyi
olur. Bu yüzden her yenidoğana ilk bir hafta
içerisinde işitme taraması yapılır.
Çocuklarda normal işitme seviyesi 0-15 dB
aralığıdır. İşitme kaybının seviyesine göre
çocuklarda farklı bulgular olabilir. Hafif
işitme kayıpları; konuşmanın gecikmesine
neden olabilir, çocuk sesli harfleri tam olarak
duyarken bazı sessiz harfleri tam olarak
duyamaz ve konuşma sırasında o harfleri
söyleyemez. Kelimeleri tam söyleyemez ve
cümle kurarken hatalar yapar. Aynı zamanda
öğrenme güçlüğü ve buna bağlı çocuğun okul
başarısında azalma görülebilir. Orta derecede işitme kayıplarında; çocuğun mutlaka
işitme cihazı kullanması ve özel eğitim alması
gereklidir. Bütün bunlara rağmen konuşma
ve dil becerisinde azalma görülebilir. İleri
derece işitme kayıplarında ise; hem cihaz
hem de özel eğitime rağmen konuşma ve dil
becerilerinde ciddi sıkıntılar olur ve bu durum
çocuğun akademik başarısına da olumsuz
olarak yansımaktadır.
Çocukluk çağı işitme kayıplarının nedenlerine
yüzeysel olarak bakacak olursak; ailesel ve
genetik nedenler, annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyon hastalıkları, gebelik
diyabeti, annenin gebelik sırasında sigara ve
alkol kullanması, prematür doğum, kan nakli
yapılması, yenidoğan sarılığı, doğumdan
sonraki ilk bir ay içerisinde çocuğun yoğun
bakımda takip edilmesi, sendromlar, menenjit
gibi sinir sistemi enfeksiyonları, kızamık ve
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kabakulak gibi enfeksiyon hastalıkları gibi
nedenler yer alır.
Fakat çocuklarda görülen kazanılmış işitme kayıplarının en büyük nedeni orta kulak
enfeksiyonlarıdır. Orta kulak enfeksiyonları
geçici veya kalıcı olarak işitme kaybı yapabilirler. Fakat bu hastalığın en önemli noktası,
çocuklarda en sık işitme kaybı yapan neden
olmasından ziyade, önlenebilir olmasıdır.
Orta kulak, burnun arka tarafında, geniz bölgesine açılan “östaki tüpü” denilen bir yapı ile
havalanır. Östaki tüpü burun vasıtasıyla orta
kulağa hava girişini sağlarken, aynı şekilde
orta kulakta biriken sıvıyı da drene eder. Fakat
çocukluk çağında, östaki tüpü gelişimini
tamamlamadığı için, orta kulağı havalandırma
ve drenaj görevlerini iyi yerine getirmez. Bütün
bunlara ek olarak, çocukluk çağında sıklıkla
görülen, halk arasında “geniz eti” denilen “adenoid dokusu” da zaten tam gelişmemiş olan
östaki tüpünün ağzını tıkayarak, orta kulağın
havalanmasını ve drenajını iyice bozar.
İyi havalanmayan ve içinde biriken sıvıları
drene edemeyen orta kulakta sık sık enfeksiyonlar oluşur. Bu enfeksiyonlar kulak ağrısı,
www.medient.com.tr

ateş ve işitme kaybı yaparlar. Uzun süreli
antibiyotik kullanımı ile bu enfeksiyonlar
tedavi edilse de çoğu zaman orta kulakta sıvı
birikimi devam eder. Enfeksiyon olmadan sadece sıvı birikimi, kulakta basınç ve dolgunluk
hissi yapar, hava olması gereken orta kulak
boşluğunda sıvı olduğu için, çocuğun sık orta
kulak enfeskiyonu geçirmesine neden olur ve
işitme kaybı yapar.
Orta kulakta sıvı birikiminde ve orta kulak
enfeksiyonlarında oluşan işitme kaybı ilk
başlarda geçicidir. Enfeksiyonun ve sıvının
geçmesi ile işitme normale döner. Fakat uzun
vadede, kulak zarında çökme, halk arasında “kulak zarı kireçlenmesi” denilen kulak
zarında “kalker plakları” birikimi, kulak zarında
delinme, orta kulak kemikçiklerinde aşınma
veya yapışma gibi hasarlara neden olarak
kalıcı işitme kayıpları yapabilirler.
Az önce de belirttiğim gibi çocuklarda
kazanılmış işitme kayıplarının en sık nedeni
orta kulak hastalıklarıdır. Erken tedavi, takip
ve gerekirse cerrahi müdahale ile bu kayıplar
tamamen önlenebilir.

İşitme kaybı olan çocuğa erken
müdahale neden önemlidir?

İnsanın toplumun içerisinde sosyal bir
canlı olmasını sağlayan ve bizi diğer
canlılardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de konuşmadır. Konuşmanın
öğrenilebilmesi için de işitmek en önemli
şarttır. Beynimizde işitme ile konuşma
arasındaki yolak ilk 3 yaşta gelişir. Bundan
dolayı işitme kayıplarına ne kadar erken
müdahale edilirse, hastanın konuşması da
o kadar iyi olur.
Kreş ve okul çağı çocuklarındaki işitme
kaybında ise, çocuk her ne kadar daha öncesinden konuşmayı öğrenmiş, geliştirmiş
olsa da, yeni kelimeler öğrenmesi gecikir
veya hiç olmaz. Kreş ve okul çağı çocukların
iç güdüleriyle hareket ettikleri, paylaşımı ve
sosyalleşmeyi yeni öğrendikleri bir dönemdir. Bu
dönemde çocukta işitme kaybı olması, sosyalleşmesini etkileyecek ve okul başarısını düşürecektir.
Bu durum, arkadaşları tarafından dışlanan, içene
kapanık, kendisini çevreden izole etmiş bir çocukla karşılaşmamıza neden olabilir.

LÜTFEN UNUTMAYALIM !!!

Erken teşhis konulduğunda ve erken
müdahele edildiğinde çocuklardaki
işitme kayıpları tedavi edilebilir
veya çok iyi bir şekilde rehabilite
edilebilir.

Çocuğunuz yetişkin bir
birey değildir. Size gelip
bende işitme kaybı var
genellikle demezler. Çalan
telefonu duymaması, kapı
çalınca kapıya koşmaması,
okul başarısında azalma,
son zamanlarda başlayan
huzursuzluk, arkadaşlarıyla
ilişkisinde azalma ve bozulma, çevreye ilgisinin azalması, kelimeleri yanlış söyleme
ve yeni kelime öğrenmemesi
çocuklarda işitme kaybı
bulguları arasındadır.

Beynimizde işitme
ile konuşma arasındaki yolak ilk
3 yaşta gelişir

Bu bulgular varsa çocuklarınıza kulak ve işitme muayenesi yaptırınız.

www.medient.com.tr
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KONKA HİPERTROFİSİ
(BURUN ETİ BÜYÜMESİ)
Burun eti sıklıkla geniz eti ile karıştırılır.

KBB Profesörü
Prof. Dr. Hakan CINCIK
hcincik@medient.com.tr

Bu sayımızda sizlere burun eti nedir, büyümesinin nedenleri nelerdir ve yapılacak tedaviler
konusunda genel bilgiler vermeye çalışacağım. Burun eti burun tıkanıklığının başlıca
sebeplerindendir. Burun etlerimiz burundan
geçen havayı süzen, bu havayı nemlendiren
ısıtan ana organdır. Burun etleri hava şartlarından, havadaki tozlardan, hava kirliliğinden
etkilenen temel bölgedir ve bazı kişilerde
bunlar sonucunda büyüyerek burun tıkanıklığına sebep olur. Burun eti sıklıkla geniz eti ile
karıştırılır. Geniz eti çocuklarda vardır, burnun
en son kısmında boğaza açılan boşluğu
doldurur ve 8 yaş ile 18 yaş arasında yavaş
yavaş küçülerek kaybolur. Yetişkinlerin geniz
kısmı boştur ve genellikle geniz eti tamamen
yok olur.
Dışardan gördüğümüz burnun yaklaşık 3 katı
boyutunda burnun iç hacmi vardır, burnunun
iç kısmı ortadan ikiye bölünmüştür. Burnu
ikiye bölen bölmeye septum denir. Burnun her
bir bölmesinde üç adet olmak üzere toplam
altı adet burun etimiz vardır. Burun etine konka, nasal turbinate gibi isimler de verilmektedir. Burun eti kemiğin üzerini örten yumuşak
dokudan oluşur bol miktarda gözenekli bölge
içerir, kan damarlarından zengindir ve burun
etini kan ile doldurarak büyümesini sağlar.
En büyük burun eti en altta yerleşir ve yukarı
doğru orta ve üst burun eti olarak devam eder
bazı insanlarda en üst burun etti diyebileceğimiz dördüncü bir yapı da olabilir. En alt burun
etiniz yaklaşık işaret veya orta parmağınız
boyunda ve kalınlığındadır. Her bir burun eti
alttan yukarı doğru küçülen boyuttadır.

olmaktan ayıran en önemli şey sağlıklı burun
etidir. Burnun içini daraltarak havanın akışını
hızlandırır. Burun girişinde hava kıllar tarafından filtre edilir. Ayrıca hava burun etlerimizin
altından üstünden akarken daha küçük parçacıklar buradaki salgıya yapışarak ikinci kez
filtre edilir. Hava burun etleri sayesinde ısıtılır,
nemlendirilir boğaz ve akciğerlerimize zarar
vermeyecek hale getirilir.

Burun etleri vücudumuz için gerekli ve önemli
bir organdır. Burnumuzun içini boş bir organ

Burada burun etlerinin ilginç bir özelliğinden
bahsetmek istiyorum. Burun etlerinin içi bir
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sürü odacıktan oluşur ve bu odacıklar kanla
dolar, burun etimiz büyür. Duruma bağlı olarak
burun etleri kasılır ve içindeki kanı dolaşıma
yollar ve küçülür. Hava şartları ve ortam
normalse bile burun etleri periyodik olarak 3-5
saat içinde büyüyüp küçülmektedir, bu genelde bir burun tarafında hafif tıkanıklık öbür
tarafta daha açıklık şeklinde yansır. Sıklıkla
hasta olduğumuz dönemlerde kullandığımız
burun spreyleri (Otrivin, İliadin, Burnil vb gibi…)
burun etinizin kasılmasına ve küçülmesine
sebep olarak burnunuzu açar.

Burun etlerinin bol kanlı yapısı sayesinde hava
burun etlerinin üzerinden geçerken yaklaşık
olarak 36 dereceye kadar ısıtılabilir, burun
etlerinin sıvı kaybı ile burun içindeki buharlaşma sonucu burundan geçen hava %75-80
oranında nemlendirilir. Bu bahsettiğimiz
oranlar hava şartlarından etkilenir.

Burun eti büyümesi

Tamamlayıcı (Kompansatris) burun eti büyümesi: Burun boşluğu her hangi bir taraf diğerine göre daha genişse, bu genelde burnun
bir tarafa doğru eğri olduğu kişilerde eğriliğin
olmadığı geniş taraftaki burun eti büyür ve
boşluğu doldurur. Burun eğriliği düzeltilirken
bu aşırı büyük ette küçültülmelidir.

maya çalışılır. Ancak bir grup hastada kemik
tekrar aynı pozisyona döner. Etin miktarını
azaltmaz ancak nazal pasajı daha açık hale
getirebilir.
Submukozal rezeksiyon: Burun etinin dış mukozası korunarak kemiği ve mukoza altındaki
bir miktar doku birlikte eksize edilmesidir.
Teknik olarak zor olması, eksize edilecek
dokunun ayarlanmasında sıkıntılar yaşanması
en büyük dezavantajıdır. Kalıcı olarak burun
eti küçülmesi sağladığından etkili bir yöntemdir. Burun etinin kemik kısmı hipertrofik ise
daha iyi sonuç alınır.

Türbinektomi de denilen parsiyel burun eti
eksizyonu: Burun etinin kısmen kesilerek
dışarı alınmasıdır. Doktorun tecrübesi
önemlidir, çünkü aşırı eksizyon
sonucu boş burun dediğimiz
durum gelişebilir. Buna bağlı
aşırı kabuklanma kuruma ve
burundan geçen havanın
hissedilmemesine bağlı
nefes alma zorluğu
oluşabilir.

Alerjik rinite bağlı burun eti büyümesi:
Buruna gelen ve burnumuzda alerjik
reaksiyona sebep olan maddeler
burnumuzda inflamasyon
mediatörleri denen kimyasalların bazı hücrelerden
kana salınmasına neden
olur bunun sonucunda
inflamasyon hücreleri denen hücreler
burnumuza akın eder.
Bir dizi kimyasal ve
hücresel olay sonucu burun eti şişer,
burunda sulu bir
akıntı başlar, burunda, damak, gözlerde
kaşıntı da olabilir. Bu
her alerjik reaksiyon
sonucu burun eti şişme
ve küçülme periyodları
sonucunda burun etti
büyür ve öyle kalır.
Yanlış ilaç kullanımına bağlı burun eti büyümesi: Topikal dekonjestan spreylerin (Otrivin, İliadin, Burnil
vb gibi…) yanlış ve çok uzun kullanılması
sonucu burun etlerinin bu ilaçlara verdiği
reaksiyon giderek azalır ve rebound fenomeni
dediğimiz burun etlerinin aşırı kan dolması ve
bu ilaçlara az reaksiyon vermesi ile büyümesi
gerçekleşir.
Vazomotor rinit veya sinüs enfeksiyonlarına bağlı burun eti büyümesi: Buruna aşırı
miktarda enflamatuar hücre gelmesi bunların
salgıladığı enflamatuar mediatörlere bağlı
olarak da burun eti büyür.

Burun eti küçültme teknikleri

Dışa doğru kırma: Genelde çok sık kullanılan
bir tekniktir, burun etinin kemiği itilerek dışarı
doğru kırılır ve o pozisyonda kalması sağlan-

Radyofrekans yöntemi: Burun etinin içine
uygulanır ve içerde kontrollü bir doku hasarı
oluşturarak burun etinin küçülmesini sağlar.
Günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Avantajı
mukozaya daha az zarar vermesi, doku kaybının aşırı olmamasıdır. Yine lokal anestezi
ile yapılabilmesi artı bir avantajıdır. Uygulama
sonrası tampon konulmaz, ağrı çok az olur
ve ertesi gün işe gidilebilir. Yaklaşık 1 ay
sonra sonuç ortaya çıkar, dezavantajı 1 seans
yetmeyebilir veya beklenenden kısa sürede
tekrarlama olabilir. Alerjik riniti olan hastalarda tekrarlama riski fazladır. Burun eti kemiği
hipertrofisi olanlarda yeterli sonuç alınamaz.

Kombine cerrahiler:
Bu yöntemlerden
bazıları kombine edilerek yapılır ve daha
iyi sonuçlar alınır.

Shaver ile submukozal rezeksiyon: Burun

etinin içi shaver dediğimiz alet ile içerden tıraşlanarak eksize edilir. Dış mukozal yapıya az
hasar vermesi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Burun etinin kemik kısmının hipertrofisi olanlardan çok doku hipertrofisi olanlarda
kullanılır, etkili ve kontrollü bir yöntemdir.

Burun eti ameliyatındaki en büyük zorluk
burun etleri havayı
süzen, nemlendiren ve
ısıtan bir organ olduğundan gereksiz küçültülmesi
problemlere yol açar, ancak
aşırı büyük etlerde solunum
sıkıntısına yol açar. Bu noktada
koruyucu cerrahiler dediğimiz
kısmen burun etini küçülten işlemler
daha sık yapılmaktadır ancak bu işlemlerde dezavantaj tekrar burun eti büyümesine bağlı nüksetmedir. Burada en doğru iş
doktorunuzla birlikte bir karara varmak onun
tecrübesine güvenmektir ve nüksetme durumunda da ikinci bir işleme ihtiyaç olacağını
bilmektir. Aksi takdir de aşırı burun eti rezeksiyonu yapılabilir ve bunu tekrar yerine koymak
mümkün değildir.

Koter ile burun eti hacminin azaltılması: Submukozal koter ısı uygulması ile etin küçültülmesidir. Aşırı kabuklanma ve nekroza sebep
olur, miktarı belli olmayan doku kaybı olabilir.
Çok tercih edilmeyen bir yöntemdir.
www.medient.com.tr
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TİROİD NODÜLLERİNDE AMELİYATSIZ
TEDAVİ (RFA)
Radyofrekans ablasyon tiroid nodülü tedavisinde etkin, güvenli ve 2006
yılından itibaren dünyada uygulanan bir yöntemdir.

Radyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Güner Sönmez

gsonmez@medient.com.tr

Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere göre
daha sıklıkla görülür. Yaşla birlikte görülme
oranı artar. 50 yaş ve üstündeki insanlarda
nodül saptanma oranı % 50‘nin üstündedir. Bu
nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu, yaklaşık % 5-10‘u kötü huylu nodüllerdir. İyi huylu
nodüllerin de bir kısmı şikayet oluşturur ve
tedavi gerektirir. Bası semptomları, kozmetik
problemler ve hiperfonksiyone (hızlı çalışan)
tiroid dokusu bunların başlıcalarıdır.
Büyük nodüller boyundaki önemli anatomik
yapılara bası yaparak yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı, yabancı cisim hissi, horlama,
ses kısıklığı gibi şikayetlere neden olurlar.
Boyunda şişlik gibi kozmetik problemler
hastalarda anksiyete oluşturabilir. Hiperfonksiyone nodüller aşırı hormon salınımına
neden olarak; terleme, çarpıntı, kilo kaybı, saç
dökümesi, sinirlilik gibi (hipertiroidi) belirtileri
yaparlar.
Tiroid nodüllerinin tedavisinde yıllarca cerrahi
eksizyon kullanılmıştır. Ancak tiroid ameliyatından sonra hastanın boynunda rahatsız
edici bir skar (yara izi ) kalmakta, bazı hastalarda da hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması)
gelişmektedir. Bu durum hastanın hayat
kalitesini ciddi olarak etkilemektedir. Bir diğer
problem ise genel anestezi risklerini almak
ve ameliyat sonrası parathiroid fonksiyon
anormalliklerinin gelişebilmesidir. Tüm bunlar
tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invazif
alternatiflerin araştırılmasını teşvik etmiştir.
Lazer ablasyon, etanol ablasyon, mikrodalga
ablasyon, radyofrekans ablasyon tedavileri bu
ihtiyaçtan doğmuştur.
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Radyofrekans ablasyon tedavisi nasıl
yapılır ?

Radyofrekans ablasyon tiroid nodülü tedavisinde etkin, güvenli ve 2006 yılından itibaren
dünyada uygulanan bir yöntemdir. Dokunun
içindeki ısıyı arttırarak termal hasar oluştuma ve hücreleri tahrip etme prensibine göre
çalışır.
Tedavi için hastanın nodülüne biopsi ile
önceden iyi huylu tanısı konmuş olması
gerekir. Hastanın işlem öncesi aç kalmasına
veya hazırlık yapmasına gerek yoktur. İşlem
için önce lokal anestezik ile iğnenin gireceği
yer uyuşturulur. Daha sonra özel RFA elektroduyla (iğne) nodülün içine girilir. Ultrasonla
eş zamanlı takip ederek radyofrekans enerjisi
verilir. Nodülün boyutuna göre işlem süresi
değişmekle beraber ortalama işlem süresi
www.medient.com.tr

hazırlık aşaması dahil 30 dk dir. Nodülün
tamamının etkilendiği görüldükten sonra
elektrod çıkartılır ve işlem yeri temizlenerek
hasta kaldırılır. İşlemden 1 saat sonra hasta
normal yaşantısına dönebilir. İşlem esnasında
ciddi bir ağrı ve rahatsızlık duyulmaz.
Literatürdeki yayınlarda; işlem sonrası nodülün 6-12 ay içinde yaklaşık % 33-93 oranında
küçüldüğü bildirilmiştir. Bizim olgularımızda
küçülme % 62-88 civarındadır. Cerrahi sonrası
görülen komplikasyonların görülme oranı
RFA da çok daha düşükdür. Ayrıca işlem
sonrası nodül küçülmekle beraber, içeriği de
bağ dokusuna dönüşmektedir. Bundan dolayı
tiroid nodülü olan hastaların rutin ultrasonografi takibi gerekirken, RFA tedavisi görmüş
hastalarda bu zorunluluk ortadan kalkmaktadır.
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RADYOLOJI
Medient’de hızlı ve üstün tekniklerle bilgisayarlı tomografi çekimi
yapılmaktadır.

Radyoloji Uzmanı
İsmail Genç

igenc@medient.com.tr

H

astanemiz radyoloji ünitesinde bilgisayarlı tomografi, direkt röntgen ve
ultrasound bölümleri mevcut olup
son teknolojıi cihazlarla hastalara mümkün
olduğunca az doz X ışını ile kaliteli görüntüyü
dijital ortamda oluşturarak sunmaktayız.
K.B.B. merkezi olmamız sebebi ile uzman
doktorlarımız genellikle direkt röntgen bölümünde waters (sinüs) grafisi, nazal kemik (burun) grafisi, akciğer grafisi ve lateral adenoid
(geniz eti) grafilerini istemektedirler. Bu bölümde çoğunlukla çocuk hastalara grafi çekildiği
için çocukların korkuları ve merakları ile anne
babaların yaşadıkları stresler bize zorluk çıkarmaktadır. Bu gibi durumlarda empati yaparak
kendimizi hastalarımız ve onların yakınlarının
yerine koymak işimizi bir hayli kolaylaştırmaktadır. Hastalarımız ve onların yakınlarının yasayabilecekleri sıkıntıyı anlayışla karşılayarak
onlara iyi ve sıcak yaklaşımlarda bulunduğumuzda doğabilecek sıkıntıların büyük kısmını
bertaraf etmiş oluyoruz. Bu gibi durumlarda
önce anne-babanın veya yakınlarının streslerini yapılacak işlemi güzelce anlatarak ve sabırla yaklaşarak azaltmaya çalışıyoruz. Çocuk
hastalarımızla da onların yaş sınırına inerek ve
onlara uygun espriler yaparak yaklaşıp, sıcak
ilişki kurmak işimizi bir hayli kolaylaştırmaktadır. Başlangıçta hastalar ve yakınları ile iyi
iletişim kurmak yaşayabileceğimiz zorlukları
asgari seviyeye indirmektedir.
Bilgisayarlı tomografi bölümümüzde ise
uzman doktorlarımız genellikle sinüzit,nazal
septum deviasyonları,konka hipertrofilerive
mukosel,nazal polip araştırılan hastalarda
paranasal sinüs tomografisi,orta ve iç kulak
elemanlarının incelenmesi,enfeksiyonlarının
gösterilmesi ve travmalar ile temporal kemik
fraktürü şüphesi olan hastalardan temporal
kemik (kulak) YRBT ve boyunda yerleşmesi

muhtemel her türlü tümöral-non tümoral oluşum ve olası lenf bezi tutulumlarını görüntülemek amacıyla ve tiroid- paratiroid patolojilerinde boyun tomografisi istemektedir. bu
bölümdede genelllikle kapalı alan korkusu
olup MR çektirmiş hastalarımıza işlem yaparken sıkıntı yaşamaktayız. Bu gibi durumlarda
hastalarımıza tomografi cihazımızı gösterip
tanıtarak ve yapılacak işlemi kısaca anlatarak
onların rahatlamasını sağlıyoruz. Daha sonra
işlemi mümkün olduğunca kısa zamanda bitirerek hastalarımızın yaşayabileceği sıkıntıları
asgari düzeye indirebiliyoruz. Kısaca hastane
çalışanlarımızın ve hastalarımızın karşılıklı
empati kurması ve anlayışlı yaklaşımları
hastalarımızın daha güzel hizmet almasını
sağlamakta; ve biz çalışanlarında iyi ve kaliteli
hizmeti sunmanın iç huzurunu yaşatmaktadır.

Medient’de hızlı ve üstün tekniklerle
bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaktadır.

MR görüntüleme İngilizce “Magnetic Resonance Imaging” kelimelerinin baş harflerinin
www.medient.com.tr

kısaltılmasıdır. Tıp kitaplarında kısaca MRI
yazılır. Pratikte bu daha da kısalmış ve sadece
MR denilmeye başlanmıştır. İngilizce harf okunuşu olarak “Emar” denmektedir.
Hasta sırt üstü yatarken “tarayıcı” denilen
üzeri kapalı bir alana yerleştirilir. Bu yerde
elektromanyetik bir alan oluşturulur. Elektromanyetik kuvvetlerin doku ile etkileşimleri
görüntülenir.
Bilgisayarlı tomografi (B.T) x-ışını kullanılarak
vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis
yöntemidir. Görüntüleri röntgenden çok daha
ayrıntılıdır.
Genelde MR cihazlarında hastaların girdiği
alan oldukça dar ve uzundur. Bu sebeple
kapalı alan korkusu yaşamaları doğaldır.
MEDİENT KBBTıp Merkezi’nde bizim BT cihazımız oldukça geniş ve kısadır. MR cihazları
oldukça gürültülüdür. BT cihazlarında ise
gürültü hiç denecek kadar azdır. Genellikle
MR çekimleri 15-45 dakika arasında biter.
MEDİENT KBB Tıp Merkezi’nde ise 2-3 dakika
içinde son bulur.
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3 KAPIDAN DÜNYAYA AÇILAN
YÖRÜK DIYARI...

A

ntalya’nın İlçeleri, Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı,
Kale, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca,
Manavgat ve Serik’ tir.

Kaleiçi, büyük bir bölümü yıkılmış ve yok
olmuş at nalı şeklinde içten ve dıştan surlarla
çevrilidir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak eseridir.
Surların 80 burcu vardır. Surların içinde kiremit
çatılı 3.000 kadar ev bulunmaktadır. Evlerin
karakteristik yapıları Antalya’nın sadece
mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını,
gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır.
1972 yılında Antalya iç limanı ve Kaleiçi semti,
özgün dokusu nedeniyle “Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu” tarafından
“SİT bölgesi” olarak koruma altına alınmıştır.
Turizm Bakanlığı’na “Antalya- Kaleiçi Kompleksi” restorasyon çalışmasından dolayı, 28
Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları Birliği) tarafından Altın Elma Turizm Oskarı
ödülü verilmiştir. Günümüzde Kaleiçi otelleri,
pansiyonları, restoranları ve barları ile eğlence
merkezi haline gelmiştir.
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Yivli Minare: Antalya’nın ilk Türk yapısıdır.
Merkezde liman yakınındadır. Üzerindeki
yazıta göre Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin
Keykubat’ın yönetimi zamanında (1219-1236)
inşa edilmiştir. Tuğla ile örülen gövdesi,
sekiz yarım silindirden oluşur. Bu minarenin
bitişiğinde bir cami varsa da yıkılmış olmalıdır.
Çünkü Minarenin yanındaki Cami daha geç
devre, 1372 yılına aittir. Bir Türk Beyliği olan
Hamitoğulları zamanında, Tavaşi Balaban adlı
bir mimar tarafından yapılmıştır.
Ulu Cami: Kesik Minare adıyla da bilinir. Aslında bir Bazilika olarak V. yüzyılda inşa edilmiştir. İlk eserden çok az bölüm ayakta kalmış,
Bizans döneminde değişikliklere uğramıştır.
Eser, Osmanlılar zamanında tamir görmüş, bir
kısmı Mevlevihane olarak kullanılmış, sonra
cami olarak hizmete açılmıştır.
Karatay Medresesi: İl merkezindeki önemli
Türk İslâm yapılarından olup XIII. yüzyıl ortasında inşa edilmiştir.
Evdir Han: 20. yüzyıl başlarına kadar ulaşım at
ve develerle sağlanır, ticaret malları da bu haywww.medient.com.tr

vanlarla nakledilirdi. Kervanlar yollarda, ‘’Han’’
ve kervansaraylarda konaklardı. İşte Evdir Han
da bunlardan biridir. Bugünkü Antalya-Korkuteli kara yolunun 1 km. doğusunda ve il merkezine 18 km. uzaklıktadır. Dikkati çeken kısmı
sivri kemerli portalıdır. XIII. yüzyılın başlarında
yapılmış bir Selçuklu eseridir.
Kırkgöz Han: Antalya - Afyon eski yolundaki
ikinci durak yeri Kırkgöz Han’dır. Kırkgöz Han
Antalya’ya 30 km. uzaklıkta bulunan Kırkgöz’de, Pınarbaşı mevkiindedir.
Düden Şelâleleri: Antalya il merkezinin yaklaşık 10 km. kuzeydoğusundaki bu şelâle, şehri
simgeleyen tabiat güzelliklerindendir. 20 metre yükseklikten dökülür. Ana kaynağı Kırkgöz
mevkisidir. Aşağı Düden Şelâlesi ise Lâra Plajı
yolundadır. Kent merkezinin güneydoğusunda, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize
dökülür. Antalya’nın simgeleşmiş tabiat güzelliklerindendir.
Kurşunlu Şelâlesi: İl merkezinin doğusundaki Alanya yolunun 24. km’sindeki sapaktan
Isparta yoluna girildikten 7 km. sonra ulaşı-

Şelaleler, Antalyanın
simgeleşmiş tabiat
güzelliklerindendir

labilir. Bu tabiat harikası da en çok ziyaret
edilen yerlerden biridir. Şelâle bir masal
diyarından çıkıp gelmiş gibidir. Yemyeşil
derin bir vadinin içindedir. Bütün çevresi
yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle gezilebilir. Yer yer gölcüklerin oluştuğu sularda çok
sayıda balık yaşamaktadır. Düden, Kurşunlu
ve Manavgat Şelâleleri, birçok Türk filminde
mekân olarak kullanılmıştır. Hepsine de
otobüsle rahatlıkla gidilebilir.
Lâra - Konyaaltı Plajı: Antalya il merkezinin
10 km. kadar doğusundaki doğa harikası
Lâra Plajı ile Antalya merkezinin batı kıyısındaki Konyaaltı Plajı şehrin en güzel kıyılarıdır.
Perge: Antalya 18 km doğusunda, Aksu
Bucağı yakınındadır. Kilikya - Pisidia ticaret
yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir
Pamphylia şehridir. Kuruluşu diğer Pamphylia şehirleriyle aynı zamana rastlar (Milattan
Önce VII yüzyıl). İlk kazıların 1946 yılında
İstanbul Üniversitesi tarafından başlatıldığı
Perge’de; Tiyatro, Stadyum, Sütunlu Cadde,
Agora’dan oluşan şehir kalıntıları bulunmuştur.
www.medient.com.tr

Karain Mağarası: Antalya’nın 27 km. kuzeybatısında, Yağcılar sınırları içindeki Karain
Mağarasında bulunan kalıntılar Paleolitik,
Mezolitik, Neolitik ve bronz çağlarına aittir.
Bu mağara, görülmesi gereken yerlerdendir.
Ariassos: Antalya-Burdur otoyolunun 48.
kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan 1 km. içerdedir. Bir dağın yamacında
kurulmuş olup, hamamları, kaya mezarları
açısından görülmeye değerdir. Roma devrinden kalma bu anıt, 3 kemerli ve dolayısıyla
3 girişli olduğu için, yöre halkınca ‘’Üç kapı’’
diye anılır. Kentin şaşırtıcı bir özelliği, dörtte
üçünün, olağanüstü gösterişli anıtsal mezarlar olan nekropolis kalıntısı olmasıdır.
Yerel Yemekler: Yörüklerin beslenme tarzının temelini, hayvancılık ve buğdaydan elde
edilen besinler belirler. Ama yöreye has yerel
yemekler şunlardır: Saç kavurması, Tandır
kebabı, Kölle (buğday, fasulye, nohut ve bakla
haşlaması), Domates civesi, hibeş, arapaşı.
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S

iz sevgili Medient News okurları için
Fransız Paris Saint Germain Kulübü’nün
resmi altyapı sistemini Türkiye’ye getiren sevgili Nihat Uğurlu ile futbol ve hayatımızdaki yeri, sağlıklı bir vücut için faydaları
ve solunumun futbol üzerindeki öneminden
bahsettik.
Merhaba Nihat Bey, futbol dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde
de çok seviliyor. Erkek, kadın, çocuk fark
etmiyor; özellikle son yıllarda herkes sempati duyduğu takıma destek olabilmek için
maçlara gitmekle kalmıyor, lisanslı ürünler
de satın alıyor. Ülkemizde futbolun bu denli
sevilmesini neye bağlıyorsunuz?
Türkiye bir futbol ülkesi… Çocuğu, yaşlısı,
genci ve kadınları çok seviyor.

Karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun
diye; karınca da sevdiğimin yanına
demiş. Bu ayaklarla varamazsın ki demişler. Karınca da “olsun varamazsam
da yolunda ölürüm” demiş.

Böyle başlayalım isterseniz...
Biz futbolu çok seviyoruz. Gerçekten bir futbol
ülkesiyiz… 7’den 70’e herkes futbolu seviyor
ve konuşuyor. Türk futbolunun gelişmesini
çok istiyoruz. Ve çocukları çok seviyoruz. Yani
zoru seviyoruz. Ayrıca global futbolu da seviyoruz. Futbolun evrensel olduğuna inanıyoruz.
Golün verdiği, yaşattığı sevinç her yerde aynı.
Neredeyse renkler aynı. Gol vuruşu aynı. Kalecinin kurtarışı aynı. Futbol topunun amaçları
da gerekçeleri de dünyanın her yerinde aynı.
Bunların hepsi aynı ama yönetmek farklı.
Hedefler farklı, düşünceler farklı. En önemli
tarafı da bu sanırım. Saha dışından iyi yönetilmek, saha içinde iyi olabilmenin yolu, saha
dışında iyi yönetmekten geçiyor.
Yani kısacası hayatın her alanında eğitim şart.
Doğru nefes teknikleri ve sağlıklı bir solunum hiç şüphesiz tüm spor dallarında çok
önemli. Biraz bu konudan bahsedebilir miyiz
Nihat Bey?
Hiç şüphesiz ki spor dallarında nefes alıp
vermek çok önemli.. Futbolda ise bunu çokdaha iyi görebiliyoruz. İnsan metobolizması
yükseldikçe nabız da yükseliyor. Ve futbolcunun doğru nefes alıp vermesi gerekiyor ki
koşabilsin.

www.medient.com.tr

PSG Soccer School Türkiye’de bizim de en
çok dikkat ettiğimiz konulardan biri de nefes
teknikleri… Bir futbolcunun saha içerisinde
uzun koşması, doğru nefes alıp vermesi çok
önemli.. Bu konuyu çocuklara öğretiyoruz..
Nefes egzersizi antrenörümüz, antrenman
öncesinde çocuklarla bir araya gelerek nefes
egzersizleri tekniklerini gösterip antrenmanımıza başlıyoruz.
Genç neslin teknolojik erozyon sonucu
tablet, telefon ve TV’ ye olan bağımlılığını
spora yönlendirerek çözmek birçok ailenin
yavaş yavaş farkına vardığı bir durum. Gençleri, çocukları spor yapmaya nasıl teşvik
edebiliriz? Yurt dışında spora kabiliyeti olan
çocukların burs alması ve eğitimlerine katkı
sağlaması ülkemizde de uygulanmalı mı
sizce?
Çocukların ve gençlerin yeni nesillerin daha
sağlıklı daha iyi fiziklere sahip olmaları için kesinlikle ebeveynleri tarafından spor yapmaya
yönlendirilmeliler.. Ülkemizde son seçimlerde
çıkan verilere göre 0-14 yaş arası 26 milyon
çocuk olduğu paylaşıldı.. Ülkemizde 344 tane
futbol okulu var ve ortalama 39.500 civarında
çocuk futbol eğitimi alıyor. Gerçekten de verilere baktığımızda çok düşük bir sayı çıkıyor.
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Yani aslında çocuklarımız spor yapmıyor.
Ülkemizde spor yapan çocuk sayısını arttırmak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor
Bakanlığı el ele verip projeler üretmesi gerekmektedir.
Yurt dışında ebeveynler, çocuklarını spora
yönlendiriyor. Ve takibini yapıyor.
Ülkemizde kaliteli eğitimi maalesef para
ile alabiliyorsunuz. Spor tarafında bu böyle
olmayabilir.
PSG Soccer School Türkiye olarak yetenekli
yıldız adaylarına burslar vereceğiz. 1 yıllık eğitim programı sonrasında Paris’teki turnuvalara katılarak profesyonelliğe hazırlayacağız.
Nihat Bey, okuyucularımız için futbolun
beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu faydalarını özetleyebilir misiniz?
Ailelere, çocuklarını bir spora yönlendirmelerini, sporun çocukların beden ve ruh sağlığı
üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatıyoruz.
Hatta takım sporlarının çok iyi olacağını, paylaşmayı, kaynaşmayı öğreteceğini söylüyoruz.
Sevilen takım sporları dönemsel olarak değişiyor. Son zamanlardaki uluslararası başarılar
çocuklara basketbolu sevdirdi. Ama özellikle
erkek çocukları için hiç değişmeyen takım
sporu futbol. Hangisine sorarsanız, bir takım
tutuyor. Çoğunluğu bulduğu her yerde futbol
oynamaya çalışıyor. Eskiden aileler engel olur,
“topun peşine düşer, okumaz,” diye endişelenirdi. Şimdi değişti. Bir kısmı aileler eliyle
PSG Türkiye’de oynamaya getiriyor. Aslında
değişimin en büyük göstergesi budur. Olumlu
yönleri var mı? Elbette ailelerin sporun eğitimi
engelleyici değil, aksine çocuğun gelişimini
destekleyici olduğuna inanması çok olumlu
bir gelişmedir. Ve bunu çocuğun gelişimi
sürdürebilir yapmak en önemlisidir.
Öncelikle bir çocuk geldiğinde futbol oynamayı öğreniyor. Doğru şut teknikleri, fiziksel
olarak gelişim gösteriyorlar, takım sporu yapıp
yardımlaşmayı öğreniyorlar. Yani, sporla sağlıklı bireyler yetişiyor…
Aileler size nasıl ulaşabilir? Şartlarınız nelerdir? Hedeflerinizden bir kaçını öğrenebilir
miyiz?
Dünyanın şu anda en iyi markası olan Paris
Saint-Germain Kulübü’nün resmi okullarını
Türkiye’ye getirdik. İstanbul’da 3 lokasyonda
olacak. Aynı zamanda Ankara, Bursa ve Antalya gibi şehirlerle toplamda 6 okul açacağız.
Dünyanın en iyi futbolcular arasında gösterilen Neymar bu takımda oynuyor. Ve çocuklar
Neymar’la tanışma fırsatı yakalayacak.
4 ile 18 yaş arasındaki çocuklara futbol eğiti-
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mi veriyoruz. PSG Soccer School Türkiye’de
futbol eğitimi alan sporcu çocuklar aynı
zamanda ‘kişisel gelişimlerine’ katkı sağlayacak programlara da Akademi bünyesinde
katılıyorlar.
Paris’te yılda 2 kez turnuvaya gideceğiz. Türk
çocuklarından Paris’teki turnuvalarda bireysel
ya da takım olarak başarı bekliyoruz. Ve bu
çocukların PSG’nin altyapısına seçilme şansı
var. Eğer bir Türk çocuğu altyapılara giderse
diye öncelikle dil sorununu çözmeyi hedefledik. AmericanLIFE Dil Okulları ile bir anlaşma
yaptık. AmericanLIFE’tan gelen hocalar,
antrenmandan yarım saat önce çocuklara futbolun terimlerini İngilizce ve Fransızca olarak
eğitim veriyorlar. Ve saha içerisindeki teknik
direktörlerimiz komutları İngilizce/Fransızca
veriyor . Bunun pratiğini yaptırıyoruz.
Beslenme bir sporcunun en önemli noktasıdır.

PSG Kulübü’nün de çok önem verdiği beslenme konusunu ele aldık Uzman Dr. Aydın
Duygu ile çalışmaya başladık. Çocukların
kişisel gelişimi için Q Psikoloji Kliniği ile ‘Bir
Futbolcu Nasıl Yetişir’den yola çıktık. Dikkat ve
konsantrasyon becerisini geliştirici egzersizlerde uyguluyoruz. Aynı zamanda teknik
direktör kalitesi de bir sporcunun gelişmesi
için en önemli ayaktır. Türk Milli Takımı ve
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serhat Akın’la Head
Coach olarak anlaştık. Yönetimindeki ekip
UEFA Pro ve A Lisansı teknik direktörlerden
oluşmaktadır.
En büyük hedefim; sıfırdan yetiştirdiğimiz bir
Türk çocuğunun Paris Saint-Germain Kulübü’nde profesyonel imza atmasıdır. Bunun için
çok çalışacağız.
Vermiş olduğu bilgiler için Nihat Uğurlu‘ya çok
teşekkür ederiz.

Çocukların ve gençlerin aile, okul ve toplum içinde saygın,
özgüveni yüksek, iletişime geçtikleri herkes tarafından örnek
gösterilecek başarılı bireyler ve profesyonel futbolcular olmalarına katkı sağlaması amacı ile hazırlanan PSG Soccer School
Türkiye’nin akademik eğitim ve destekleri aşağıdaki gibidir:

• İngilizce/Fransızca Futbol Eğitimi (Amerikan Life Dil Okulları eşliğinde)
• Beslenme Sporcu Desteği (Uzm. Dr. Aydın Duygu eşliğinde)
• Spor Psikolojisi Desteği (Uzm. Salih Akkaya eşliğinde)
•Spor Pedagogu Desteği (Q Psikoloji Kliniği eşliğinde)
• Kişisel Gelişim Eğitim Desteği (Uzm. Didem Ece eşliğinde)
• UEFA Pro ve A Lisanslı Teknik Direktörler eşliğinde antrenmanlar
www.medient.com.tr

ÖZEL GÜNLER

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
Büyük tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül
1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline “dur” diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.

www.medient.com.tr
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B

urun tıkanıklığı; sebebi her ne olursa
olsun, kişilerin hayat kalitesini düşüren
bir durumdur. Birçok hastalık burun
tıkanıklığına sebep olabilir. Kişiler, bu rahatsızlıklarını giderebilmek için, kulaktan dolma
bilgilerle, kendi kendilerine gidip eczaneden
burun spreyi almamalıdırlar. Burun spreylerini
uzun süre kullanmamak gerekmektedir. İçerdiği birtakım kimyasal maddeler, uzun vadede
vücudunuzun doğal dengesini bozmakta ve
spreysiz rahat edememe durumunu yaratmaktadırlar. Burun tıkanıklığına sebep olan
hastalık (alerjiler, saman nezlesi, sinüzit vb.) doktor
tarafından teşhis edilmeli ve burun spreyi
doktorun önerdiği gün sayısına ve doz oranına
bağlı kalınarak kullanılmalıdır. Burun spreyi
alışkanlığına son! Burun tıkanıklığı, kendisi bir
hastalık değildir, başka bir hastalığın semptomudur. Dolayısıyla, burun tıkanıklığının ana se-
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bebinin bulunması ve doğru tedaviyle beraber
burun spreyi kullanılması tavsiye edilmektedir.
Burun spreyi 5-7 gün kadar kullanılmalıdır
ve o süreç içerisinde ana hastalığın tedavi
edilmesi beklenir. Kişiler aynı veya benzer bir
hastalıkla karşılaşma durumunda, hastalığı
dikkate almayıp semptoma odaklanmakta
ve anlık rahatlama sağlayabilmek için burun
spreyini kullanmaktadırlar. İlk başta 7-8 saat
etki eden sprey, zamanla vücudun da bağışıklık geliştirmesiyle beraber, etkisini daha az
göstermeye başlar. Zamanla kişi haftada 1-2
kullanımdan beklediği sonucu alamamakta ve
bu da kendisini git gide artan sprey kullanımına yönlendirmektedir. Giderek artan sprey
kullanımı sonucunda kişi spreysiz olamaz,
nefes alamaz, hareket edemez, uyuyamaz
hale gelir ve ilaca bağlı tıkanıklık durumuna
‘’rhinitis medicamentosa’’ ismi verilmektedir.
www.medient.com.tr

Sık sprey kullanımının sonucunda, burun reaksiyon göstererek şişmekte ve kişinin kaliteli
ve yeterli nefes alışını zorlaştırmaktadır. Burun
spreyi kullanma bağımlılığından kurtulabilmek
için sabır göstermek gerekir. Bu bir süreçtir
ve 2-3 haftayı alabilir. Kişi bu dönemde çokça
burun tıkanıklığı çekebilir ama bu durumla
başa çıkabilmek için kısa süreliğine kortizonlu
ilaçlar kullanılmaktadır. Burun spreyi kullanım
bağımlılığından kurtulmanın bir diğer yolu da
cerrahi operasyondur. Bu operasyonda burun
içinde bulunan ve ‘’konka’’ ismi verilen etler,
birtakım farklı yöntemlerle küçültülmektedirler.

SOSYAL PROJELERIMIZ

ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ

KOÇ SISTEM KBB TARAMASI

EKOL LOJISTIK KBB TARAMASI

PHILIPS KBB TARAMASI
www.medient.com.tr
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HASTA YORUMLARI

Ali ARDA
11 / Öğrenci

Esma ACAR
24 / Ev hanımı
Her şey için çok teşekkürler. Çok iyi
hissediyorum.

444 5 220 | info@medient.com.tr | @medient

Çok güzel bir yer burası.
Birsen MACAR
31 / Öğretmen
Doktorum Shahrouz Bey ve Şükran
hemşireye ilgi ve alakalarından ötürü
çok teşekkür ederim.

Burcu ÖGÜTÜCÜ
26 / Makyaj Uzmanı

Fulya ALAŞOĞLU
38 / Kimya Y. Mühendisi

Yrd. Doç. Dr. Devrim Bellek harika bir
hekim. Sayesinde sorunsuz bir ameliyat süreci geçirdim. Teşekkürler.

Son derece bilgili bir hekim kadrosu
ve ilgili personelle hiç sorun yaşamadan ameliyat oldum ve mutlu ayrılıyorum. Çok teşekkürler. Medient’ i
herkese tavsiye edeceğim.

Hülya KARADAĞ
51 / Hemşire
Çok çok memnun kaldık. Sonsuz
teşekkürler.

İrem TANIROĞLU
27 / Kabin memuru
Ameliyat sürecini gerçekleştiren tüm
ekibinize, özellikle hekimim Prof.
Dr. Hakan Cıncık Bey’e teşekkürler.
Kendisine olan güvenim sayesinde
bu ameliyatı olabildim.

Tuğçe ÖZTÜRK
26 / Öğretmen
Ali İhsan ELVEREN
59 / Emekli
Duyduğum memnuniyetten dolayı eşim, oğlum, annem ile birlikte
hastanenizin müdavimi oldum.
Ayrıca birçok arkadaşımı hastanenize
getiriyorum. Başarılarınızın devamını
dilerim. Teşekkürler.
Kemal AYDOĞDU
40 / İç Mimar

Evren GÜLVER
43 / Ev hanımı

Uzman Dr. Shahrouz Bey ve asistanı Filiz Hanım’ dan çok memnun
kaldım. Hemşireleriniz çok nazik ve
duyarlı. Teşekkür ederim.

İlginize çok teşekkür ederim. Çok
memnun ayrılıyorum..
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Memnunuz. Çok teşekkür ederiz.

www.medient.com.tr

SAĞLIKLI BESLENME

LEZZETIMEDIENT

LEZZETIMEDIENT

PANCAR
ÇORBASI

MALZEME
3 adet pancar
1 adet kurusoğan
1 adet sarımsak
1 adet ortaboy havuç
1 adet büyük boy patates
1 adet kereviz sapı
100 gr zeytinyağ
100 gr krema
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

KİŞİ SAYISI

3 Kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

45-50 dakika

Öncelikle pancarlari güzelce yıkıyoruz. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip haşlıyoruz. Haşlanan pancarların kabuklarını soyarak bir kenarda bekletiyoruz. Doğrama tahtamızda havuç, soğan, sarımsak ve kereviz
saplarını ince ince kıyıyoruz. Ardından orta boy bir tencerede zeytinyağı ile kavuruyoruz. Patatesleri
incecik doğrayıp bu karışıma ilave ediyoruz. Bu işlemden sonra, 1 litre sıcak su ilave ediyoruz. Patatesler
püre haline gelinceye dek kaynatıp, daha evvelden haşlamış olduğumuz pancarları ilave ediyoruz. Tüm
karışımı blenderda çektikten sonra tuz, karabiber ve kremanın yarısını ekliyoruz. 3 Dakika daha kaynatıyoruz. Süzgeçten başka bir kaba süzdürerek servis tabağına alıyoruz. Kalan kremayı kullanarak çorbamızı
süslüyoruz. Afiyet olsun.

Medient Vale
“ Güleryüzlü, tecrübeli, hızlı ve güvenilir personelimizle sizlere ücretsiz
vale servisi vermekteyiz. “

www.medient.com.tr
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