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Değerli Okuyucu; 
Dünya üzerinde sayısız meslekler arasında yer alan 
sağlık alanında çalışmak, sağlık çalışanı olmak 
belki de dünyanın en zor işlerinden biridir. 
Özellikle COVID-19 pandemisi ile bunu bir kez 
daha hep birlikte gördük. Yaptığımız işin 
ehemmiyetini ve omzumuzdaki yükün ağırlığını 
bizler sağlık profesyonelleri olarak her zaman 

hissettik ve bu farkındalık ile görevlerimizi yerine 
getirdik. Ancak; COVID-19 pandemisi sağlık ve 
sağlık çalışanlarını tüm dünyanın gündemine öyle 
bir taşıdı ki; sağlık olmadan hayatın durduğunu 
gördük. Sağlık öyle bir alandır ki; hatayı asla kabul 
etmez. Diğer mesleklerde olduğu gibi mesai bitince 
kalan işime yarın devam ederim ya da bugün 

evden çalışayım diyemezsiniz. Çünkü; bizim işimiz 
insan hayatı üzerinedir. En küçük hatamız sonucu; 
kaybedeceğimiz annemiz, babamız, kardeşimiz, 
eşimiz, çocuklarımız veya dostumuzdur. Birinin 
yerine diğerini koyamayız. Onlara sadece ilaç 
vermek ile işimiz bitmez. Birebir sevgimizi, 
şefkatimizi vermemiz, yeri geldiğinde elini 
tutmamız, yeri geldiğinde omzumuzda 
ağlamalarına izin vermemiz, yeri geldiğinde 
birlikte gülebilmemiz gerekir.  O yüzdendir ki; yedi 
yirmi dört sağlık kurumlarımızda sahada görev 
yapan tüm sağlık profesyonellerimiz görevlerini 

her zaman sadece meslek olarak değil, aynı 
zamanda sosyal destek veren abi, abla, kardeş gibi 
yerine getirmek için tüm çaba ve gayretlerini 
göstermekte, yeri geldiğinde kendi ailelerine 
yorgunluktan sunamadıkları sevgi ve şefkati sizlere 
sunmak için büyük gayret harcamaktadırlar.  

 
Bu emeklerin karşılığını ne yapsak ödeyemesek de; 
üçüncü sayımızın çıkış dönemine denk gelen ve 
geçtiğimiz günlerde buruk olarak kutladığımız 14 
Mart Tıp Bayramı vesilesi ile tüm sağlık 
profesyonellerimizin bayramlarını kutlar, kutsal 
görevlerini her türlü zorluğa karşı yerine 
getirmekten asla yılmadıkları için her birine tek tek 
şükranlarımızı sunar, saygıyla selamlarız. Görevi 
başında ebediyete intikal eden tüm sağlık 
çalışanlarımızı da saygı, minnet ve rahmetle 
anıyoruz.  
 
Ne kadar buruk ve zor günler geçirsek de bizler 
sizlere hizmet sunmaktan asla yılmayacağımız bir 

orduya sahibiz. Övgülerin çoğunu sahada aktif 
olarak görev yapan profesyonellerimiz hak etse de, 
bizler de arka planda onların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve halkımızı bilgilendirmek ve 

bilinçlendirmek üzere Müdürlüğümüzde 
görevlerimizi en iyi şekilde sunma gayreti 
içerisindeyiz. 
 
Bu amaç doğrultusunda yola çıktığımız dergimizin 
üçüncü sayısında yine farklı branşlarda hekim ve 

diğer sağlığa emek vermiş sağlık 
profesyonellerimizin bizleri kırmayarak 
hazırladıkları makaleleri sizlerin beğeni ve 
bilgilerinize sunuyor, bu sayımızda emeğini ve 
katkılarını esirgemeyen, yazıları ile bizlere destek 
veren sağlık profesyonellerimize çok teşekkür 
ediyoruz. 
 
Sonuç olarak; bu sayımızı da sizlere ulaştırmanın 
gururu ile; sağlık dolu mutlu yarınların bütün 
güzelliklerini sizlere sunmasını dilerim. Bir sonraki 
sayıda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız, 

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kuralını lütfen 

unutmayınız… 
 

Dr. Osman AÇIKGÖZ 

Aydın İl Sağlık Müdürü 
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KALBİMİZ NE KADAR DEĞERLİ? 
 

 
Kalbimiz bir yaşam boyu hiç yorulmaksızın 
çalışmaya devam eder. Ortalama bir insan yaşamı 
boyunca bir insan kalbi 2.5 milyar kezden fazla 
atar. O kadar güçlüdür ki, 6 litre kanı dünyanın 
çevresinin 4.5 katı kadar dolaştırır her vurusunda, 
tüm vücut boyunca.  Müthiş ve mükemmel bir 
organ sistemidir kalp damar sistemi. Yaşayan canlı 
bir organizma gibidir. Normal kalp vuruşu 

ortalama dakikada 70’tir, damarlarımız 

içerisindeki basınç ise küçük (diyastolik) 60-80 
mmHg, büyük (sistolik) 110-130 mmHg dır. 
Hipertansiyon, erişkin bir hastada sistolik kan 
basıncının 140 mmHg ve/veya diyastolik kan 
basıncının 90 mmHg’ya eşit veya daha yüksek 
olması durumudur. 

 
Kalp damar hastalıkları için, yüksek serum total ve 
LDL (Düşük Dansiteli Lipoprotein) – kolesterol, 

düşük serum HDL (Yüksek Dansiteli Lipoproein) – 
kolesterol düzeyleri, sigara içimi, hipertansiyon, 
Diyabet varlığı, şişmanlık ve ileri yaşı içeren bazı 
bağımsız risk faktörleri tanımlanmıştır. Bu risk 
faktörleri arasında en önemlisi yüksek serum LDL–
kolesterolüdür. 

Kalp damarlarının genellikle bir plakla daralması 

ya da tıkanması sonucu oluşan hastalıklara 
koroner arter hastalıkları denir. Bu hastalıklar tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gelen 
ölüm ve sakatlık nedenleri arasındadır.  
 
Türk Erişkinlerinde Koroner Arter Hastalığı Risk 
Faktörleri (TEKHARF) çalışması verilerine göre 
2000 yılı itibariyle ülkemizde 2.000.000 koroner 
arter hastası vardır.  Ülkemizde her yıl yaklaşık 
65.000 kişi koroner arter hastalığına bağlı ani 
ölüm nedeniyle kaybedilmektedir. 
 
Sigara, halen koroner arter hastalığı için 
düzeltilebilen en önemli risk faktörüdür. 
Türkiye’de 17 milyon kişinin sigara içtiği 
bilinmektedir. Son 50 yıldır yapılan çalışmaların 
sonucuna göre, günde 20 ve daha fazla sigara içen 

insanlarda içmeyenlere göre koroner arter 
hastalığının 2–3 kat arttığı gösterilmiştir. Sigaranın 

bırakılması, koruyucu kardiyolojideki en önemli 
girişimdir ve öncelikli hedef olmalıdır. Sigarayı 
bırakanlarda, bırakmayanlara göre kalp ve damar 
hastalığına bağlı ölüm % 36 oranında azalır. 

 
Kalbi besleyen damarlardaki daralmanın (kalp 
duvarının beslenememesi) tedavisi amacı ile, 
kalpten çıkan ana atardamar (aort) ve kalbin kendi 
damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın 

ilerisine uzanan damar köprüleri oluşturma 
işlemine 'koroner by-pass ameliyatı ' adı verilir. 
Çoğu zaman kalp cerrahları arasında CABG 
şeklinde kullanılmaktadır. Bu sayede kalp adalesi 
için gerekli kan ve içindeki gerekli elementler olan 
oksijen ve besin maddeleri bu bölgeye ulaştırılmış 
olur. Bu operasyon çoğunlukla bir açık kalp 
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ameliyatı gerektirir; yani insan kalbi ve akciğerleri 
tamamen durdurularak kalbin üzerinde daha rahat 

çalışma olanağı sağlanır ve bu esnada beyin ve 
diğer organların kan ve oksijen ihtiyacı vücut 
dışında bulunan bir yapay 'kalp-akciğer' makinesi 
sayesinde karşılanır.  
 
Gelişen teknoloji ve deneyim ile ameliyatlardaki 
başarı oranları artırılmaya çalışılmıştır. 
Günümüzde dünyada ve ülkemizde kalp cerrahisi 
oldukça yüksek başarı oranları ile yapılmaktadır. 
Bu başarı oranları yakalandıktan sonra kalp 
cerrahisinde yenilik arayışına girişilmiştir. Amaç 
hastaların daha küçük yaralardan ameliyat 
edilmesi, hastanede kalış süresini kısaltmak ve 
günlük yaşantıya daha hızlı dönmesini sağlamak 
olmuştur. Ayrıca başarı oranlarındaki artış daha 
riskli ve kompleks ameliyatların yapılabilmesine 
imkan sağlamıştır. 

 
By-pass ameliyatında kullanılan damarlar, bacak 

toplardamarı (safen ven), göğüs ön duvarını 
besleyen atardamar (internal Mamarian Arter, 
IMA) veya kol atardamarı (radyal arter) olabilir. 
Bunların seçimi hastadan hastaya değişkenlik 
gösterir. Genelde atardamarların (IMA ve radyal 
arter) uzun dönemde açık kalma şansı 
toplardamarlara (safen ven) oranla daha yüksektir.  

 
Kalp akciğer makinesi ile kalp akciğer bypassı 
yöntemi neredeyse tüm kalp ameliyatlarında 
kullanılır. Bu da kalp ameliyatının cerrahlar, 
anestezist, cerrahi hemşire, uzman bir pompa 
operatöründen oluşan bir ekiple mümkün olması 
demektir. Bazı hastalarda by-pass ameliyatı kalp 
durdurulmadan da yapılabilir (çalışan kalpte By-
pass ameliyatı). Bu işlemin amacı hastaya yapılan 
ameliyatın süresinin daha az olması ve yapay kalp-
akciğer makinesine ihtiyaç duyulmamasıdır. 
 

Yirminci yüzyılın ortalarında bilim adamlarının 

büyük gayretleri ve cesur cerrahların teşebbüsleri 
ile açık kalp cerrahisi gerçekleşti. 1953’te Dr. 
Gibbon’un ilk başarılı ameliyatını, 1955 ve 1956’da 
Dr. Lillehei ve Dr. Kirklin izledi. Doğuştan kalp 
hastalıkları bu suretle düzeltilmeye başlamışken 

1960’da Dr. Starr ve Dr. Harken ile, büyük ölçüde 
fonksiyonlarını kaybetmiş olan kapakların yerine 

yapay kapakların takılmasına başlandı.  İnsanlarda 
ilk başarılı kalp nakli 3 Aralık 1967’de Cope 
Town’da (Güney Afrika), C.Barnard tarafından 
yapılmıştır Gene aynı yıl içinde Dr. Favaloro ve Dr. 
Effler safen ven (toplardamar) kullanmak suretiyle, 
koroner yetmezliğinin tedavisinde Aorta-koroner 
by-pass cerrahisini insanlığa kazandırdılar. 
1975’den itibaren yeni doğmuş bebeklerde açık 
kalp cerrahisi büyük değer kazandı ve Jaten 
tarafından başlatılan arteriel Switch ameliyatı 
önceleri hayatın ilk 30 gününde, sonraları ilk 
haftasında uygulanmaya başlandı. Bugün ise 1 
günlük bebeklerde bile açık kalp cerrahisi 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Kalp cerrahisinin tedavi sahaları basitçe doğuştan 
olan kalp bozukluklarının düzeltilmesi, genellikle 

romatizmaya bağlı olan kalp kapakları 
hastalıklarının ameliyatları, koroner arter by-pass 

ameliyatları, kalp nakli şeklinde özetlenebilir.  
 
Ülkemiz açık kalp cerrahisi alanında dünyadaki 
yenilikleri çok yakından izlemiş ve bugün bir 
günlük bebekten, en ileri yaştaki insanlara kadar 
gereken her çeşit kalp ameliyatının emniyet ve 
başarı ile uygulandığı bir düzeye ulaşmıştır. 

Türkiye’de ilk koroner by-pass Dr. Aydın Aytaç 
tarafından 1974 yılında yapılmıştır.  
 
Kalp içinde bulunan ve kanın kalp içindeki akış 
yönünü belirlemede görev alan kapaklar, toplam 4 
tanedir. Zamanla ve çeşitli sebeplerden dolayı 
(doğuştan kalp romatizması, kireçlenme veya 
kapak iltihabı) görevini yapamaz hale gelir, 
kapaklarda daralmalar veya yetersizlikler ortaya 
çıkar. 
 
En sıklıkla 'arıza gösteren' kapaklar, Aort ve Mitral 

kapak adı verilen kapaklardır. Bu durumda 

bozulmuş olan kapaklar çıkarılır ve yerine 'yapay 
kalp kapağı' takılır. Bu işlem de, by-pass 
ameliyatında olduğu gibi bir açık kalp ameliyatı 
gerektirir.  
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1950’lerde ilk kalp kapak protezinin pekiştirilmesi 
ve 1960’larda ilk kalp içi kapak protezinin 

uygulanmasından sonra, özellikle tamiri mümkün 
olmayacak derecede hasar görmüş doğuştan veya 
sonradan olma kalp kapak protezi ameliyatları 
yaygınlaşmış ve benimsenmiştir. 
Yapay kapak olarak mekanik kapak veya biyolojik 
kapak seçenekleri mevcuttur. Mekanik kapaklar 
çok daha dayanıklıdır, ancak ömür boyu kan 
sulandırıcı ilaç kullanımı gerektirir. Biyolojik 
kapaklar ise daha kısa ömürlüdür ancak kan 
sulandırıcı ilaç kullanımı gerektirmez. Bazı özel 
durumlarda 'arızalı kapak' değiştirmek yerine 
kapak tamir edilmeye çalışılır.  
 
Açık kalp ameliyatından sonra hastalara daha az 
yağ ve kolesterol tüketmeleri önerilir. Ayrıca 
yürüyüş yapmaları ya da başka fizik aktivitelerde 
bulunmaları önerilir. Doktorlar ayrıca ev içi 

aktivitelerinin artırılmasını, hafif gezintileri, 
arkadaş ziyaretlerini merdiven çıkmayı da 

önereceklerdir. Hedef hastanın aktif hayat tarzına 
dönüşünü ve normal yaşam tarzına dönüşü 
sağlamaya çalışmaktır. Ofis işleri yapan ve fizik 
aktiviteden zayıf iş yapan birçok insan 4- 6 hafta 
içinde işine dönebilir.  

Annenin hamileliği sırasında geçirdiği hastalıklar 
(kızamıkçık, kabakulak vs.), kullandığı bazı ilaçlar 

ve çoğu kere de bilinmeyen nedenlerden dolayı 
kalbin odaları arasındaki duvarlarda delik şeklinde 
veya kalp kapaklarında yahut da kalpten çıkan 
büyük damarlarda pozisyon bozukluğu veya darlığı 
şeklinde kendini gösteren rahatsızlıklar doğumsal 
kalp hastalıklarıdır. Morarma ile birlikte görülen 
veya morarma olmadan görülen olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Her iki gruptaki hastalarda da 
çarpıntı, çabuk yorulma ve efordan sonra özellikle 
parmak uçlarında ve dudak etrafında morarma 
görülür. 
 
Tanı fizik muayene bulguları ile konulur. Ancak 
olayın boyutunu ve şeklini bilebilmek ve kesin 
tanıyı koyabilmek için EKO ve kalp kataterizasyonu 
yapmak gerekir. Tedavi olayın şiddetine göre 
değişir. Eğer hafif ise takiple yetinilir. Hastalık 

şiddetli ise ve yaşamı tehdit ediyorsa cerrahi 
girişim uygulanır. 

 

Op. Dr. Reha ARSAN 

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan V. 

(Kalp-Damar Cerrahisi Hastalıkları 

Uzmanı) 
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OBEZİTE ve TIBBİ BESLENME 
TEDAVİSİ 

 

OBEZİTE NEDİR? 
Vücut ağırlığının aşırı artışı olarak bilinmesine 
rağmen, aslında obezite vücutta sağlığı etkileyecek 
ölçüde aşırı yağ birikmesidir. Aşırı yağ birikimi 
sonucu oluşan vücut dokusu çeşitli hormon ve 
kimyasalları salgılayarak şeker, yüksek tansiyon ve 
kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli 

hastalıklara zemin hazırlar. Yapılan son 
çalışmalarda Türkiye‘de obezite görülme 

oranlarının gittikçe arttığı ve her üç kişiden birinin 
obez olduğu ortaya konulmuştur. 
Sağlıksız besin seçimleri, hareketsiz yaşam gibi 
değiştirmesi her birimizin elinde olan başlıca 
nedenlerle genetik faktörler gibi 

değiştiremeyeceğimiz sebepleri de mevcuttur. 
 
ACABA OBEZ MİYİM? 

 
Peki obez olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? 
Yapılması gereken basit bir matematik hesabıdır. 
Ağırlığınızı boyunuzun metre cinsinden karesine 
bölmek! Farz edelim ağırlığınız 92 kg. boyunuz ise 
1.65 m bu durumda yapmanız gereken boyunuzu 
iki kere kendisiyle çarpıp (1.65x1.65=2.72) çıkan 

sonucu ağırlığınıza bölmek (92/2.72= 33.8). Çıkan 
sonuç 30 ve üzeriyse obezite ile, 40 ve üzeri ise 

morbid obezite adı verilen obezitenin daha tehlikeli 
ve ilerlemiş bir türü ile karşı karşıyasınız demektir.  
Bir başka yöntem ise bel çevresinin ölçülmesidir. 
Vücudunuzun sağından veya solundan 
kaburganızın en alt noktasıyla kalça kemiğinizin en 
üst noktası arasından mezür yardımıyla bel 
çevrenizi ölçebilirsiniz. Yaptığınız ölçüm sonucu 
eğer kadınlarda 80 cm ve üzeri, erkeklerde ise 94 
cm ve üzeri ise risk altındasınız demektir. 

 KADIN ERKEK 

RİSK ≥80 CM ≥94 CM 

YÜKSEK RİSK ≥88 CM ≥102 CM 

 
OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ 
Yaptığınız hesaplama sonucu ağırlığınızın 
boyunuza göre fazla olduğunu tespit ettiniz. Şimdi 
yapmanız gereken nedir? Öncelikle sağlık 

kurumlarına başvurarak bu endişenizi hekiminizle 
paylaşmalı ve onun yönlendirmesiyle mutlaka bir 
diyetisyen tarafından hazırlanacak tıbbi beslenme 
tedavinizi uygulamaya başlamalısınız. 
 
Tıbbi beslenme tedavileri hazırlanırken kişinin 
yaşı, cinsiyeti, ağırlık ve boyu, tıbbi tanıları, 
beslenme öyküsü, erişebileceği gıdalar ve kişisel 
seçimleri gibi pek çok faktör dikkate alınır. Yani 
endişe etmeyin siz diyetisyeninize karşı açık sözlü 
olduğunuz sürece en uygun beslenme planını alıp 
obezite ile mücadele etmeye başlayabilirsiniz. 
 
PEKİ OBEZİTEDEN KORUNMAK İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? 

Yeterli ve dengeli beslenerek yani her besin 
grubundan uygun ölçüde tüketerek obeziteyi 
önleyebilirsiniz. Besin grubu olarak bahsedilen 
SÜT, ET, EKMEK YERİNE GEÇENLER, SEBZE, 

MEYVE ve YAĞ gruplarıdır. Bu besin grupları 
belirlenirken benzer besin maddeleri içermeleri 
dikkate alınır böylece hepsinden yeterli ve dengeli 
olarak faydalanmanız mümkün olur. 
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Besinlerimizi binalara benzetecek olursak 
karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller 
bu binanın tuğlalarıdır. İşte besinlerimiz bu 
tuğlaların değişik kombinasyonlarla bir araya 
gelmesiyle oluşur. Her birinin vücutta farklı 
görevleri ve önemleri olan bu besin maddelerinden 
tam olarak yararlanabildiğiniz yani yeterli ve 
dengeli beslendiğiniz zaman obezite başta olmak 

üzere pek çok hastalıktan korunmanız 
mümkündür.  

 
YETERLİ ve DENGELİ BESLENMEK İÇİN 
NELER YAPMALIYIM? 
***Verilen tüm bilgiler yaş, cinsiyet, fiziksel 
aktivite durumu, hastalık varlığı, gebelik gibi 
bireysel farklılıklara göre değişebilir. Size en 
uygun olan programı diyetisyeniniz verecektir. 
 
Günde 2-3 kez ana öğün, 2-3 kez ara öğün 

yapmalısınız. Açlık süreniz uzadıkça sağlıksız 
besinlere yöneliminiz artar ve tıkanırcasına yeme 
durumu ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar öğün 
atlayan veya seyrek öğün tüketenlerin, kahvaltı 
yapan ve günde 4-6 öğün tüketenlere göre daha 
fazla kilolu olduğunu göstermiştir. 
 
Diyetle alınan karbonhidratın türü önemlidir. 

Şeker, beyaz un, nişasta gibi karbonhidratlar rafine 
karbonhidrat olarak adlandırılır ve 
hormonlarınızın salınımını bozarak iştahınızı, açlık 
tokluk düzeyinizi etkiler. Rafine karbonhidrat ve 
yağ oranı yüksek olan fast food veya abur 
cuburlardan uzak durmalısınız. 

Karbonhidrat türü olarak kompleks karbonhidrat 
denilen tam tahıllar, bulgur, kuru baklagiller tercih 

edilmelidir. 
 
Yağlar sağlıklı bir beslenme programının 
vazgeçilmez ögeleridir. Ancak enerji yoğunlukları 
çok yüksektir. Başta zeytinyağı, fındık ceviz vb. 
yağlı tohumlar olmak üzere bu gruptaki besinleri 
tüketirken daha dikkatli olmalısınız. Kızartma gibi 
yağ içeriğini yükselten pişirme yöntemlerinden 
uzak durmalısınız. 
Proteinler vücudumuz için önemli besin 
maddeleridir. Vücudumuzdaki yapım onarım  
işlerinden sorumludurlar. Son yapılan Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırmasında özellikle 
ergenlik dönemindeki kızların proteinden zengin 
olan et ve süt grubunu yeterince tüketmediği 
gözlemlenmiştir. Yeterince protein alabilmek için 
günde 2-3 porsiyon et yumurta grubu, günde 2-3 

porsiyon süt yoğurt grubu tüketilmelidir. 
 

Meyve suyu, gazlı içecekler gibi gıdalar besin 
maddelerinden fakirdir ve yüksek früktozlu mısır 
şurubu adı verilen enerji yoğunluğu yüksek 
içerikler barındırır. Bu tip gıdalar trigliserit 
düzeylerinizi yükseltip, obeziteyle beraber 
karaciğer yağlanmasında da neden olur. Tüm 
bunlar yerine günde 2-3 porsiyon meyve 

tüketmelisiniz. Böylece hem daha az enerji alır, 
vitamin ve minarel bakımından zengin 
beslenirsiniz hem de lif adı verilen ve başta 
bağırsakların çalışması olmak üzere sağlığa önemli 
etkileri bulunan besin ögelerinden yararlanmış 
olursunuz. 
 
Sebzeler de yine kilo kontrolünde önemli rol 
üstlenir. Sebze yemeklerinin yanı sıra öğünlerinize 
salata eklemeniz tokluk hissinin oluşmasına 
yardımcı olup, bağırsak sağlığı için de faydalıdır. 
 

Tüm bu süreçte su içmeyi unutmamalısınız. Su kilo 

kontrolünün sağlanmasında olmazsa olmazdır. Az 
su içen bireylerin daha kilolu oldukları yapılan 
araştırmalarda tespit edilmiştir. Günde en az 8-10 
bardak su içmeliniz. 
 



 

 

SAĞLIĞIM AYDIN 
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Dört Aylık Dijital Dergi 

 

Yo-yo diyetler olarak adlandırılan şok diyetler, aşırı 
kalori kısıtlamaları kısa zamanda kilo kaybına 

neden olsa da bu diyetleri uygulayan kişilerde 
yüksek tansiyon, safra kesesi ve karaciğer 
hastalıkları, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunları 
ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bilginin sınırlı olduğu 
bu tip diyetlerden uzak durmalısınız. 
 
 
 
 
 
 
 

UNUTMAYIN OBEZİTE ÖNLENEBİLİR VE 
TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR SAĞLIK SORUNUDUR. 

DAHA FAZLASI İÇİN LÜTFEN 
DİYETİSYENİNİZE DANIŞINIZ. 

 

Aydın Devlet Hastanesi  

Diyetisyenleri 
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BEN MUAYENESİ 
 

 
Benlerim kansere dönüşür mü? 
Kendi kendine ben muayenesi nasıl yapılır? 
Her kanser türünde aslında kendine özgü bir belirti 
bulunmaktadır. Örneğin meme kanseri olan bir 
kişi hekimine bir kitle ile başvururken, akciğer 
kanseri olan bir kişi hekimine öksürük veya kanlı 

balgamla başvurabilmektedir. Peki benler kansere 
dönüşürse bir belirti verir mi? Hasta olarak bunu 
fark edip erken tanı için hekime başvurabilir 

miyiz? Tabi ki evet. Nasıl ki hastalar evde kendi 
kendine meme muayenesi yapabiliyorsa aynı 
şekilde kendi kendine ben muayenesi de 
yapabilirler. Bu şekilde bendeki kötüye gidişi 
erkenden tespit edip bir dermatoloğa 
başvurabilirler. Erken tanı bizi melanom adı 
verdiğimiz oldukça kötü huylu bir deri kanserinden 
koruyacaktır. 
 
Melanom; “melanosit” isimli hücrelerden köken 
alan, kötü huylu bir tümördür.  
• Melanom; çoğunlukla, normal görünümlü deride 
“yeni bir oluşum” olarak çıkmaktadır. Daha az 
(%30) sıklıkla ise önceden var olan bir ben 
üzerinde gelişim göstermektedir. 
 • Melanom; benleri andıran deri seviyesinde bir 

leke/benek veya deriden kabarık oluşumlar olarak 
belirti verir. Nadiren deri renginde olabilmektedir. 
•Renk ve şekil simetrisi bulunmayan;  
•Düzensiz sınırlı;  
•Renk alacası veya renk değişimi sergileyen;  
•5mm’den (kurşun kalem silgisi çapından) büyük 

çaplı;  

•Hızlı genişleyen veya kabarıklaşan;  
•Kaşıntı, kanama veya kabuklanma gösteren yeni 

oluşumlar melanom için öncelikle şüphe 
uyandırmaktadır. 
• Melanomun erken tanısı ve erken tedavisi 
hastaya tam düzelme şansını vermektedir. Tanı ve 
tedavide geç kalınması kanserin hızla yayılmasına 
ve ölümlere neden olabilmektedir. Düzenli 
aralıklarla bireyin kendi kendini muayene etmesi 
ve yeni çıkan şüpheli oluşumları fark ettiğinde 
zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına 
başvurması, melanomun erken tanısını sağlayan en 
önemli etkendir.  
 
Kendi kendine ben muayenesi nasıl yapılır? 
• Deri kanserinin erken tanısı için bireylerin 
düzenli olarak, 3-6 ayda bir kez, kendi kendini 
muayene etmesi önerilir. Bu muayene ile tüm deri 
mukoza yüzeyleri değerlendirilir.  

• Kendi kendini muayene aydınlık bir ortamda 
yapılmalıdır.  

• Muayene için gerekli olan malzemeler önceden 
hazır bulundurulmalıdır. Gerekli Malzemeler: El 
aynası, boy aynası, tabure/sandalye, tarak, saç 
kurutma makinesi, silgili kurşun kalem, cetvel ve 
beden haritalarıdır. Beden haritalarına şüpheli 
bulunan lezyonların kayıt edilmesi gereklidir. 
 

İdeal bir kayıt için dijital fotoğraflama 
önerilmektedir. 
• Bir veya iki ayna yardımı ile yeterli aydınlatma 
altında tüm yüz bölgesini, burun, dudaklar, ağız içi 
ve kulakları içerecek şekilde detaylı olarak 
inceleyiniz.  
• Kulak arkalarının incelenmesi için boy aynası ve 
el aynasını birlikte kullanınız. 
• Baş saçlı derisini incelerken deri yüzeyindeki 
değişikliklerin saçların altında saklı kalmasına izin 
verilmemelidir. Bunun için saç tarağı ile saçlarınızı 
aralayabilir veya saç kurutma makinesi ile 

saçlarınızı havalandırarak inceleme yapabilirsiniz. 

• Giysilerinizin tamamını çıkardıktan sonra gövde 
ön kısmı derinizi bir bütün olarak boy aynası 
önünde inceleyiniz. Kadın hastaların her iki meme 
altı ve memeler arasındaki katlantıyı açarak 
eksiksiz inceleme yapmaları gerekmektedir. 
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 • Boy aynası önünde kollarınızı yukarı kaldırarak 
her iki koltuk altı bölgesi ile gövdenizin sağ ve sol 

yan kısımlarını da inceleyiniz.  
• Gövde arka kısmı, kalça ve bacak arka kısmı 
derinizi incelemek için boy aynası ve el aynasını 
birlikte kullanınız 
• Kollarınızı dirsekleriniz seviyesinde kırarak sağ 
ve sol ön kolunuz ile kollarınızın ön ve arka 
kısımlarını tam olarak inceleyiniz.  
• Her iki elinizi; avuç içleri, el parmak araları ve 
tırnak altları dahil olacak şekilde kontrol etmeyi 
unutmayınız.  
• Bir sandalyeye oturarak, ayaklarınızı tabureye 
uzatınız. Bacaklarınızı, ayaklarınızın ön/üst 
kısımlarını ve genital bölgenizi inceleyiniz.  
• Her iki ayak tabanınız, topuklar ve ayak parmak 
aralarınız ile ayak tırnaklarınızı incelemeyi 
unutmayınız. Gerekirse bu bölgeleri daha iyi 
görmek için el aynası kullanınız. 

 
Peki biz dermatologlar ne yapıyoruz. Dermoskopi 

denilen bir yöntemle hastanın bütün benlerini 
inceliyoruz. Dermoskopi yöntemi bize Gözle 
Göremediğimiz Bazı Değişiklikleri Görme 
İmkanı sağlıyor. Eğer ki bir bende kansere 
dönüşüm saptıyorsak bu beni cerrahi olarak 
oradan çıkarıyoruz. Hasta bize ne kadar erken 
evrede müracaat ettiyse kanserin deri altı dokuya 

yayılımı o kadar az oluyor. Hasta 1 hafta sonra 
dikişlerini aldırıyor ve bu süreçten bir zarar 
görmeden kurtuluyor. Ancak tanıda gecikildiği 
zaman maalesef deri kanseri alt dokulara doğru 
ilerlemeye başlıyor ve sadece beni kesip çıkarmak 
yetersiz kalıyor. 
 
Peki bende kansere dönüşüm görmedik ancak 
şüpheli bazı bulgular var; Bu aşamada biz 
dermatologlar ne yapıyoruz. İşte bu durumda 
dermoskopi denen yöntemle beni kayıt altına 
alıyoruz ve hastayı belirli aralıklarla çağırıp 

bendeki ilerleyişi adım adım gözlemliyoruz. 

 
Örnek olması açısından iyi huylu ve kötü huylu ben 
örneklerini sizlerle paylaşıyorum. İyi huylu bendeki 
düzenli renk dağılımına, düzenli sınırlara, 
simetriye dikkat ediniz (Resim-1). Kötü huylu 

bendeki düzensiz sınırlara, farklı renk dağılımına, 
kabarıklığa ve asimetriye dikkat ediniz (Resim-2). 

 
RESİM:(1) 
 
 

 
RESİM:(2) 
 
Derinizi dermatologlara emanet ediniz, bir sonraki 

yazıda görüşmek dileğiyle...  
(kaynak: Türk Dermatoloji Derneği) 

 
Uz. Dr. Aslan YÜREKLİ 

Kuşadası Devlet Hastanesi 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı 
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DENTAL İMPLANT 
 

 
 
Günümüzde beslenme alışkanlıkları, bakım 
eksikliği gibi sebeplerle diş çürükleri ve dişeti 
hastalıkları meydana gelmekte ve diş kayıpları 
oluşmaktadır. Bunun yanında travma, trafik kazası 
gibi nedenlerle de diş kayıpları 
gerçekleşebilmektedir. Geçmişte bu kayıplar ancak 
hareketli ve sabit protezlerle restore 
edilebilmekteydi. Ancak günümüzde gelişen klinik 

başarıları ve düşen maliyetleriyle dental implantlar 
alternatif bir tedavi yöntemi olarak ortaya 
çıkmıştır.  
 

Dental implant; herhangi bir nedenle kaybedilen 
dişlerin, fonksiyon ve estetiklerini tekrar 
kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine 
yerleştirilen, kişinin vücuduna uygun olan 
malzemeler kullanılarak yapılan, yapay diş kökü 
olarak tanımlanmaktadır. Dış yüzeyinde kemiğe 
daha iyi tutunmasını, iç yüzeyindeyse protez 
parçalarının bağlanmasını sağlayan yiv adımları 
mevcuttur. 
 

 
 
İmplant uygulamanın gerekli olduğu durumlar; 

✓ Protetik tedavi türleri ile tutuculuk 

sağlanamayan total dişsiz hastalar 

✓ Hareketli protez kullanamayan parsiyel 

dişsiz hastalar 

✓ Protez stabilitesini bozan parafonksiyonel 

ağız alışkanlıkları olan hastalar 

✓ Protetik tedaviye bağlı mukoza irritasyonu 

ve kret rezorbsiyonu kontrol edilemeyen 

hastalar 

✓ Kusma refleksi olan tam ve bölümlü protez 

taşıyamayan hastalar 

✓ Endodontik veya cerrahi olarak tedavi 

edilemeyen dişlerde, çekimi takiben 

implant yerleştirilmesi 

✓ Tek diş eksiklikleri 

✓ Tek taraflı dişsiz sonlanan ağızlar 

✓ Doğal dişlerin konum ve sayı açısından 

sabit protez ayağı olarak yeterli olmadığı 

ağızlar 

 
 
İmplant uygulaması, lokal anestezi altında 
hazırlanmış diş kemiği içerisine titanyum veya 
seramik vidaların yerleştirilmesi işlemidir. İşleme 
başlamadan önce uygulamanın yapılacağı bölgeden 
panoramik röntgen veya dental tomografi gibi 
radyolojik tetkikler yapılır, anatomik noktalar ve 

kemiğin hacmi değerlendirilerek implant 
uygulaması için uygun olup olmadığı tespit edilir. 
İmplant uygulaması için uygun hastalar, müdahale 
odasına alınarak gerekli hazırlıklar yapılır. Genel 
olarak lokal anestezi altında yapılan bir 
uygulamadır. Anestezi uygulaması sonrası bölge 
hazırlanır, İmplant yerleştirilir ve dikiş atılarak 
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işlem tamamlanır. Kemik yoğunluğunun ve 
miktarının yeterli olmadığı vakalarda kemik grefti 

uygulaması gerekebilir. İmplant öncesi uygulanan 
greftler implantın uygulanabilirliğini artırmakta, 
implant uygulaması sırasında uygulanan greftler, 
implantın çevresinde kemik oluşumunu 
sağlamaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde, 
uygun vakalarda, dental tomografi ile üç boyutlu 
görüntü alarak, CAD-CAM cihazlarıyla rehber 
plaklar üretilip implant ameliyatlarında, diş etinin 
kaldırılması ve dikiş atılması gibi aşamalar ortadan 
kaldırılabilmektedir. Uygulama sonrası implantın 
üzerine protez yapılabilmesi için ortalama 12 hafta 
gibi bir süre geçmesi ve bu süre zarfında implantın 
kemiğe tutunması beklenir. Bu sürenin sonunda 
değerlendirme yapılarak protez aşamasına geçilir.  
İmplant üzerine yapılacak protezler, uygulanabilen 
implant sayısına ve konumuna göre 
planlanmaktadır. Çoğu zaman hedeflenen sabit 

protezler olmakla birlikte, uygulanabilir kemik 
hacmi, kalitesi ve hastanın ekonomik durumu 

değerlendirilerek yapılan az sayıda implantla 
hareketli bir protez de planlanabilmektedir. 
 

 
İmplant tedavisi sonrası, ağız hijyenine dikkat 
edilmesi çok önemlidir. Rutin yapılması gereken 
diş fırçalamaları haricinde, hekimin tavsiye ettiği 

özel ipler, arayüz fırçaları kullanılarak ağız hijyeni 

sağlanmalıdır. Diğer önemli konu ise düzenli 
olarak kontrollere gidilmesidir. İlk 2 yıl 6 ayda bir, 
takip eden süreçte yılda bir defa kontrole gidilmesi 
gerekir. 

Bazı durumlarda klasik yöntemlerle sonuca 
gidilmesi ve tedaviye implant uygulaması 

yapılmadan devam edilmesi gerekebilir.    
 
İmplant uygulamasının mümkün olmadığı 
durumları da sıralamak gerekirse; 

✓ Yüksek dozda radyasyon alan hastalar 

(radyoterapi) 

✓ Hematolojik rahatsızlığı olan hastalar 

(pıhtılaşma problemi, kontrolsüz diabet vs.) 

✓ Sert ve yumuşak doku hastalıkları 

✓ Makroglossi (dilin normalden büyük 

olması) 

✓ Uygun olmayan çeneler arası ilişki 

✓ İlaç, alkol ve sigara bağımlısı hastalar 

✓ Dişeti hastalıklarına bağlı çekimi yapılmış 

dişlerden hemen sonra çekim bölgesine 

implant uygulanması, 

önerilmemektedir. 

Hastanemizde de 2013 yılından bu yana implant 
tedavileri yapılmaktadır. Bugüne dek 5000’in 
üzerinde implant başarıyla hastalara 
uygulanmıştır. Yeni hizmet binamız gerek fiziki 
gerekse teknik açıdan ileri düzey tedavilerin 
uygulanması için son derece yeterli ortam 
sağlamaktadır. İyi yetişmiş hekim ve yardımcı 
sağlık personeli kadromuzla ileri düzey implant 
tedavileri ve diğer tüm dental tedaviler 
kurumumuzda başarıyla uygulanmaya devam 
etmektedir. 
 

Dt. Bahadır TURGUT 

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Başhekimi 
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ENGELLİ YAŞAM 

Aydın her geçen gün büyüyen bir şehir, bu kentte 
haliyle şehir büyüdükçe yaşamanın getirileri kadar, 
götürüleri de var. Bunun muhasebesini herkes 
kendine göre yapıyor aslında. Buna karşılık trafik 
sorunu, her yıl göçlerle daha da artan aşırı nüfusu, 
çarpık kentleşme ve benzeri büyük meseleleri var. 
Bir de kişinin özel durumuna ilişkin sorunlar var 
ki, bunun başında bu kentte engelli olarak yaşamak 
geliyor.  
 
Tüm insanların karşılaştığı büyük şehre ait 
sorunlar bize nasıl yansıyor?  
Yaşamadan bilinmez. Bu güzel kentte yaklaşık 1067 
görme engelli yaşıyor. Bu küçümsenecek bir rakam 
değil. Birçok ilimizin nüfusu bu sayının altında. 
Ülke nüfusumuzun yüzde ikisi görme ile ilgili 
sağlık sorunu yaşıyor. Sayı umulmadık kadar 

büyük, peki bu kadar insan nerede? Ne yazık ki 
evlerinde. Herkes işe gitmek, alışveriş yapmak, 

gezmek ya da hava almak için sokağa çıkarken 
onlar evlerinde. Şöyle düşünülebilir; ‘Otursunlar 
kardeşim, çıkacaklar da ne olacak, biz gördüğümüz 
halde yollarda yürüyemiyoruz”. İşin aslı öyle değil. 
Evde oturmak çözüm olmuyor. Herkes gibi 
görmeyenlerin de sosyal yaşama, iş dünyasına 
katılma hakları var. Ama kendi engeli yetmezmiş 

gibi başka engeller çıkar ya da çıkarılır önüne. İlk 
engel için uzağa gitmek gerekmez, insanın en 
yakınındadır: Korumacı Aileler. Bilinçsizce 
görmeyen yakınlarını, bu evlat da olabilir, anne 
baba da, başka bir akraba da… Evde oturmaya 
mahkum ederler. Ola ki ilk engeli aştınız ve 
dışarıya çıktınız. Sorun daha mahallenizde başlar. 
Apartman kapısından adımınızı attığınız anda 
kaldırım kenarına park etmiş arabalardan yola 

 

 
çıkamazsınız, sağa sola gidip beyaz bastonunuzla 
bir boşluk ararsınız beyhude. Araçlar geçişinize 
meydan vermemek için dip dibe sokulmuşlardır, 
omuz omuza vermişlerdir sanki! Bu defa 
kaldırımdan yürümek istersiniz, ne mümkün. 
Zaten bir kişinin ancak geçebileceği dar bir çizgidir 
kaldırım dediğiniz, üstelik üzerine bakkal, 
dondurma dolabını ya da gazeteliği, manav meyve 
sandıklarını, berber kurutmak için havlularını 
çıkartmıştır. Adeta mahalle esnafı birlik olmuş 
“Sen buradan geçemezsin” demektedir. Bir şekilde 

oradan sıyrılıp caddenin yolunu tutarsınız. Bu defa, 
ana yolun gürültüleri, araba kornalarının 
cümbüşü… Oysa bizim gözlerimiz kulaklarımızdır. 
Tüm bu karmaşık sesler bizim için gerçek 
körlüktür ne yazık ki. Yurtdışında hiçbirinde 
trafikte gürültü kirliliği yok rastlamazsınız, araçlar 
böylesine gaza basmıyor, egzoz kokusu yok, korna 
hiç yok. Kaldırıma araba park etmek her halde 
sadece bizim ülkemizde var. Görme engellilerin tek 
sorunu bunlarda değil. Onlara nasıl yardımcı 
olacağını bilemeyen hemşehrilerimiz görme engelli 
gördüğünde karşıdan yönlendirme yaparak sağa 
git, sola git gibi yönlendirmeler yaparak 
yaralanmamıza neden olabiliyorlar. Sorunlarımız 
aslında bunlarla da sınırlı değil tabi ki temel olarak 
bunları belirtebilirim. Sözlerimi sonlandırırken ‘En 
büyük engel paylaşamamak ve empati 
yapamamaktır’ der herkese sağlıklı günler dilerim. 

 
 

Bayram ÖZEN   

Altı Nokta Körler Derneği  

   Aydın Şube Başkanı 
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SIFIR ATIK 

 
Sıfır Atık Nedir?  
“Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılması ve 
israfın önlenmesini, oluşan atık miktarının 
azaltılmasını ve atık oluştuğu takdirde etkin 
toplama sistemi ile atıkların kaynağında 
ayrıştırılmasını ve toplanmasını sağlayarak 
atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ ın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN 
Hanımefendinin yürüttüğü çevreci bir atık yönetim 
programıdır. 

 
Dünya nüfusundaki hızlı artış ile birlikte artan 
tüketim ve gelişen teknoloji ile birlikte sınırlı olan 
doğal kaynaklarımız hızla azalmaya başlamıştır. 
Bunun yanında atıkların bertaraf edilmeden 
çevreye bırakılması ya da yanlış yollar ile yok 
edilmeye çalışılması hem çevreye hem de biz 
insanların sağlığına büyük zararlar vermeye 
başlaması ile birlikte atıkların bilinçli bir şekilde 
yönetilmesi ve geri kazanım imkanı olanların geri 

dönüştürülmesi, kalanlarında doğru bertaraf 
edilmesi büyük önem kazanmıştır. 
 
Bu bağlamda dünya genelinde bireysel, kurumsal 
ve devletler bazında sıfır atık uygulamaları ve farklı 
projeler geliştirmişlerdir. Sıfır atık projesi de tüm 
dünya ülkelerine örnek olan ve doğal kaynakların 
yeniden kullanılmasını sağlayan oldukça önemli ve 

değerli projeler arasında yerinde almıştır. 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sıfır Atık” 
projesi ile 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına 
almak ve gelecek nesillere daha temiz ve 
yaşanabilir bir dünya bırakmak adına örnek bir 
projeyi hayata geçirmiştir.  

Sıfır Atık Projesi, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 

hayata geçirilmesinin akabinde 26.09.2017 
tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi 
Tanıtım Toplantısı ile tüm Türkiye’de 
uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
 
12 Temmuz 2019 tarihinde Sıfır Atık Projesi ile 
ilgili yayınlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” ile de 
süreç ve süreç uygulamaları yasal hale 
getirilmiştir. 
Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal 
kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi 
süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm 
kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulmasına, 
yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, 
finansmanına, kayıt altına alınarak 

belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların 
belirlenmesidir. 

 
Ankara’da başlanan Sıfır Atık Projesinin, 2023 
yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata 

geçirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Sıfır atığın uygulanmasına ilişkin yol göstermek 
adına hazırlanan “Sıfır Atık Uygulama Rehberi” 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde 
(http://www.csb.gov.tr/projeler/sifiratik/) yer 
almaktadır. 
 
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak 
avantajlar; 
 

➢ Verimliliğin artmasında etkinliği sağlar. 

➢ Temiz ortamlar yaratılması ile daha etkin 

ve üretken çalışanlar ve çalışma ortamları 

ile performansın artmasını tetikler.  

➢ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin 

azaltılması kapsamında sürdürülebilir bir 

yaklaşımdır. 
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➢ Çevresel risklerin azalmasını sağlar. 

➢ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde 

gelişmesine katkı sağlandığından 

çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna 

sahip olmasını sağlar. 

➢ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun 

“Çevreci” sıfatına sahip olmasının 

sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırır. 

➢ Doğal kaynaklar korunarak gelecek nesiller 

için çevrenin ve doğanın tüketilmesinin 

önüne geçilmiş olacaktır. 

➢ Karbon üretimimiz düşeceği için iklim 

değişikliğine olan etkimiz azalacaktır. 

➢ Çevre dostu yeşil işler artacak ve döngüsel 

ekonomiye geçiş hızlanacaktır. 

 

Sıfır Atık Projesi Hangi Alanlarda Hayat 
Geçirilmiştir? 
Sıfır atık projesi Türkiye’de birçok alanda 
kullanılmaya başlamıştır. Özellikle sıfır atık 

projesinin hayat geçirildiği alanlar ise: 
• Kamu kurum/kuruluşları 
• Alışveriş merkezleri ve marketler 
• Hastaneler 
• Eğitim kuruluşları 

• Eğlence ve dinlenme tesisleri 
• Büyük iş yerleri ve ofisler 

• Bireysel olarak kullanım kapsamında evler 
 

 
 
Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık 
kuruluşlarında da 12 Temmuz 2019 tarihli Sıfır 
Atık Yönetmeliğine uygun olarak Sıfır Atık 

uygulamasına başlanmış olup, TABLO-1’ deki 
tüm kuruluşlarımızın Sıfır Atık belgeleri 

alınmıştır. Bu kurumlarımızda Yönetmeliğe 
uygun olarak Sıfır Atık iş ve işlemleri 
sürdürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır 
Atık sayfasına veriler güncel olarak 
girilmektedir. 
 
Kurum Adı  Belge 

Zorunluluk 
Tarihi 

Belge Tarihi 

Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü 

1.06.2020 16.06.2020 

Aydın Devlet 
Hastanesi 

31.12.2020 25.12.2020 

Aydın Atatürk Devlet 
Hastanesi 

31.12.2020 30.11.2020 

Aydın Kadın Doğum 
Ve Çocuk 

Hastalıkları 
Hastanesi 

31.12.2020 23.10.2020 

Nazilli Devlet 
Hastanesi 

31.12.2020 5.11.2020 

Söke Fehime Faik 
Kocagöz Devlet 

Hastanesi 

31.12.2020 22.10.2020 

Kuşadası Devlet 

Hastanesi 

31.12.2020 3.11.2020 

Didim Devlet 

Hastanesi 

31.12.2021 26.11.2020 

Çine Devlet 

Hastanesi 

31.12.2021 5.11.2020 

Bozdoğan Rasim 
Menteşe İlçe Devlet 
Hastanesi 

31.12.2022 10.11.2020 

Aydın Ağız Ve Diş 
Sağlığı Merkezi 

31.12.2022 14.08.2020 

Söke Ağız Ve Diş 
Sağlığı Merkezi 

31.12.2022 11.11.2020 

Nazilli Ağız Ve Diş 

Sağlığı Merkezi 

31.12.2022 5.10.2020 

Efeler İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 

31.12.2022 7.07.2020 

Söke İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 

31.12.2022 29.06.2020 

Didim İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 

31.12.2022 9.07.2020 

Tablo-1 
 

Ramazan Özgür ÖZÇİNE 
Çevre Mühendisi 

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 
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AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ 
 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının yeniden 
yapılandırılması hakkında Sağlık Bakanlığı 
25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik 
yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşların teşkilatı 
yeniden  düzenlenmiştir.  
 
İ6 Grubu Sağlık Müdürlüğü olan Müdürlüğümüz 
Eğitim Hizmetleri Birimi Personel ve Destek 
Hizmetleri Başkanlığının altında hizmetlerini 
sürdürmektedir. Ayrıca; Eğitim Hizmetleri 
Birimine bağlı olarak Müdürlüğümüze bağlı il ve 
ilçe sağlık kurumlarında eğitim birimleri 

oluşturulmuştur. 
 
Bu bağlamda Müdürlüğümüz içerisinde yer alan 
dört hizmet başkanlığının yanında,  Aydın Devlet, 
Aydın Atatürk Devlet, Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları, Söke, Nazilli, Kuşadası, Çine ve  

Didim Devlet Hastaneleri ile, Aydın, Söke ve Nazilli 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Efeler, Söke, Nazilli, 
Germencik, Çine, Didim, Bozdoğan, Kuşadası, 
İncirliova İlçe Sağlık Müdürlükleri, Bozdoğan 
Rasim Menteşe, Kuyucak, Köşk, Buharkent, 
Karpuzlu, Sultanhisar, Yenipazar, Koçarlı İlçe 
Devlet Hastaneleri ve  Karacasu Toplum Sağlığı 
Merkezi ile Aydın Halk Sağlığı Laboratuarı olmak 
üzere bağlı sağlık tesisleri ve kuruluşlarının eğitim 
birimleri ile eğitim hizmetleri iş ve işlemleri 
koordineli olarak yürütülmektedir. 
 
11/12/2009 tarih ve 15296 sayılı Sağlık Bakanlığı 

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda; 
Sağlık Bakanlığında görevli personelin günün 
koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin 
gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip 
olmalarını sağlamak; etkinlik ve tutumluluk bilinci 
ile yetiştirilerek verimliliklerini arttırmak ve daha 
üst görevlere hazırlanmaları için yürütülecek 

hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama 

ve değerlendirme usul ve esasları ile diğer hususları 
belirlemektir” hükmüne istinaden İlimiz 
bünyesinde yıllık hizmet içi eğitim planı 
hazırlanarak ocak ayından itibaren yıl boyunca tüm 
kurumlarımızda aylık dönemler halinde 
uygulanmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde ve 
bağlı sağlık kuruluşlarımızda tüm hizmet içi 
eğitimler yüklenici yazılım firması ile 
uzaktan/online olarak verilmekte ve tüm 
kurumlarımız uzaktan eğitim sistemini aktif olarak 
kullanmaktadır. COVID_19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberinde belirtilen önlemler 
kapsamında hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. 
 
Ayrıca Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi 
(USES) işlemleri birimimiz tarafından takip 
edilmektedir. 

 
İlimize atanan Aday Memurların iş ve işlemleri 

Eğitim Hizmetleri Birimi tarafından yürütülmekte 
olup yıl içerisinde periyodik olarak 3 Aday Memur 
Temel Eğitim Sınavı, 3 Aday Memur Hazırlayıcı 
Eğitim Sınavı yapılmaktadır. Yeterli eğitimi alan ve 
sınav sonucu başarılı olan adayların asalet tasdik 
işlemlerine başlanması için kurum/birimlerine 
resmi yazıyla bilgi verilmektedir.  

 
04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 
Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 
Standartlarına göre Eğitim Hizmetleri Birimi 
koordinasyonunda İlimiz Aydın Devlet 
Hastanesinde Yoğun Bakım HSEP, Aydın Atatürk 
Devlet Hastanesinde Evde Sağlık Hizmetleri HSEP, 
Nazilli Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım HSEP,  
Ameliyathane HSEP, Palyatif Bakım HSEP, Söke 
Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde Palyatif 
Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim  Programları 

yürütülmektedir. Kurumlarımızda yılda iki kez 

program açılması sağlanır, ilgili sertifikalar Eğitim 
merkezlerince düzenlenir ve Bakanlığımız 
tarafından tescil işlemi yapılarak kişilere teslim 
edilmesi sağlanır. 
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Eğitim birimimiz tarafından yerine getirilen diğer 
bir hizmette, lise ve üniversite öğrencileri için 

zorunlu ve yaz stajlarının 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu kapsamında yerine getirilmesi iş ve 
işlemleridir. Öğrencilerin staja kabulleri, gerekli 
onayların alınması, okulları ve staj yerleri ile 
yazışmaların yapılması, staj kapsamında istenilen 
belgelerin tamamlatılması birimimizce 
sağlanmaktadır. Stajların yanında Yükseköğretim 
Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında 
verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak 
belirlenen teorik ve uygulamalı derslerin bağlı 
sağlık tesislerimizde verilmesi durumunda gerekli 
iş ve işlemleri de birimimiz tarafından yerine 
getirilir.  Daha önce öğrencilerin yüz yüze 
müracaat ettikleri staj işlemlerine, 
Cumhurbaşkanlığımız tarafından, staj seferberliği 
kapsamında uygulamaya konulan “Kariyer Kapısı” 
ara yüzünü kullanarak elektronik ortamda 

başvuruda bulunabilmeleri için gerekli düzenleme 
ve kontenjan açılması, değerlendirme ve takip iş ve 

işlemleri yine eğitim birimiz tarafından 
yürütülmektedir. 
 
Müdürlüğümüz personeline, alanıyla ilgili olmak 
üzere teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve 
bilişim teknolojileri alanındaki eğitimler 
birimimizce organize edilerek verilmesi 

sağlanmaktadır. 
 
 

 
 

 
 

Ayrıca; İşe yeni başlayan personelin sahip olduğu 
bilgi ve becerilerine yönelik olarak kurumun, 
politikalarını, iş ve uğraş alanını, birlikte çalışacağı 
personeli, görev, yetki ve sorumluluklarını varsa 

görevine ilişkin sorumluluklarının öğretilmesi 
amacıyla oryantasyon eğitimi verilerek personelin 
kurum kültürüne uyum sağlama sürecine katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için 
birimimizce Oryantasyon Rehberi hazırlanarak 

yeni başlayan personellerimize oryantasyon 
eğitimleri bu rehber doğrultusunda verilmektedir. 
 
Tüm bu iş ve işlemler dışında;  tabip ve tabip dışı 
personelin (ÜYTE, GETAT v.s) hizmet içi eğitim 
görevlendirme, tıp fakültesi öğrencilerinin 
Gözlemleme Eğitimi, asistan doktorların saha 
rotasyonu, diyaliz sertifikalı eğitim programları ve 
resertifikasyon ile kan bankacılığı ve transfüzyon 
tıbbı sertifikalı eğitim programı iş ve işlemlerinin 
yürütülmesi, sertifika tescil işlemlerinin yapılması 
ve sertifikaların ÇKYS girişlerinin yapılması, 
Bakanlığımızca Müdürlüğümüze yetki devri 

yapılan sağlık meslek mensuplarının diploma tescil 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Eğitimi” konusunda il genelinde bağlı tüm 
kurum kuruluşlarda eğitim planlaması ve bu 
eğitimin verilmesinin sağlanması, görev alanımızla 
ilgili veri toplanması, analiz yapılarak raporlama 

çalışmalarının yapılması, birimimizin yerine 
getirdiği diğer  hizmetlerdir. 
 

Sümeyra ÇELEBİ 
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 

Eğitim Hizmetleri Birimi 
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Yenipazar 10 Yataklı Entegre Devlet 
Hastanemiz Hizmete Başladı 
 

 
 

 

 

 

 

İlimizde tüm sağlık yatırımlarımız hız kesmeden 

devam etmektedir. Şehir Hastanemizin hizmete 

başlaması için gün sayarken ilçelerimizdeki 

yatırımlarımızda hizmete girmeye devam 

etmektedir. 

Yenipazar 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanemiz 

Hizmete Başladı. 

İlimize bağlı Yenipazar İlçemizin nüfusu 12.481 kişi 

olup Aydın’a uzaklığı 40 km’dir. Yenipazar Entegre 

İlçe Devlet Hastanesi 10 yatak kapasiteli olarak 

yaklaşık 6.759.457,94 TL’ye mâl olmuştur. 

Hastanemizin arasa alanı 5.229 metrekare, oturum 

alanı 1.050 metrekare olup 3.143 metrekare kapalı 

alana sahiptir. 

Yenipazar ilçemize kazandırılan 10 yataklı Entegre 

Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde 

verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun 

sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, 

yetkili merkezden sunulması için, ulaşım 

imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik 

şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması 

kriterleri gözetilmek suretiyle, kişiye yönelik 

koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve 

gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi 

hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde 

aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet 

sunum modeli ile verilmesi amaçlanmaktadır.    

 

 

 

Yenipazar Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde, 

Acil sağlık hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezi ve 

toplum sağlığı çalışmaları bir arada yürütülecek 

olup acil hastalarımızın ilk tedavileri ilçemizde 

yapılabilecektir. 
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Aydın Devlet Hastanesi Tescilli 

“KALP MERKEZİ” Ünvanı aldı 

Aydın Devlet Hastanemiz; Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 

“Kalp Merkezi” başvurusu onaylanarak tescil edildi. 

 

Aydın Devlet Hastanemiz Kardiyoloji ve Kalp 

Damar Hastalıkları alanında yapmış olduğu başarılı 

çalışmalar neticesinde yapılan başvuru ile 

Bakanlığımızca “Kalp Merkezi” olarak tescili uygun 

görülmüştür. 

Kalp Cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji 

hizmetlerinin planlanması için Bakanlığımızca 

oluşturulan “Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel 

Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu’ 

kurulmuştur. Bu planlamaların amacı kalp ve 

damar hastalıklarında mortalite ve morbiditenin 

en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın hizmete 

erişimlerinin kolaylaştırılması ihtiyaç duyulan 

sağlık hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, atıl 

kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına 

sebebiyet verilmemesidir. Tüm bu hususlar göz 

önünde bulundurularak girişimsel kardiyoloji ve 

açık kalp cerrahisinin birlikte yapıldığı Kalp 

Merkezleri’nin tanımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizin A2 hizmet rolünde toplam tescili 464 

(63 Erişkin Yoğun Bakım Yatağı) yatak sayısı 

mevcuttur. Hastanemiz bünyesinde 8 Kalp Damar 

Cerrahisi Uzmanı, 7 Kardiyoloji Uzmanı ile Kalp 

Damar Cerrahisi Kliniği, Kardiyoloji Kliniği, 

anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuvarı 

Bakanlığımızca tescil edilmiş yoğun Bakım servisi, 

kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve 

kalp damar cerrahisi ameliyat salonu ile hasta 

memnuniyeti ön planda tutularak; her yaştaki kalp 

ve damar hastaların tanı ve tedavisi için 7 gün 24 

saat hizmet verilmektedir. 
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AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK 
HASTALIKLARI HASTANESİ 
 

 
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi, 150 yatak kapasite ile 27 Mayıs 2011 
tarihinde resmi açılışı yapılarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Yatak kapasitesi 2014 yılında 221, 2016 
yılında 256 yatak olarak tescillenmiş olup, 
odalarının tamamı nitelikli özelliktedir. 

 
13.200,56 m2 arsa alanı üzerine inşa edilen ve 
32.099,15 m2 kapalı alana sahip olan hastane 
binamızda 160 kişilik konferans salonu, personel 
yemekhanesi, 56 araçlık açık otopark ve 62 araçlık 
kapalı otopark mevcuttur. 

 
Tecrübeli ve uzman kadrosundan aldığı güçle, 
modern tıbbın imkânlarını kullanarak mümkün 
olan en iyi sağlık hizmetini halkımıza sunma 
gayretinde olan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi; ileri teknolojiye sahip tıbbi 
cihazlarla donatılan Ameliyathane, Yoğun Bakım 
Üniteleri, Görüntüleme Üniteleri, Laboratuvarları, 
Palyatif Bakım Ünitesi, Tüp Bebek Merkezi ve 
konforlu hasta odaları ile konusunda uzman 
hekimleri, bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile 
birleştiren çalışanları ile güvenli bir ortamda tedavi 
olmanın rahatlığını yaşatmayı amaçlamaktadır. 

 
MİSYONUMUZ 
Güvenilir, güler yüzlü, etik kurallarına saygılı, 
çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle 
donatılmış çalışanlarımız ile tüm kaynakları etkin 
kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan 

memnuniyeti odaklı yönetim anlayışıyla yüksek 
kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır. 

 
VİZYONUMUZ 
Temel değerlerimizi ilke edinen çalışanlarımız ile 
dünya standartlarında kaliteli, verimli ve çağdaş 
sağlık hizmetini sunan bir hastane olmayı 
sürdürmektedir. 
 
DEĞERLERİMİZ 

✓ İnsan Odaklıyız 

✓ Hasta ve Çalışan Haklarına Saygılıyız 

✓ Topluma Çevreye ve Yasalara Saygılıyız 

✓ Bilgi Gizliliğine Özen Gösteririz 

✓ Etik Değerlere Duyarlıyız 

✓ İş Güvenliğini Önde Tutarız 

✓ Kalite Yönetim Sistemine İnanırız 

 

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi ‘nden PARDUS Milli Teknoloji 
Hamlesi 

 
Ülkemizde Milli ve Yerli İşletim Sistemi Pardus’ u 
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanelerinde ilk kullanan 
Aydın ili olarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi Mayıs 2020 tarihi itibariyle 
bilgisayarlarımızda Pardus İşletim Sistemini 

kullanmaya başlanmıştır. 
 
Pardus İşletim Sistemi bilgisayarlarımız Merkezi 
Yönetim Yazılımı Liderahenk ile kurumsal ağ 
üzerindeki sistemleri ve kullanıcıları merkezden 
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yönetilebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, 
açık kaynaklı bir yazılım sistemi kullanmaktayız. 

 

Pardus projesi, bilişim alanında yurt dışına olan 

bağımlılığın azaltılması, siber ve bilgi güvenliğinin 
güçlendirilmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla 
kritik sistemlerin üzerinde çalışabileceği, açık ve 
standart veri yapılarını destekleyen, kaynak 

kodlarının gerekli durumlarda incelenmesine 
imkan veren, farklı ihtiyaçlara göre 

uyarlanabilecek esnek bir işletim sistemi altyapısı 
sağlamak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 
başlatılmış ve Tübitak ULAKBİM tarafından 
yürütülmektedir. 
 
Her alanda milli ve yerli olmayı hedefleyen 
ülkemizin, teknoloji alanında, özellikle yazılım 
konularında da milli ve yerli olması beklenen bir 
durumdur. Özellikle kamu kurumlarında yerli 
yazılım ürünü kullanması stratejik öneme sahiptir. 
 
Açık kaynaklı olması bütün sistemin şeffaf olmasını 
sağlamakta, kaynak kodları görülebilmektedir. Bu 
da Pardus' un güvenilir bir işletim sistemi olmasını 
sağlamaktadır. Açık kaynak olmasının ikinci bir 
avantajı da kötü niyetli programcıların virüs, trojen 
gibi zarar verici uygulamaları yazmasına engel 

olmasıdır.  
 

Pardus, LibreOfis gibi güçlü bir ofis yazılımlarını 
tam Türkçe ve ücretsiz sağlar. Böylece yazılar, 
sunumlar, hesap tabloları ve diğer gereksinim 
duyulan belgeler Pardus'la kolayca hazırlanabilir. 

Daha önce hazırlanmış belgeler de problemsiz 
açılıp güncellenebilir. 

 
Pardus uygulama depoları içerisinde yaklaşık 
35.000+ uygulama paketini ücretsiz olarak 
kullanıcısına sunar. Pardus Türkçe bir işletim 
sistemidir. Kullanıcısına ana dilinde bilgisayar 
kullanımının rahatlığını sunar. Türkçe karakterleri 
de sorunsuz bir şekilde F ve Q klavye seçenekleri 
ile kullanılabilir. e-Devlet uygulamalarına ve 
kurumsal belge yönetimi sistemlerine elektronik 
imza kullanarak rahatlıkla ve güvenle girilebilir. 
Ayrıca, gerek Pardus gerekse de LibreOfis 
uygulamalarıyla ilgili kitaplar ve eğitim setleri 
hazırlanmış olup ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 
 
Pardus, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok 

belediye, üniversite ve ticaret odası tarafından da 
kullanım ve yaygınlaştırma çalışmaları 
yapılmaktadır. FATİH projesi kapsamında dağıtımı 
devam eden etkileşimli tahtalar üzerinde de 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
Pardus İşletim Sistemi; 

• Özgürdür. 
• Türkçedir. 
• Hızlı kurulur. 
• Kolay kullanılır. 
• Her şey yazılım dahildir. 
• Özelleştirilebilir. 
• Şeffaftır. 
• Çoklu dil desteği. 
• Eğlencelidir. 

 
Pardus kurulabilir isosu ücretsiz olarak 
www.pardus.org.tr ulaşılabilmektedir. Her türlü, 

hata, öneri ve dileklerinizi için Çağrı Merkezi 444 

57 73, Pardus Destek Masası talep.pardus.org.tr , 
PARDUS Bilgi Bankası sayfası belge.pardus.org.tr 
adresinden destek verilmektedir. 
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Hastane Başhekimi Doç. Dr. Duygu EREN DAĞLAR 
Milli işletim sisteminin herkesin kullanması 
gerektiğini belirterek; ‘’Milli Teknoloji Hamlesi 
yolculuğumuzda dışa bağımlılıktan kurtularak 
dövizin yurt dışına çıkmasını önlemesi, siber 
güvenliği, gizlilik, yerli ve milli kaynakların 
kullanılması gerektiği hassasiyetimizden dolayı 
PARDUS İşletim Sistemini tercih ettik. Bütün resmi 
kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı ücretsiz olarak 

edinebilecekleri Pardus' u kullanmaya davet 
ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. 
 
DİJİTAL HASTANE 
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi, Uluslararası Himss Stage 6 Dijital 

Hastane sertifikasına sahiptir. HIMSS 
(Healthcare Information and Management Systems 
Society- Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri 
Topluluğu): HIMSS 1961 yılında kurulmuş; 
Amerika, Avrupa ve Asya'da yapılanmaları bulunan 
ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bilgi 
teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda 
ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını 
sağlamayı hedefler. HIMSS, kendine başvuruda 
bulunan hastanelerin dijital süreçlerini 
değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek 
için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart 
modelini (1 ile 7 arası) kullanmakta ve dijital 

süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar 
tamamlamış olan hastaneleri ise akredite 
etmektedir. 

 

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 

 
 
Yeni doğmuş bebeklerde görülebilecek 
komplikasyonlara anında ve doğru şekilde 

müdahale edilebilmesi, yaşama şansının artırılması 
ve tedavilerde başarı oranının yükseltilebilmesi 

açısından donanımlı yoğun bakım ünitelerinin 
varlığı çok önemlidir. Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte, erken doğan bebeklerin sağlıklı bir şekilde 
yaşam şansı artmıştır.  Yoğun bakım ihtiyacı olan 
bebeklerin, olası tedavi ve bakım uygulamaları 
sırasında tüm teknolojik ekipmanların 

bulundurulduğu özel ve izole alanlarda, uzman 
sağlık profesyonelleri tarafından izlenmesi gerekir. 
Bu nedenle doğumun Yenidoğan Yoğun Bakım 
birimleri bulunan sağlık kuruluşlarında 
gerçekleştirilmesi çok önemlidir. 
 
Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak hizmeti vermekte 
olup Aydın İli Kamu Kurumları içerisinde üçüncü 
basamak hizmeti veren tek yoğun bakım olma 
özelliğine sahiptir.  Teknolojik cihazlarla donatılan 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, Aydın İli ve 
çevresinde, üçüncü basamak yoğun bakım ihtiyacı 
olan bebekler için çok önemlidir.  
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, Neonatoloji 
Uzm.Dr. Fırat ERGİN öncülüğünde, Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Uzman Hekimleri ve özel eğitimli 
hemşireler ile  24'üncü gebelik haftasından itibaren 
erken doğumla ya da çoğul gebelikle dünyaya gelen 
bebeklere,  mekanik solunum desteği ihtiyacı olan 
bebeklere, gestasyonel diyabeti olan annelerin 
bebeklerine, iri bebeklere, anne karnında 
mekonyum yutmuş bebeklere, zor doğum sonucu 
oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk 
taşıyan bebeklere yoğun bakım hizmeti 
vermektedir. 500 gram ve üstü bir çok bebek 
ünitemizde tedavi edildikten sonra sağlığına 
kavuşturularak taburcu edilmiştir. Ayrıca Yoğun 
Bakım Ünitemiz ‘’Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi Sertifikası’’na sahiptir. 

 
 
ANNE OTELİ 

 

Hastanemizde bebeği, Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesinde yatan anneler için 10 Yatak kapasiteli 

"Anne Oteli" hizmeti verilmektedir. 

 
 

PALYATİF BAKIM MERKEZİ 
Merkezimizde, son evre kanser hastaları, ağrı 
şikayeti yoğun olan kanser hastaları, beslenme 
yetersizliği olanlar, nörolojik hastalar (Motor 

nöron hastalıkları, alzheimer hastalığı, ALS, MS, 
musculer distrofi, parkinson hastalığı, felç), her 
türlü doğuştan olan veya kronik ilerleyici veya 
nörolojik hastalığı bulunan çocuk hastalar, 

immobilize olmalarına bağlı gelişen bası yaraları 
olan hastalara hizmet verilmektedir. Bu hastalar, 
merkezimizde uzman hekim, hemşire, 
fizyoterapist, psikiyatrist/psikolog, çocuk gelişim 
uzmanı, sosyal çalışma uzmanı ve diyetisyenden 
oluşan bir ekip tarafından takip edilmektedir. 

 
 
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 
Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan 
hastalara ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin, ev 
ortamında, bu konuda uzman bir kadro ile 
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sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade, 
tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan 

tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin 
sağlanmasıdır. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz, 2 
Uzman Hekim, 2 Pratisyen Hekim, 1 Sağlık 
Memuru, 1 Nütrisyon Hemşiresi, 5 Hemşire ile 
hizmet vermektedir. Hastalarımızın tedavilerinin 
takibi, gerekli tahlillerin yapılması, heyet 
raporlarının yenilenmesi, tıbbi bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin hastanın evinde 
uygulanması, sosyal ve psikolojik destek verilmesi 
evde sağlık hizmetleri birimimizin 
hizmetlerindendir. 
 

 
Evde Sağlık Hizmetlerinden, kronik hastalığı 
nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması 
gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel 
ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan 
yatağa bağımlı hastalar (örneğin alzheimer, 
demans, felç gibi...) yararlanabilmektedir. Yatağa 
bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna 
gidebilecek durumda olan hastalar, evde sağlık 
hizmetlerinden yararlanamamaktadır. 

 
Koordinasyon Merkezimize ait 444 38 33 numaralı 
telefondan Evde Sağlık Hizmetleri Birimimize 
başvuru yapılabilir. Evde Sağlık Hizmetleri, hafta 
içi mesai saatlerinde ve randevu sistemi ile hizmet 
vermektedir. İlk olarak hastanın muayenesi aile 
hekimi tarafından yapılmaktadır. Evde Sağlık 
Hizmetlerine kayıt yaptıran hasta veya hasta 

yakınlarının ikamet ettiği adrese, Evde Sağlık Ekibi 
giderek, hastanın genel kontrolünü yapmakta ve 
Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanıp 
yararlanamayacağına karar vermektedir. Ayrıca 
hastanın yara pansumanlarının ve gerekli 
tetkiklerinin yapılması, sürekli kullanılan 

ilaçlarının ve tıbbi malzeme heyet raporlarının 
yenilenmesi, Evde Sağlık Hizmetleri tarafından 

yapılmaktadır. İhtiyacı olan hastalarımıza psikolog 
ve diyetisyen desteği sağlanmaktadır. 
 
TIBBİ GENETİK HASTALIKLARI MERKEZİ 

 
Merkezimiz Türkiye'de ikinci basamak sağlık 
kurumları bünyesinde, hizmet veren ilk merkez 
olma özelliği taşımaktadır. Tıbbi Genetik 
Hastalıklar Tanı Merkezi ile genetik problemlere 
çözük bulma hedeflenmektedir. Merkezimizde 
Tıbbi Genetik Uzmanı Uzm. Dr. Savaş BARIŞ 

öncülüğünde Tekrarlayan düşükler, Akçiğer 
embolisi gibi hastalıklar için trombofili paneli, 
Kistik Fibrozis Hastalığı, Aile Akdeniz Ateşi, 
Talasemi, Kısırlık testleri gibi birçok genetik geçişli 
test çalışması yapılabilmekte olup aileler ve çiftlere 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 
 
Genetik danışmanlık sürecinde, kalıtsal hastalık 
riski altındaki hasta veya akrabalarına hastalığın 

sonuçları hakkında bilgiler verilir. Kişinin hastalığı 
geliştirme ihtimali tartışılır. Hastalıktan kaçınma, 
korunma veya iyileştirme amacıyla tedavi ve aile 
planlamasındaki mevcut opsiyonlar ele alınır. Bu 
karmaşık süreç tanısal (gerçek risk tahmini) ve 
destekleyici açılardan değerlendirilir. 
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TIBBİ GENETİK TESTLERİ VE GENETİK DANIŞMA 
ÖNERİLEN DURUMLAR 

• İlk bebekte genetik hastalık öyküsü 
• 40 yaşından önce gelişen kanser öyküsü 

(meme veya kalın barsak) 
• Ailede çoklu kanser öyküsü 
• Akdeniz anemisi 
• Ailevi akdeniz ateşi 
• Cinsiyet gelişim bozuklukları 
• Kas hastalıkları 
• Zeka geriliği, büyüme-gelişme geriliği, 
• Kısa boy veya çoklu organ anormalliği olan 

çocukların tanısı, tedavisinin takibi 
• 2’ den fazla nedeni bilinmeyen düşük 

öyküsü olanlar 
• Tüp bebek başarısızlığı 
• Çocuk sahibi olamama (infertilite) 
• İleri anne yaşı ve gebelik (> 35 yaş) 
• Gebelikte 2’ li ve 3’ lü testte yüksek risk 

saptanması 
• Gebelikte yapılan USG’ de bebekte anomali 

saptanması 
• Akraba evliliği öncesi danışma 
• Ailede kalıtsal hastalık olması 
• İşitme ve görme problemi olanlar. 
• Erkek infertilitesi durumlarında genetik 

polikliniğimizin hizmet verdiği alanlardır. 
 

 

 
MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARIMIZDA 

YAPILAN TESTLER 
• MEFV Tüm gen dizi analizi (FMF - Ailevi 

Akdeniz Ateşi)  
• Kistik Fibroz Taraması 
• Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi 
• Alfa ve Beta Talasemi Gen Mutasyonu 

Tarama Testi 

• Trombofilik Mutasyonlar- Pıhtılaşmaya 
Damar Hastalıklarına Yatkınlık 

• Faktör V (G1691A, Leiden) 
• Faktör V (R306T, Cambridge) 
• Protrombin , Faktör II (G20210A) 
• Faktör XIII 
• MTHFR A1298C 
• MTHFR C677T 
• PAI-1 (4G/5G) 

 
SİTOGENETİK LABORATUVARIMIZCA YAPILAN 
TESTLER 

• Periferik Kandan Kromozom Analizi 
• Amniyosentez. 
• Düşük Materyalinden Kromozom Analizi 

 
TIBBİ GENETİK TESTLERİ VE GENETİK DANIŞMA 
ÖNERİLEN DURUMLAR 

• İlk bebekte genetik hastalık öyküsü 

• 40 yaşından önce gelişen kanser öyküsü 
(meme veya kalın barsak) 

• Ailede çoklu kanser öyküsü 
• Akdeniz anemisi 
• Ailevi akdeniz ateşi 
• Cinsiyet gelişim bozuklukları 
• Kas hastalıkları 
• Zeka geriliği, büyüme-gelişme geriliği, 
• Kısa boy veya çoklu organ anormalliği olan 

çocukların tanısı, tedavisinin takibi 
• 2’ den fazla nedeni bilinmeyen düşük 

öyküsü olanlar 
• Tüp bebek başarısızlığı 
• Çocuk sahibi olamama (infertilite) 
• İleri anne yaşı ve gebelik (> 35 yaş) 
• Gebelikte 2’li ve 3’lü testte yüksek risk 

saptanması 
• Gebelikte yapılan USG’de bebekte anomali 

saptanması 
• Akraba evliliği öncesi danışma 
• Ailede kalıtsal hastalık olması 

• İşitme ve görme problemi olanlar 

• Erkek infertilitesi olanlar 
Genetik polikliniğine başvurabilirler. 
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MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARIMIZDA 
YAPILAN TESTLER 

• MEFV Tüm gen dizi analizi (FMF - Ailevi 
Akdeniz Ateşi)  

• Kistik Fibroz Taraması 
• Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi 
• Alfa Ve Beta Talasemi Gen Mutasyonu 

Tarama Testi 
• Trombofilik Mutasyonlar- Pıhtılaşmaya 

Damar Hastalıklarına Yatkınlık 
• Faktör V (G1691A, Leiden) 
• Faktör V (R306T, Cambridge) 
• Protrombin , Faktör II (G20210A) 
• Faktör XIII 

• MTHFR A1298C 
• MTHFR C677T 
• PAI-1 (4G/5G) 

 
SİTOGENETİK LABORATUVARIMIZCA YAPILAN 
TESTLER 

• Periferik Kandan Kromozom Analizi 
• Amniyosentez. 
• Düşük Materyalinden Kromozom Analizi 

 
TÜP BEBEK MERKEZİ 

 

Hastanemiz çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden 
tıbben uygun görülenlerin çocuk sahibi olmaları 

için çeşitli üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin 
uygulandığı özellikli sağlık hizmetlerimizden olan 
bir Tüp Bebek Merkezine sahiptir. 

 
2019 yılında hizmet vermeye başlayarak ve 
bünyesinde 2 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Embriyoloji 
ve Histoloji Uzmanı, 1 Biyolog, 1 Laboratuvar 
Teknisyeni ve 6 ebenin görev yaptığı Merkezimiz, 
Türkiye’de 2. Basamak Kamu Hastaneleri 

içerisinde ilk olarak hizmete açılan ve başarılı 
gebelik sonuçları ile Aydın ve çevresinde doğal 
yollardan bebek sahibi olamayan çiftlere umut 
olmaya devam etmektedir. 
 

Tüp Bebek Merkezimizde tedavi ile hamile kalan 
hastalarımız, hastanemizde sağlıklı bir şekilde 
doğum yapmaktadır. 
 
Hastanemizde tüp bebek tedavisinde uygulanan 
tüm testler bulunmakta olup tüp bebek tedavisinde 
hem erkeğin hem kadının testlerinin incelenmesi 
sonucunda, hastaya ilaç tedavisine başlanmaktadır. 
Tüp bebek uygulaması hastanemizde hem raporlu 
olarak hem de özel ücretli olarak yapılabilmektedir. 
Gerek raporlu gerekse ücretli hastalarda ilaç 
tedavisine başlanarak kişide yumurta oluşturmaya 
çalışılmaktadır. Yumurta sayısı genelde 8-15 
olduğunda başarı sayısını olumlu yönde 

etkilemektedir. Yumurta elde edildikten sonra 
hastayı eşiyle birlikte hastaneye çağırarak eşinden 
sperm örneği alıp laboratuvarda Embriyoloji ve 
Histoloji Uzmanı tarafından X denilen yöntemle 
laboratuvar ortamında en kaliteli sperm ve 
yumurtaların birleştirilmesi sağlanmaktadır. 



 

 

SAĞLIĞIM AYDIN 
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Dört Aylık Dijital Dergi 

 

Birleşme sonrasında özel solüsyon ve ortamlarda 
takip edilmeye başlanarak hücrenin bölünme 

işlemi sonrasında 3-5 günde büyümesi 
sağlanmaktadır. Embriyoloji uzmanı aileye bilgi 
verip embriyonun gelişimine göre tarih 
planlayarak transferi gerçekleştirmektedir. 
Embriyo transferinden 14 gün sonra hasta 
çağırılarak gebeliğin oluşup oluşmama durumuna 
bakılmakta ve uygun tedavi sürdürülmektedir. 
 
Hastanemiz Tüp Bebek Merkezinden ayrıntılı bilgi 
için 0 256 212 23 00 dahili 1211 - 1255 
telefonlarından bilgi alabilirsiniz. 
 
İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİ 
⚫İnfertil çiftlerin değerlendirilmesi 

⚫Jinekolojik muayene 

⚫Transvajinal Ultrason  

⚫Subrapubik Pelvis (AESİ) Ultrason         

⚫Smear Testi 

⚫Kan Tahlilleri 

⚫Hormon Testleri 

⚫ Spermiogram (Sperm Analizi)                  

⚫HSG (Rahim Filmi) 

⚫İntauterin İnsemirasyon (Aşılama Embriyo 

Dondurma)  

⚫Tüp Bebek Uygulamaları (IVF, ICSI) 

⚫SİS (Salin İnfüzyon Sanografi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

EMBRİYOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMALARI 

 
 Sperm Analizi (Spermiogram)     

⚫IVI (İntrauterin İnseminasyon), Aşılama 

⚫IVF (İnvitrofertilizasyon), Tüp Bebek 

⚫ICSI:İntrastoplasmik Sperm - İnjection 

Mikroenjesiyon. 

⚫IMSI: Yüksek Mikroskobik büyütme ile seçilmiş 

sperm mikroenjeksiyon      

⚫TESE: Testisten biopsi ile sperm elde edilmesi         

⚫PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı): Embriyo 

Biopsi 

⚫AH: (Assisted Hodching): Yardımlı Yuvalama 
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SUDA DOĞUM 

 
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi anne adaylarına ayrıcalıklı olarak suda 
doğum yapma olanağı sağlamaktadır. 
 
Gebeye eşi ve aile bireyleri ile birlikte, ev ortamını 
aratmayan, sakin, huzurlu, konforlu bir odada, ılık 
suyla dolu özel doğum havuzunda rahat bir doğum 
süreci olanağı sağlanmaktadır. 36-37 °C 
sıcaklıktaki suyla dolu bir havuz veya küvette, 
Uzman Doktor ve Ebeler eşliğinde takibi yapılan 

alternatif bir doğum süreci uygulaması 
sunulmaktadır. 

 
 
36-37 °C deki ılık su, vücudu rahatlatan endorfin 
hormonunun salgılanmasını kolaylaştırarak 
doğumun gerginliğinin azaltmaktadır. Ilık su 
anneye rahat hareket etme imkanı sağlarken anne 
için kolaylaşan doğum bebek içinde kolaylaşmış 
olmaktadır. Çünkü annenin salgıladığı hormonları 

bebek doğrudan almakta ve annenin artmış kan 
dolaşımına bağlı olarak bebeğe daha fazla oksijen 
gitmesi sağlanarak yenidoğan döneminde emzirme 

ile ilgili sorunların daha aza indirgendiği de 
görülmektedir. 
 

Ancak; HIV, Hepatit ve aktif genital enfeksiyonu 
olan gebelere, bebeğin başıyla gelmediği 

durumlarda, çoğul gebelikte, daha önce sezeryanla 
doğum yapmışsa, bebek çok iriyse, annenin diabet, 
kardiyovasküler hastalık ve yüksek tansiyon gibi 
problemleri varsa, amniyotik kesede sorun ya da 
plasentada sorun varsa, erken doğum söz konusu 
ise, anne de aşırı kanama varsa ve anne aşırı 
kiloluysa suda doğum yöntemi uygulanmaz. 
 
Suda Doğum Yöntemi ile doğum yapmak isteyenler 
Hidroterapi Eşliğinde Travay (HET) ünitemizi 
ziyaret edebilir, konuyla ilgili Gebe Bilgilendirme 
Sınıfı eğitimlerine katılarak bilgi alabilirler. 
 
YAN DAL UZMANLARIMIZ 
 

 
Hastanemizde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzm.Dr. İlknur ÇAĞLAR tarafından Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları alanında hizmet 
verilmektedir.  
 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları olarak, Çocukluk 
çağındaki ateşli hastalıklar, üst ve alt solunum yolu 
enfeksiyonları, ishal ve idrar yolu enfeksiyonu vb. 
sık karşılaşılan hastalıklar tetkik ve takip 
edilmektedir.  Ayrıca çocukluk çağının döküntülü 
hastalıklarına, bulaşıcı hastalıklarına, hastane 
enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara ve 

birçok enfeksiyon hastalığına, çocuk ve 

adölesanlara yönelik tetkik ve tedaviler 
planlanmaktadır. 
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Hastanemizde Çocuk Gastroenteroloji Uzm.Dr. 
Hakan ÖZTÜRK tarafından Çocuk 
Gastroenteroloji Poliklinik hizmeti verilmektedir.  
 
Gastroenteroloji; sindirim sistemi ağızdan 

başlayarak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, 
kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas 
hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. 

Gastroenteroloji birimi çeşitli sindirim sistemi 
hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenir. Bunun 
yanı sıra yenidoğan döneminden ergenliğin sonuna 

kadar olan yaş grubunda karşılaşılan beslenme 
sorunları nedeniyle hastalar görülmekte ve takip 
edilmektedir. 
 

Gastroenteroloji bölümünün çalışma alanı oldukça 

geniştir. Yemek borusu ve mide hastalıklarından, 

bağırsağa bağlı gelişen hastalıklara, karaciğer, 

safra kesesi ve pankreasa kadar birbirinden farklı 

görünen fakat birbiriyle bağlantılı olabilecek 

hastalıkların tanı ve tedavisi bu alanda 

gerçekleştirilir. 

Gastroenteroloji bölümünde hastalara teşhis ve 
tedavi hizmetleri verilmektedir. Teşhiste kullanılan 
yöntemler genellikle endoskopik yöntemlerdir. Bu 
yöntemlerden mide için olanı gastroskopi, kalın 
bağırsak için olanı da kolonoskopi olarak 
adlandırılmaktadır.  

Çocuk gastroenteroloji bölümüne en sık başvuru 
nedenleri şöyle sıralanmaktadır: 

• Karın ağrısı 
• Kusma 
• İshal 
• Karın şişliği 

• Kabızlık 
• Alt sindirim sistemi kanaması 

• Kansızlık 
• Büyüme gerilikleri 
• Yabancı madde yutma 

 
Çocuk gastroenteroloji hastalıkları nelerdir? 

• Korozif özofajit ve korozif gastrit 
• Gastrit ve ülser 
• Gastroözofageal reflü hastalığı 
• Çölyak hastalığı 
• İnflamatuar barsak hastalığı (kolitler; 

ülseratif kolit, Crohn hastalığı) 
• İrritabl barsak sendromu 
• Hepatitler 
• Beslenme bozuklukları 
• Obezite 
• Wilson 
• Safra kesesi sorunları 

• İştahsızlık 

 

 
Hastanemizde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji 
Uzm.Dr. Zülfikar GÖRDÜ tarafından Çocuk 
Hematoloji ve Onkoloji alanında hizmet 
verilmektedir. 
 
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ NEDİR? 
Vitamin, hormon, oksijen ve besin maddeleri gibi 
organların ve dokuların ihtiyacını taşıyan kan, 

yaşamsal bir sıvıdır. Kan ve kemik iliğinin yapısı ve 
görevlerini inceleyen ve ilgili konularda oluşan 
sorunlar ya da hastalıkların teşhis ve tedavisi ile 
ilgilenen bilim dalı ise “Kan bilimi” olarak da 
bilinen Hematolojidir.  Kan hastalığı olarak bilinen 
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bazı hastalıklar çocukluk döneminde meydana 
geldiği için Çocuk Hematolojisi oldukça önemlidir. 

Çocukluk çağı kanserleri; vücut hücrelerinin 
kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile ortaya çıkan, 
farklı bölgelerde gelişebilen ve dolaşım yoluyla tüm 
vücuda yayılarak sağlığı bozan ve hayatı tehdit 
eden bir hastalık grubudur. Çocuklarda görülen en 
sık ölüm nedenleri arasındadır ve Çocuk Onkolojisi 
bölümü tarafından tetkik ve tedavileri 
yapılmaktadır. 
 
Gerek kan gerekse de kanser ile ilgili hastalıklarda 
erken tanı büyük bir önem teşkil etmektedir. Bazı 
hastalıklar bulguları ile erken tanıya sebebiyet 
verebildiği için çocukta gözlemlenen olumsuzlukta 
çocuk hematoloji ve onkoloji birimine başvurmak 
gerekmektedir. Bu dalların uzmanı olan doktorlar 
gözetiminde çocukların tedavisi yapılmakta ve en 
kısa sürede sağlıklı hayatına döndürülmesi 

hedeflenmektedir. Yenidoğandan yetişkinlik yaşına 
kadar tüm çocuklar için, çocuk hematolojisi ve 

onkolojisi biriminde; tanı, tedavi, kontrol, tarama 
ve korunma yolları konusunda hizmet 
verilmektedir. 
 
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 
HASTALIKLARI 
KIRMIZI KAN HÜCRELERİ İLE İLGİLİ 

HASTALIKLAR: 
Kırmızı kan hücrelerinin yapılarında kana kırmızı 
rengi veren hemoglobin proteini bulunur. 
Alyuvarlar dokular arasında oksijen ve 
karbondioksit alışverişini gerçekleştirirler. 
Dokulardaki karbondioksiti akciğerler taşırken 
akciğerlerden oksijeni dokulara iletirler. 
 
Bu yüzden bu hücrelerin hastalıklarında: 
Alyuvarların azalması ile anemi (kansızlık) oluşur, 
kansızlıkta besin maddeleri ve oksijen organlara 
yeteri kadar gidemediği için; halsizlik, yorgunluk 

ve çabuk yorulma, ağlarken morarma, solukluk, 

çarpıntı, okul başarısızlığı, unutkanlık, sinirlilik, 
boy kısalığı, büyüme ve gelişme geriliği ortaya 
çıkabilir. Çocukların demir eksikliği, anemi 
hastalığının yanı sıra zekâ ve algılama yeteneğini 
de etkileyebilmektedir. 

Kan kaybı, alyuvar yıkımının fazla olması ve 
yetersiz alyuvar üretimi anemi hastalığının başlıca 

nedenleri arasında bulunmaktadır. 
En sık kansızlık nedenleri: demir eksikliği, B12 
vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, çinko 
eksikliğidir. Anemi her yaşta olduğu gibi 
çocuklarda da sık rastlanan hastalıklardan biri 
olmaktadır.  
 
Erken doğmuş ya da demir ile beslenmeyen 
çocuklarda ilk 6 ay içerisinde görülebileceği gibi 
diğer yaşlarda da meydana gelebilmektedir. 
Çocukların büyüme aşamasında beslenmelerine ve 
aldıkları vitaminlere bu konuda dikkat etmek 
gerekmektedir.  
 
Aneminin teşhisinde gerekli testlerin yanı sıra aile 
ve çocuğun geçmişi de oldukça önemlidir. Akraba 
evliliği, ailede anemi rahatsızlığı olup olmadığı, 

beslenme, kronik ishal, kan değişimi gibi soruların 
cevapları da anemi tanısı koymak için sorulan 

sorular arasındadır. 
 
Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin anormal olarak 
yıkılması ile: hemolitik anemi, G6PD eksikliği, 
herediter sferositoz, otoimmun hemolitik anemi 
gibi hastalıklar görülebilir. 
 

Yine; talasemi (akdeniz anemisi), orak hücre 
hastalığı, fankoni aplastik anemisi, aplastik anemi 
(ilik çalışmaması) veya polisitemi (kan fazlalığı) 
gibi hastalıklarda hematolojinin konusuna girer. 
 
AKDENİZ ANEMİSİ (TALASEMİ) 
Özellikle Akdeniz ülkelerini tehdidi altına alan 
Akdeniz anemisi bir kan hastalığıdır. Türkiye’de bu 
ülkeler arasında bulunmaktadır. Türkiye’de 
Akdeniz anemisi hastası olan 4 bin 500 kişi varken 
1 milyon 300 bin kişi de taşıyıcıdır. 
 

Önlenebilir bir hastalık olan Akdeniz anemisi, 

sadece anne ve babadan çocuğa geçmektedir. Aile 
bireylerinden bir tanesi bile taşıyıcı olsa çocuğun 
aynı hastalığa yakalanıp yakalanmama oranı yarı 
yarıyadır. Taşıyıcı sayısının yüksek olduğu 
ülkelerde her iki taşıyıcısın da evlenmesi yüksek 
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olasılıktır. Özellikle akraba evliliğinden doğan 
çocuklarda da görülen bu hastalık öncesi, her iki 

tarafında gerekli kan testlerini yaptırması ve buna 
göre karar vermesi gerekmektedir. 
 
Orta ve ciddi Akdeniz anemisi olan çocuklarda 
büyüme geriliği gözlenmektedir. Bunun yanı sıra 
kemiklerde daha çabuk kırılma, dalak, kalp ve 
karaciğer büyümesi de ortaya çıkmaktadır. Soluk 
bir görünüm, iştahsızlık, koyu renkli idrar, sarılık 
gibi belirtiler de görülebilmektedir. 
 
BEYAZ KAN HÜCRELERİ İLE İLGİLİ 
HASTALIKLAR 
Beyaz kan hücreleri vücudumuz temel savunma 
silahlarındandır. Çok çeşitli tipleri vardır. Her bir 
hücrenin farklı görevi vardır. Hem antikor 
dediğimiz savunma silahları üretirler hem de 
akyuvar bizzat kendileri mikropları içlerine alıp 

sindirirler. Akyuvarları fonksiyon veya sayı 
bozukluklarında: sık hastalanma, sık ateşlenme, 

tekrarlayan enfeksiyonlar, ağızda pamukçuk, 
tekrarlayan kulak iltihabı-zatürre-ishal, kilo 
alamama ve kilo kaybı, ciltte iltihaplanma gibi 
bulgular verebilir. 
 
Ayrıca beyaz kan hücrelerinin fazlalığı (lökositoz) 
da dikkat ile incelenmelidir. 

 
KAN PULCUKLARI VE KANAMA İLE İLGİLİ 
HASTALIKLAR 
Kan pulcukları kanın en küçük parçacıklı 
hücreleridir. Vücudumuzda damar sistemi, 
trombositler (kan pulcukları) ve pıhtılaşma 
faktörleri beraber çalışarak kanamayı engeller. 
Eğer bu sistemlerde herhangi bir bozukluk olursa: 
Burun kanaması, göbek kanaması, vücutta 
morluklar, uzun süreli adet kanaması, ameliyat 
öncesi kanama tahlillerinde bozukluk, ameliyat ve 
sünnet sonrası uzun süreli kanama, mide ve barsak 

kanaması, idrar yollarından kanama, eklem içine 

kanama gibi bulgular ortaya çıkar. 
 
HEMOFİLİ (KANDA PIHTILAŞMA AZALMASI VEYA 
YOKLUĞU) 

Kanın normal pıhtılaşmaması ile ortaya çıkan 
hemofili rahatsızlığı da kan hastalıkları arasında 

bulunmaktadır. Kanama bozukluğu olan hemofili 
hastası olan kişiler, yaralanma ya da kanama 
durumlarında diğer sağlıklı bireylere oranla daha 
uzun bir kanama süresi yaşamaktadırlar. Kanama 
kimi zaman sadece dışarıya değil içeriye de 
olabilmektedir. Bu da organların ve dokuların 
zarar görmesine sebep olmaktadır. 
 
Hemofili kalıtsal bir hastalıktır. Anneden ve 
babadan geçen bu rahatsızlığı alan çocuklar, 
hemofili hastalığı ile dünyaya gelmektedir. Her 
hastada rastlanan bulgular farklı olabilmektedir. 
Hastalığın seviyesine göre değişkenlik gösterebilen 
belirtiler arasında vücut içi ya da dışında meydana 
gelen kanamaların yanı sıra sebepsiz burun 
kanaması, sünnet sonrası kanamamın durmaması, 
idrarda ya da dışkıda kan, diş çekilme sonrası 

kanamanın durmaması gibi belirtiler söz konusu 
olabilmektedir. 

 
P I H T I L A Ş M A  F A Z L A L I Ğ I  İ L E  İ L G İ L İ  
H A S T A L I K L A R :  
Vücudun herhangi bir yerindeki damar tıkanıklığı 
(tromboz), inme (felç), akciğer damarlarında 
tıkanma (pulmoner emboli), böbrek damarlarında 
tıkanma (renal ven trombozu) ve tromboflebit gibi 

hastalıklar ile pıhtılaşmaya meyil yapan kalıtsal 
durumlar da hematolojinin konularındandır. 
 
Ç O C U K L U K  Ç A Ğ I  K A N S E R L E R İ  
Çocukluk çağında görülen selim ve habis kan 
hastalıklarının yanı sıra çocukluk çağı kanserleri de 
Pediatrik Hematoloji & Onkoloji’nin alanındadır. 
Kanser kelime anlamı olarak kontrolsüz, yayılmacı, 
anormal hücre bölünmesi ile giden bir grup 
hastalıktır.  
 
Kanser, çocuklarda en sık görülen ölüm nedenleri 

arasında ikinci sırada yer almakta ve ülkemizde 

her yıl yaklaşık 3 bin çocuğa kanser teşhisi 
konulmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerine 
yakalanan her iki çocuktan biri tedavi şansı 
bulamaması ya da teşhiste geç kalınması nedeniyle 
yaşamını yitirmektedir. Erken tanı ve doğru tedavi 
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uygulamaları sayesinde kanserli çocukların büyük 
bir çoğunluğunun tam olarak iyileşmesi 

mümkündür. 
 
Çocukluk çağında en sık görülen kanser tipleri; 
Kan kanseri (lösemi), merkezi sinir sistemi 
tümörleri, lenf kanseri (lentoma)dir. Ayrıca daha 
az oranlarda birçok kanser tipleri de çocuklarda 
görülebilir. 
 
Aile ve çocuk için kanser tanısını duymak ve 
kabullenmek çok zordur. Ancak unutmayın; bu 
zorlu yolda yalnız değilsiniz, gerek tanı gerek ise 
tedavi yöntemlerinde yenilikler ile artık kanser 
daha az korkutucudur. Kanseri erken tanımak 
başarıyı arttırabilmektedir. 
 
En Sık Hangi Durumlarda Kanserden 
Şüphelenmeliyiz?  

Hastalığın tipine, başlangıç veya yayılma 
bölgelerine göre, bir veya birden çok, belirti ve 

bulgular ortaya çıkabilmektedir. 
 
Örneğin lösemi (kan kanseri) gibi kemik iliğini 
tutan kanserlerde sıklıkla; 

• Solukluk, halsizlik, 
• Sık ateşlenme, Kemik ağrıları, 
• Deride morluklar, çürükler, 

• Lenf bezlerinde genellikle ağrısız şişlikler, 
• Vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik, 
• Nedensiz olarak burun, dişeti kanamaları, 

idrar veya dışkıda kanama görülebilir. 
 
Yine çocukluk döneminde nispeten sık görülen 
beyin tümörlerinde; 

• Sabahları daha belirgin olan baş ağrısı ve 
kusma, 

• Görme bozuklukları, 
• Yürüme bozuklukları, dengesizlik, 
• Gözlerde kayma, Ateşsiz havale geçirme, 

Kişilik değişikliği ortaya çıkabilir. 

• Göz bebeklerinin ışıkta kedi gözü gibi 
parlaması veya istemsiz hareketler, Göz 
çevresinde koyu renkli morluklar önemli 
belirtiler olabilir. 

 

LÖSEMİ 
Lösemi; kemik iliği içerisinde yer alan kök 

hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ya da 
işlevini kaybetmesi ile bu hücrelerin kemik iliği, 
lenf bezleri, dalak, karaciğer, merkezi sinir sistemi 
ve beyne yayılmasıdır. Kan ya da kemik iliği 
kanseri olarak da adlandırılan lösemi, çocuklarda 
meydana gelen kanserler arasında ilk sırada 
bulunmaktadır. Lösemi her yaşta görülse de 2 ila 5 
yaş arasında artış göstermektedir. 
 
Löseminin sebepleri tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak radyasyon, genetik yatkınlık, kimyasal 
maddeler ve bazı viral hastalıkların lösemiye sebep 
olduğu yapılan testlerde görülmektedir. Çocuklarda 
lösemi hastalığının belirtileri arasında kansızlık, 
zayıflama, iştahsızlık, bacaklarda kemik ağrıları, 
burun ve diş eti kanamaları, cilt altında kanamalar 
ve ateş bulunmaktadır. 

 
Çocukluk çağı lösemi (kan kanseri ya da ilik 

kanseri) tedavisi kemoterapi olarak pediatrik 
hematoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. 
Çocukluk çağı organ tümörleri; kemik tümörleri, 
yumuşak doku tümörleri, böbrek tümörleri ve 
beyin tümörleri de onkoloji kapsamı altında Çocuk 
Hematoloji ve Onkoloji uzmanlarının branşı altında 
tedavi edilir. 

 

 
Hastanemizde Çocuk Kardiyoloji alanında 
Uzman Dr. Onur Çağlar ACAR tarafından   
Çocuk Kardiyoloji alanında hizmet verilmektedir. 
 
Çocuk Kardiyolojisi Nedir? 
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Çocuk kardiyolojisi, yeni doğan dönemindeki 
bebeklerden itibaren, 18 yaş bitimine kadar olan 

tüm bebek, çocuk ve ergen kişilerin kalp 
hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibini yapan tıbbî 
birimdir. 
 
Anne karnındaki ilk iki ay içerisinde hücrelerin 
farklılaşması ve gelişimlerini sürdürmesi ile kalp 
kendi gelişimini tamamlar. Başlangıçta tüp 
seklinde olan ilk kalp dokusu, yaklaşık 60 gün 
içerisinde 4 boşluklu ve 4 kapaklı bir çeşit mekanik 
kalp pompası haline gelir ve çalışmaya başlar. 
Böylece anne karnından itibaren yaşamın sonuna 
kadar çalışmaya devam eder. Bazı kalp gelişim 
bozuklukları bebek daha anne karnında iken 
görülmeye başlar. Bu kapsamdaki pek çok 
yenidoğan kalp rahatsızlıklarının artık günümüzde 
daha anne karnındayken tanı alması mümkün 
olmaktadır. Doğuştan kalp hastalıklarının 

bazılarında bebek doğar doğmaz girişimsel işlemler 
veya cerrahi operasyon gerekebilmektedir. Bu 

nedenle kalp anomalilerinin erken teşhis ve 
tedavisi oldukça önem taşımaktadır. 
 
Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları Nelerdir? 
Çocuklarda kalp sorunları doğuştan ve sonradan 
görülen olarak iki ana grupta toplanmaktadır. 
Yetişkinlerin aksine çocukluk döneminde görülen 

kalp hastalıklarının büyük bölümü doğuştan 
kaynaklı olarak karşımıza çıkar. Her anne adayı 
için doğuştan kalp hastalığı olan bir çocuk 
doğurma olasılığı 1000 doğumda 8’dir. Buna göre 
ülkemizde yılda yaklaşık 10000 ile 15000 çocuk 
doğuştan kalp hastalığı ile doğmaktadır. 
 
Doğuştan kalp hastalıklarının nedenleri çoğu 
vakada bilinmemektedir. Genetik, çevresel 
faktörler, yaşam şekli, kızamıkçık gibi viral 
enfeksiyonlar, annenin hamilelikte fazla alkol veya 
yasal olmayan ilaç kullanımı olabilir. Down 

sendromu gibi genetik durumlar birçok organı 

etkiler ve doğuştan kalp hastalıklarının nedeni 
olabilir. 
 
Çocukları etkileyen sonradan kazanılmış birçok 
kalp hastalığı vardır. Bunların çoğu kalp 

romatizması, kalp kaslarının aşırı büyümesi, kalp 
iltihapları, Kawasaki hastalığı gibi hastalıkları 

içerir. Bazen çocuklarda anormal atım hissi veya 
çarpıntıya neden olan ritim bozuklukları 
görülebilir. 
 
Kalp Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? 
Sık nefes alıp verme, çarpıntı, kalpte üfürüm 
duyulması, morarma, bayılma, baş dönmesi, çabuk 
yorulma, sık görülen solunum yolu enfeksiyonu, 
yüksek tansiyon, göğüs ağrısı, gelişim bozukluğu, 
kilo alamama. 
 
Kalpte Üfürüm Nedir? 
Çocuk kalp rahatsızlıkları arasında en sık 
karşılaşılanlardan biri de üfürüm görülmesidir. 
Kalp hastalıkları arasında sıklıkla görülen üfürüm, 
doktorun çocuğun kalbini dinlerken üfleme 
şeklinde farklı bir ses duymasıdır. Normal şartlar 

altında kalp dinlenirken, kapakların kapanma 
sesleri net olarak duyulur. Ancak bu kapak sesleri 

dışında duyulan şiddetli üfürümler, bir kalp 
hastalığının belirtisi olabilir. Bazı durumlarda ise 
bu üfürüm hafif düzeydedir. Bu nedenle üfürüm 
tipleri "masum" ve "patolojik" üfürüm olarak ikiye 
ayrılır. 
 
Masum üfürümün varlığının nedeni çocuklarda 

göğüs duvarının yetişkinlere oranla çok daha ince 
olmasıdır. Zamanla çocuk büyür ve bu duvar 
kalınlaşır. Böylece üfürüm de kendiliğinden yok 
olur. Patolojik üfürüm durumunda ise kalpte yer 
alan delikler, kalp damarlarındaki darlık ve damar 
açıklıkları gibi yapısal bozukluklar şiddetli üfürüme 
neden olmaktadır. Kalpte üfürüm varlığı ve türü, 
uzman doktor tarafından kolaylıkla fark edilebilir. 
  
Çocuk Kalp Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri 
Nelerdir? 
Çocuk kalp hastalıklarında uygun tedavinin 

sürdürülebilmesi ve başarılı bir sonuç alınabilmesi 

için öncelikle doğru tanı konulması gereklidir. 
Bunun için öncelikle çocuğun aile öyküsü dinlenir, 
fizikî muayenesi yapılır ve uzman doktorun gerekli 
gördüğü durumlarda bazı testler uygulanır. Bu 
testler şunlardır: 
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Kalp elektrokardiyografisi: EKG olarak da bilinen 
bu yöntem ile vücudun farklı alanlarında cilt 

üzerine yapıştırılan elektrotlar sayesinde kalbin 
elektriksel aktivitesinin grafiksel olarak 
görülebilmesidir. 
Telekardiyografi: Kalbin boyutlarının, bazı 
boşluklarda oluşan genişlemesinin ve 
görünümünün görüntülendiği kalp akciğer 
filmidir. 
Holter EKG ve Tansiyon: Kayıt cihazı ile belirli 
aralıklarla ölçüm yapılarak kalbin durumunun 
gözlenmesi ve tansiyon takibinin yapılmasıdır. 
Ekokardiyografi: EKO olarak da bilinen bu 
yöntem ile kalp boşluklarının boyutları, kalp 
kapakları, kalp içi basınç, kalp duvar hareketleri ve 
tek bir kasılma sırasında atılan kan miktarı takip 
edilebilir. 
Efor testi: Göğüs bölgesine yapıştırılan elektrotlar 
aracılığı ile nabız, tansiyon gibi pek çok verinin 

gözlenmesidir.  
Kalp kateterizasyonu ve anjiyografisi: Kalbin 

farklı alanlarındaki basıncın ölçülmesi için takılan 
kateter aracılığı ile kontrast madde verilmesi ve 
kalbin anatomik şekli ile boyutlarının 
gözlenmesidir. 
 
Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları İçin Ne 
Tip Tedaviler Uygulanır?     

Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunun tedavisi 
ameliyatla yapılır. Bunun yanı sıra bazı küçük kalp 
delikleri kendiliğinden kapanır, bazıları ise hiç 
kapanmasa da çok küçük oldukları için ömür boyu 
ameliyat edilmeden takip edilebilir. Kateter ile 
tedavisi mümkün olan doğuştan kalp hastalıkları 
da vardır. Kapak ve damar darlıkları kateter 
sırasında balon ile genişletilebilir, bazı özellikteki 
kalp delikleri de kateter yardımıyla kapatılabilir. 
Her hastalık için farklı tutum gereklidir.  

 

 
Hastanemizde Çocuk Nöroloji Uzman Hekimi 
Dr. Zeynep ÖZTÜRK tarafından Çocuk Nöroloji 
Hastalıkları alanında hizmet verilmektedir. 
 
Çocuklar hızla büyür ve gelişirler. Çeşitli 
nedenlerle gelişme düzeninin bozulması, çocuğun 
büyüme ve gelişmesini etkiler. Büyüme sürecinde 
çocuğun diğer organ sistemleri gibi beyin ve sinir 
sisteminin de, yaşına uygun gelişim özelliklerini 

kazanıp kazanmadığı izlenmelidir. Çocuk 
Nörolojisi, 0-18 yaş arası çocuklardaki beyin, 
omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgilenen bir 
tıp uzmanlık dalıdır. Gebelikten erişkin yaşa kadar 
çocuğun gelişim sürecini etkileyen olumsuz etkileri 
saptayıp bu durumların tedavi ve rehabilitasyonu 

ile ayrıca ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, 
iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit 
bayılmalara, otistik şikayetlerden davranış 
bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir 
yaralanmalarına kadar pek çok hastalıkla bu bölüm 
ilgilenir. 
 
Çocuk Nöroloji Birimimizin Hizmet Alanları 

✓ Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm 

prematüre bebekler, doğumda ve yenidoğan 

döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli 

sorunlar yaşayan bebekler) 

✓ Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba 

motor, dil ve kişisel sosyal alanlar) 

✓ Gevşek bebek (hipotoni) 

✓ Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip 

vs), migren varyantları 

✓ Baş dönmesi (vertigo) 
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✓ Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), 

katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale 

(afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden 

durumlar 

✓ Epilepsi (sara hastalığı) 

✓ Serebral Palsi (beyin felci) 

✓ Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar 

✓ Otizm 

✓ Konuşma ve lisan bozuklukları 

✓ Uyku bozuklukları (insomnia, parasomnia) 

✓ Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin 

anomalisi olan çocuklar 

✓ Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar 

✓ Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar 

(kalıtsal ve edinsel nöropatiler) 

✓ Hareket bozuklukları (tremor, tik,kore, 

atetoz,balismus) 

✓ Nörometabolik hastalıklar (Fenilketonüri) 

✓ Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici 

nörodejeneratif hastalıklar 

✓ Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik 

hastalıklar 

✓ Mitokondriyal hastalıklar 

✓ Nörokutanöz hastalıklar için hastanemize 

başvurulabilir. 

ANNE DOSTU HASTANE 

 
Hastanemiz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 
başlatılan proje kapsamında "Anne Dostu Hastane" 
unvanını alan ilk dal hastanesi oldu. 
Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarını 
normal doğuma teşvik etmek ve Hastanelerin 

güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anne Dostu 
Hastane Projesi kapsamında 2015 yılında aday 

başvurusunu yapan Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anne Dostu 
Hastane unvanını almaya hak kazanarak bu 
alanda bir ilki başardı. 

 

 

 

 

BEBEK DOSTU HASTANE 

 
Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme 
konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları 

kazandırılmasına yönelik Bakanlığımızın çalışmaları 

kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde 
emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline 
gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında Anne 
Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler 
Programı başlatıldı. 
 
Doğum hizmeti veren hastanelerden; 
gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü 
ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan 
hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini 
sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli 
ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri 
konusunda yardımcı olan hastaneler ‘Bebek Dostu 
Hastane’ ünvanını alıyorlar. 
 
Hastanemiz de program kapsamında 
Bakanlığımızca yapılan değerlendirme ile "Bebek 
Dostu Hastane" ünvanını almıştır. 
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GEBE OKULU 
 

 
Gebelik, biyolojik olarak normal bir süreç olmasına 
karşın kadınların yaşamında çok sık deneyimlenen 

bir durum değildir. Her gebelik farklı bir 
deneyimdir. Doğum öncesi eğitimin temel amacı 
ailelere gebelik ve doğum sürecinde sağlıklarını 
korumada aktif rol almalarını sağlamak ve gebelik, 
doğum ve aile olmakla ilgili endişelerinde baş 
etmeyi öğretmektir. Bu amaçlar doğrultusunda 
Gebe Okulu öncelikle bireylerin aile olabilmelerine 
yardımcı olur. 

 
 
Gebelik esnasında annenin ve bebeğin ruhsal ve 
bedensel anlamda sağlıklı bir hamilelik dönemi 
yaşayabilmesi için, bu dönemin pek çok uygulama 
ile desteklenmesi gerekmektedir. Doğum öncesi 
kurslara gelen anne ve baba doğuma hazırlıkta 

büyük yararlar sağlamaktadır. Anne psikolojik ve 
fiziksel olarak doğuma hazırlanırken baba da onun 

yanında olarak kendini bu serüvene hazırlar. 

 
 
Hamilelik dönemi kadınların fiziksel ve psikolojik 

değişimler yaşadıkları zor bir dönemdir. Anne 
adaylarının gerek kendisi ve gerekse bebekle ilgili 
kaygıları, doğum ve sonrasında yetersizlik korkusu 

bazen hamilelik döneminin endişe ve sıkıntılarla 
dolu geçmesine neden olmaktadır. 

 
Doğuma Hazırlık Kursu’nun amacı, hamilelik 
süreci, doğum ve bebek bakımı gibi konularda 
katılımcıları bilinçlendirerek kaygılardan uzak 
mutlu bir hamilelik ve sağlıklı bir doğum dönemi 
geçirmelerini sağlamaktır. Doğuma Hazırlık 

Kursu’nda gebeliğin oluşumundan, gebelik 
süresince dikkat edilmesi gereken hususlara, 
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gebelikte vücudunuzda oluşacak değişiklikler 
doğum sürecine ve hamilelik sonrası anne-bebek 

sağlığına kadar bilinmesi gereken tüm konular, 
anlatılır. 

 
 
Normal doğumda kullandığımız solunum ve 

gevşeme teknikleri ile anne adaylarının normal 
doğum yapmalarını ve yanlış bilinen konularda 
bilgi sahibi olmaları sağlanır. 
 
Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte 

gelişebilecek kas iskelet sistemi değişikliklerine 
yönelik egzersiz uygulamalarını yapmaktayız. 
 
Doğuma iyi hazırlanmış bir anne adayı bebeğini 
genelde daha kolay dünyaya getirir. Bu yüzden 
doğuma hazırlık eğitimlerinin sunduğu 
avantajlardan siz de mutlaka faydalanın. Doğuma 
hazırlık eğitimi sizi hem bedenen hem zihnen 
doğuma hazırlayacaktır ve yeni ‘‘mesleğinize’’, 
anneliğe yaklaştıracaktır. Eğitimlerimiz de 
emzirme ve bebek bakımı gibi birçok konuda bilgi 
sahibi olabilirsiniz. 

 

 

Eğitimler sonucunda anne adaylarımıza katılım 
belgesi verilmektedir. 

 
Pandemi sürecinde hastaneye gidemeyen gebeler 
için "Uzaktan Online Gebe Okulu Eğitimi " 
programı başlatıldı. Mevcut gebe okullarında 
verilen eğitimler standart hale getirilerek ve tüm 
gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak 
uygulama için çeşitli başlıklarda videolar ile 
eğitimler Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır.  

 
Ayrıca Alo Gebe Whatsapp Hattı projesiyle Kadın 

Doğum Uzman Hekimlerimiz ve Gebe Okulu 
Ebelerimiz tarafından hamilelere hafta içi mesai 
saatlerinde (08:00 – 17:00) 0 535 715 2965 
numaralı hattan bilgilendirme hizmeti 
verilmektedir. 
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GEBE CAFE 
Gebe cafe Hastanemizde 2017 yılından itibaren 

hizmet vermektedir. Gebelerimizin travay 
sürecinde Doğum salonunda bir arada vakit 
geçirip, sohbet edebilecekleri, çay ve kahvelerini 
rahatlıkla içebilecekleri ve Televizyon 
izleyebilecekleri "Gebe Kafe" Uygulaması ile 
gebelerimizin tıbbi cihazlardan ve doğum 
ortamından uzak ev ortamı sağlanmaya çalışılarak 
doğum streslerinin azaltılması ve hasta 
memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir. 
 
ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ 
BELGESİ 
 

 
Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla 
gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat 
edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 
milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal 

turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde 
seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro 
tam olarak bilinmemekle birlikte medikal 
turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu 
öngörülmektedir. 

 
Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya 
yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir 
zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve 

istihdam yaratma hususunda çok önemli bir 
hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir 
konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir 
yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı 
bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, 
Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir. 

 

 
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi olarak Uluslararası hastaların çekim 
merkezi olmayı hedefliyoruz. Bilgi, tecrübe ve 
modern teknoloji olanaklarımızla Uluslararası 
hastalarımızın da sağlıkla ilgili gereksinimlerini 
karşılayarak daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti 
sunmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı 
sağlamayı amaçlıyoruz. Hastanemiz Ocak 2021 
tarihi itibariyle ‘‘Uluslararası Sağlık Turizmi 

Belgesi’’ almaya hak kazanmıştır. 
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İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
‘‘Sevgi Kitaplığı” isimli iyi uygulama örneğimiz 

verimlilik ve kalite daire başkanlığınca kabul 
edilmiş olup, web sitesinde yayınlanmıştır. 
 
SEVGİ KİTAPLIĞI 

 
 
Hastanemize başvuran ve yatarak tedavi görmekte 
olan çocuk ve erişkin hastalarımız ve 
refakatçilerinin stressiz ve mutlu bir şekilde vakit 
geçirebilmeleri için “Sevgi Kitaplığı” hayata 
geçirilmiştir. Aydın Kütüphane Müdürlüğünün ve 

hastane çalışanlarımızın desteği ile tahsis edilen 
kitap taşıma arabası ve M.E.B. onaylı kitaplar ile 
yataklı servislerimizde kitap dağıtımı hizmeti 
verilmeye başlanmıştır.  Hasta memnuniyetinin 
arttırılması hedeflenmiştir. Örnek uygulama tüm 
sağlık tesisleri için uygulanabilir özelliktedir. 
 

 
 

Gönderen İl: Aydın 
Uygulama Adı: Sevgi Kitaplığı 

Sağlık Tesisi Adı: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi 
Neden İhtiyaç Duyuldu: Yatarak tedavi görmekte 
olan çocuk ve erişkin hastalarımız ve 
refakatçilerinin stres düzeylerini azaltmak ve 
hastane yatış günlerinin güzel olarak hatırlanması 
hedeflenmiştir. 
Hangi Alanda Uygulandı: Yataklı Servisler 
 

 
 
Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: Ekim 2019 - 
Halen 
Nasıl Uygulandı: Hastanemizde görevli gönüllü 
bir çalışan tarafından mesai saati bitiminde 
yataklı servisler gezilerek hasta ve 
refakatçilerine kitap dağıtımı yapılmaktadır. 
Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler 

konulması, uygulama öncesi ve sonrası 
karşılaştırmaların yer alması): Uygulama 
sonrasında özellikle çocuk hastalarımız daha güzel 
vakit geçirmiş, iyi bir iletişim ortamı sağlanmış, 
uykuya dalma kolaylaşmış ayrıca okuma 
alışkanlıklarının arttığı ile ilgili ailelerimiz 
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 
Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Herhangi bir 
problemle karşılaşılmamaktadır. 
Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: 

Çalışanlar ve kurumlar ile kitap bağışı projesi 
yapılabilir. 
Hangi Tip Sağlık Tesislerinde 
Uygulanabilir/Uygulanamaz: Tüm sağlık 
tesislerinde uygulanabilir. 
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AYDIN’ DA AŞI İKNA TİMLERİ KURULDU 
 

 

 
 

 
İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman AÇIKGÖZ ile Halk 
Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Dr. Ebru 
Kurt mobil aşılama ekipleriyle birlikte aşı 

çalışmalarına katıldı ve aşı sırası gelmiş olmasına 
rağmen aşı olmayan vatandaşlara COVID-19 
aşısının öneminden bahsederek aşılanmaları için 
onları ikna etti. İl genelinde devam etmekte 
olan COVID-19 aşısı uygulaması ile ilgili Buharkent 
ve Kuyucak'ta yürütülen çalışmaları yerinde 
inceledi. 
 
 

 
 
 

Buharkent İlçemizde yaşayan Mehmet Kıvrak (67) 
ve eşi Hatice Kıvrak (60) çiftinden Mehmet 
Amcanın aşı olmayı kabul etmemesi üzerine İl 

Sağlık Müdürümüz ve sağlık ekibi belirtilen adrese 
giderek vatandaşımızı ikna etmeye çalıştı. Aşı 

olmaktan korktuğunu ifade eden Mehmet Amca 
yapılan görüşme neticesinde ikna edilerek aşısı 
yapıldı. 
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