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Eylül sonunda bafllar
heyecan›m. Sonra ekime
ay›na, kas›ma geliriz, daha
da artar tutkum: Acaba bu
hasat zeytinya¤lar›n tad›
nas›l ola ki?
Yaz›: Dr. Artun Ünsal;

on y›llarda önüne gelen zeytinya¤c›l›¤a soyunsa da, özellikle Tarifl, Komili ve Kristal
gibi büyük kurulufllar kendilerini günün koflullar›na uydurarak, yeni ürünlerle pazar paylar›n› korumas›n› bildiler. Bu arada, daha mütevaz› ölçeklerde, söz gelifli Bal›kesir Burhaniye’den
Taylieli gerçek bir markaya dönüflürken, piyasaya geç gelmesine karfl›n
güçlü mali yap›s›n›n yard›m›yla, Akhisar’dan Ravika da ad›n› duyurmaya
bafllad›. Verde ya¤lar› eski günlerine
dönme heyecan› içinde. Son dönemde sahne alan Extra Oleas markas›n›n
da önemli bir ç›k›fl yapt›¤› dikkatlerden kaçm›yor. Kendi hesab›ma, zeytincilik ve özellikle zeytinya¤› sektöründe at›lan büyük küçük her ad›m›,
her yeni giriflimin heyecan›n› takdir
ederim. Her f›rsatta yeni ç›kan ürünlerden tatmaya çal›fl›r›m. fiimdilerde
düflük asitli s›zmalar “organik” üretime de yönelince gerçekten her dama¤a zevkler yelpazesi geniflledi de¤il
mi? Gel gelelim, öylesine tutucuyumdur ki, erken hasat “ bulan›k” yani filtre edilmemifl s›zmadan vazgeçemem.
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‹ster 0,3, ister 1, ister 2 asit olsun, fark
etmez; yeflil rengi, meyve kokusu,
genzi hafif yakan biberimsi tad›yla favorimdir k›sacas›. Bu y›l da flükürler
olsun tedavi bilmez bir tüketicisi oldu¤um Edremitli Evren ve o¤lu Sabit
Ertür’ün erken hasad› “ bulan›k”a sabah-akflam ekme¤imi ban›yor, salata
ve sebze hafllamalar›n› flenlendiriyorum. Bu ya¤a hastay›m ben, ama sizin
tercihlerinize de çok sayg›l›y›md›r
ezelden.

Hangi zeytinya¤› en güzel?
“En” sözcü¤ünü kullanmay› hiç
sevmem…Renkler ve zevkler gibi,
belli kalite ölçülerini tutturdukça zeytinya¤lar da tart›fl›lmaz. En iyisi yoktur, herkesin be¤enisi kendinedir: Kimine göre, rengi, aromas›, kokusu; kimine göre filtreli ya da “ bulan›k” oluflu, kimine göre “erken hasat” veya “
geç hasat” ürünü ya¤ en güzelidir.
Dahas›, kimi “el de¤meden” üretilmifl
yani “kontinü” sistemin ya¤› tercih
eder, kimi de “süper pres” den geçirilen gerçek “so¤uk bask›”l› ya¤›. Yaflas›n özgür tercih hakk›!.. Elbette, bütün
bu dediklerim, gerek fiziksel, gerekse
duygusal yönden kusursuz olan ya¤lar içindir. Aç›kt›r ki, 1 asitin çok üstünde bir ya¤› iyi bir “s›zma” olarak
de¤erlendirmeyiz. Ayn› flekilde, 2 asit
diye, “kiflilikli” bir ya¤a da dudak bükemeyiz. “ Ölmez A¤ac›n Peflinde” kitab›mda da vurgulam›flt›m: “Düflük
asit fetiflizmine kap›lmamak gerekir.”
Örne¤in, bir yörenin ya da bir mahsûl
y›l›n›n 2,5 asitli ya¤›, bir baflka yörenin ya da bir önceki y›l›n sözgelimi 9
dizyemlik (0,9 asit) asitli ya¤›ndan
çok daha iyi olabilir…

yerine kasada tafl›nm›fl ve “
k›z›flmadan” yani vakit geçirilmeden ve sa¤l›kl›
bir biçimde s›k›lmal›d›r. Dahas›, koyu
yeflil renkli ya¤
tercih ediliyor diye zeytin yapraklar›yla birlikte s›k›l›p yapay
bir yeflil renk
de verilmemeli. Neyse, o olmal›. Ayr›ca s›k›ld›ktan sonra, ambalajlanana kadar çelik ve azotlu
tanklarda muhafaza edilmeli.

Co¤rafyan›n
önemi…
Ama tarih boyu bilinen baz› gerçekler de vard›r ki, ülkemizde siyah sofral›k
zeytinin en güzeli Marmara bölgesinde ç›kar. Hatay’da da Gemlik zeytinini dikebilir ve güzel de ürün alabilirsiniz, ama Gemlik ya da fiarköy’de
üretilen “burufluk” kara zeytinin tad›n› bulamazs›n›z. Küçükkuyu, Edremit,
Ayval›k, Havran, Burhaniye yörelerinin ya¤lar› da Akdeniz’de Tarsus ya
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Dr. Artun Ünsal “Ölmez
A¤ac›n Peflinde: Türkiye’de
Zeytin ve Zeytinya¤›” adl›
kitab›nda, geçmiflten
günümüze zeytin ve
zeytinya¤›n›
anlat›yor…

da Güneydo¤u’da Antakya’da, Halfeti’de, Karadeniz’de Sinop
veya
Artvin’de ç›kar›lanlardan daima olmasa da,
ço¤u zaman üstündür. Sözgelimi, Kuzey Ege’nin
sert ve dolgun çizik
zeytinleri Güney’e indikçe yumuflar. K›sacas›, iklim ve toprak yap›s›,
arazinin e¤ilim ve yüksekli¤i
de zeytinin kalitesini etkiler. Buna
karfl›n, “ustas›”n›n elinde, Ege d›fl›ndaki yörelerde de çok kaliteli mahsûl
elbette al›nabilir, al›nabiliyor da. Ayn›
flekilde, bilgisiz, dikkatsiz, sorumsuz
üreticiler ve arac›lar Ege gibi en elveriflli koflullarda bile, zeytinin “can›na
okuyabilirler”, ya¤›n›n da… n

Foto: Emrah Do¤an

Ölmez a¤ac›n peflinde
dolan›p dururken…

Ya¤›n en güzeli yoktur. Yeter ki,
önümüzdeki ya¤lar gerekli kalite düzeyini tuttursun. Bu gerçe¤i de “duyusal alg›lama” ortaya koyacakt›r: Özetle, önünüze gelen ya¤ “küflü”, “sirkemsi”, “ekfli”, “çamurlu”, “kurtlu”,
“yan›k”, “ekfli”, “toprak tad›nda”,
“yüksek asitli”, ya da “madeni” gibi,
olmad›kça kusursuz demektir. Kötü
ya¤ “pis kokar”… ‹yi ya¤ elbette
“meyvemsi” kokacakt›r, tazedir çünkü; a¤za da “hafif ac›”, hatta “biberimsi” gelecek, biraz da g›rtla¤› yakacakt›r. Koyu yeflil (erken mahsul) yeflilimsi sar› (geç mahsul) olabilir, sorun
yok; sizin tercihiniz hangisiyse. Bu
durumda, rengi, aromas›, kendine özgü kokusu, filtreli ya da “bulutlu” yani “bulan›k”, erken ya da geç hasat
ya¤ olmalar›, a¤›za “k›vaml›” ya da
“biraz gevflek” gelmeleri gibi farkl›
özellikler, o ya¤lara kiflilik katmaktad›r. Güzel ya¤ üretimi hiç de kolay
de¤ildir: Zeytin a¤açlar› iyi budanmal›, gübreleri dozunda ve yerinde at›lmal›, zaman›nda; sulanmal› ve zeytin
zararl›s›yla mücadele de hafife al›nmamal›d›r. Hasat zaman›nda; uç dallar› sopalama yerine sa¤ma ve silkme
yöntemiyle toplanmal›, zeytinler çuval

sa¤l›k

sa¤l›k

Yafllanmak cinselli¤i
etkilemiyor

B

Günümüzde cinsel yaflam çeflitli
faktörlerin etkisi alt›nda kal›yor.
Kad›nlar ve erkekler aç›s›ndan
ço¤u zaman dönüm noktas› kabul
edilen 40’l› yafllarda cinsel yaflam,
bilinenin aksine birebir olarak yafl
konusundan etkilenmiyor. Kalp,
böbrek, hipertansiyon, diyabet
hastal›klar› ve bu hastal›klar
için al›nan ilaçlar›n cinsel
performans› olumsuz etkiledi¤ini
belirten Üroloji Uzman› Prof. Dr.
Halim Hattat’la orta yafl dönemi
cinselli¤ini konufltuk.

Yaz›: An›l Keskin Foto: Emrah Do¤an

ir röportaj›n›zda “ülke koflullar›na göre cinsel yaflamlar da de¤iflir” demiflsiniz. Ülkeden ülkeye nas›l farkl›l›k
göstermekte bu durum?
Ülkelerdeki geleneklere göre cinsellik tan›m›n›n farkl›laflt›¤› do¤ru.
Ancak bunun ötesinde 40’l› yafllardan
itibaren organik ve psikolojik faktörler, ifl hayat› gibi sebepler de cinsel
yaflam üzerinde çok etkili. Erkek cinselli¤i ile ilgili 1970’l› y›llarda Massachusetts Üniversitesi’nde yap›lm›fl çal›flmada 40-70 yafl aras›nda yap›lan bir
uygulamayla yüzde 52 oran›nda sertleflme sorunu saptanm›fl, buna göre 2
bine yak›n bir insanda yap›lan araflt›rma sonucu ileri, orta ve hafif olarak
sertleflme sorunu ortaya ç›kar›lm›flt›.
Türkiye’de Androloji Derne¤i’nin buna benzer yapt›¤› bir çal›flmada erkeklerde bu sorun yüzde 69,2 olarak
ç›km›flt›. Dünya ortalamas›na göre bu
oran›n yüksek oluflunun sebepleri,
kültürel, cinsel bilgi eksikli¤i, ekonomik koflullar olarak de¤erlendirildi.

Zaten Türk erke¤i ço¤u zaman bu tür
konularda bir uzmana dan›flm›yor.
Asl›nda insanlar›n cinsel problemleri
çok boyutlu.
Çok boyutlu tan›m›n› biraz
açar m›s›n›z?
Yüzeyde görünen k›sm›ndan öte,
organik ve psikolojik sebepler cinsel

yaflam› olumsuz etkiliyor. Örne¤in, evlilik nedeniyle ilk defa cinsel iliflkiye
girecek olman›n yaratt›¤› heyecan psikolojik nedenlerden biri. Evlilik olmaks›z›n bir partnerle ilk defa gerçeklefltirilen cinsel deneyimler de bu flekilde hüsranla son bulabiliyor. 15 yafl›nda geneleve gitmifl bir gencin bu
olumsuz deneyimi, hekimle paylafl›lmayan sorunlar, kulaktan dolma bilgilerle hareket etme erken boflalma sorunlar› yaflat›yor ve 40’l› yafllardaki cinsel hayata kadar bunlar yans›yabiliyor.
Bunun d›fl›nda do¤ufltan meydana gelmifl, penisin bükülmesine neden olan
anatomik bozukluklar veya yap›lm›fl
olan müdahalelerden kalma estetik
problemler, yap›sal sebepler, diyabet
gibi faktörler zaman›nda bir uzmana
yans›t›lmay›nca orta yafllardaki cinsel
hayata kadar uzanarak kifliyi etkiliyor.
Peki baflka hangi etkenler cinsel yaflam› olumsuz etkiliyor?
‹fl, günlük yaflam ile gelen psikolojik bask›lar var. Trafik, bir yere yeti-
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flebilme stresi gibi faktörler 40’l› yafllardan sonra cinsel yaflam› olumsuz
etkiliyor. Bunun d›fl›nda, organik sebeplere örnek teflkil etmesi bak›m›ndan nörolojik problemler, kolesterol
yüksekli¤i, damar içi yap›y› bozan
fleyler, kalp hastal›klar› ve buna ba¤l›
olarak yap›lan by-pass ameliyatlar›n›n
getirdi¤i sonuçlar, hipertansiyon ve
bunun için al›nan ilaçlar, böbrek hastal›klar› için al›nan ilaçlar, Alzeymer,
diyabet hastal›¤›, sigara, alkol, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› bir trafik kazas› sonras› beyinde meydana gelmifl bel kemi¤i hasar› ve sinirlerin refleks olarak
hissedileni iletememesi cinsel fonksiyon bozukluklar›na neden oluyor, erkeklerde sertleflme sorunu yaratabiliyor.
Kad›nlarda 40’l› yafllara do¤ru
cinsel yaflam nas›l seyrediyor?
Bu yafllara do¤ru kad›nlarda, erkeklerde nas›l andropoz dönemi ve
bu dönemin etkileri varsa kad›nlarda
da menopoz döneminin etkileri oluyor. Bu süreci bir kriz dönemi olarak
da ifade edebiliriz. Bayanlarda da östrojen hakimiyetinin kaybolufluyla,
cinsel iliflki s›ras›nda organlarda kuruma ve isteksizlik meydana geliyor,
iliflkiden çekiniyor. 40 yafltan sonra
çeflitli nedenlerden dolay› cinsel organda yaflanan pelvik genifllemeler de
bayanlar›n cinsel sorunlar yaflamalar›na ve bu tür flikayetlerle hekime gitmelerine neden oluyor. Yine damar
sertli¤i, hipertansiyon için kullan›lan
ilaçlar, diüretik ilaçlar, anti depresanlar, a¤r› kesiciler kad›nlar›n da cinsel
sa¤l›¤›n› olumsuz yönden etkileyebili-

40’l› yafllar cinsel performans›n
azal›p da yeni bir döneme
girilmesi anlam›na gelmiyor;
nedense bu yafllardaki
erkekler böyle bir düflünce
içine giriyor.

yor. 40’l› yafllardan sonra kendisine
bak›m› ön plana alan, efliyle cinsel
problem oldu¤unda hem kendisi hem
efli için uzmana giden kad›n modeli
cinsel sorunlar›n alt›ndan daha kolay
kalk›yor.
Yafl faktörü cinselli¤i tam anlam›yla etkiliyor mu?
Cinselli¤in artan yaflla birlikte
olumsuz seyretti¤i düflünülse de bu
asl›nda yafllanman›n mutlak sonucu
de¤ildir. 80 yafl›nda birinin de cinsel
performans› son derece baflar›l› olabilir. Erkeklerde bayanlarda olabildi¤i
gibi zaten böyle direk yafla ba¤l› bir
sorun yoktur ama prostat gibi ilerleyen yafllara do¤ru ç›kan organik faktörlerin getirdi¤i problemler cinsel
fonksiyon iste¤ini ortadan kald›rabilir.
E¤er efllerden birinde enfeksiyon varsa bu da cinsel problemleri beraberinde getirir. Ayr›ca, iflle ilgili stresler, eflle ilgili çekiflmeler de cinselli¤e yans›yor. 40’l› yafllar cinsel performans›n
azal›p da yeni bir döneme girilmesi
anlam›na gelmiyor; nedense bu yafllardaki erkekler böyle bir düflünce içine giriyor.
Tedaviye giderken neler önemseniyor?
Kifliye psikolojik, hormonal, meta-
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Prof. Dr.
Halim Hattat

bolik testler uygulad›ktan sonra davran›fl terapi, ilaçlar gibi yöntemlerle
tedavi yoluna gidiyoruz. Bu tedavilerden sonra hastalarla tekrar bir araya
gelerek bilgi al›flveriflinde bulunuyoruz. 40’l› yafllardan sonra kad›nda ve
erkekte estetik önem tafl›yor. Örne¤in
do¤um sonras› efllerinin formunu
kaybetmesinden hofllanmayan erkekler var. Efllerin birbirini be¤enmesi
için kendilerine özen göstermeleri gerekiyor. Böyle oldu¤unda sorunlar
daha kolay çözülebilir oluyor. Gerekirse erkeklere ve kad›nlara bir tak›m
ameliyatlar, operasyonlar yap›l›yor.
Çiftlerin senede bir kere cinsel yaflamlar›n›n olumlu seyri için bir hekime
kontrole gitmelerinde fayda var. n

Verimli bir doktor
ziyareti için
püf noktalar›
• Cinsel sorunlar›n›z› ertelemeyin.
• Doktorunuza sorunuzu tam olarak
aksettirebilmek için bilgi vermek
ad›na haz›rl›kl› olun.
• Sorunlar›n›z› doktora net bir
flekilde aç›klamaktan çekinmeyin.
• Doktorunuza eflinizle birlikte
gitmeyi düflünün.

sa¤l›k
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Sa¤l›k alan›nda son
teknolojiler, yepyeni
tedavi yöntemleri
Bilim alan›ndaki yeni geliflmeler bilindi¤i gibi öncelikle
sa¤l›k sektörüne yans›yor. Türkiye’de son teknolojilerle
yap›lan tedavi yöntemleri neler diye merak ettik ve
sizin için araflt›rd›k.

Beyin hastal›klar› tan›s›nda zahmetsiz ve
tehlikesiz bir yöntem: MR Anjiografi
Güncel T›p Görünteleme ve Tan› Merkezi

Beyin dokusundaki enfarktüs ve kanamay› gösterecek temel ve
en modern yöntemler MR ve Spiral Bilgisayarl› Tomografidir.
Özellikle Emar (MR) olay›n nerede oldu¤unu, beynin neresinin
hastaland›¤›n›, olay›n kanama ya da enfarktüs mü oldu¤unu ve
ne denli yayg›n oldu¤unu ortaya koyar. Bu yöntemler ayr›ca
inmeyi taklit eden beyin hastal›klar›n› (örne¤in beyin tümörü
gibi) ay›rt etmemize katk›da bulunur.

‹

kinci çözülmesi gereken sorun ise
beyne gelen damarlar›n ne durumda oldu¤unu anlamakt›r. Bunun
içinde Doppler ve MR anjiografisi s›kl›kla kullan›lan yöntemlerdir. Beyin damarlar›n›n anjiografik olarak incelenmesi
özellikle kanamalarda önem tafl›r. Beyin
kanamalar› damar sertli¤i ve yüksek tansiyona ba¤l› olarak meydana gelebilir.
Bu konuda önde gelen tan› merkezlerinden Güncel T›p Görüntüleme ve
Tan› Merkezi, Emar çekiminde en güncel teknolojiyi ‹stanbul’da halk›m›z›n
hizmetine sundu. Güncel T›p, 1.5 Tesla
Emar (MR) görüntüleme sistemi di¤er
tüm alanlarda oldu¤u gibi Nöro MR uygulamalar›nda da hem en güvenilir hem
de hasta için en zahmetsiz inceleme imkan›n› sunuyor.
Sistem de “giriflimsiz anjiyo” çekim-

leri yap›labiliyor. Yüksek teknolojiyi,
maksimum h›zda sunan Güncel T›p
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Emar Sistemi, her türlü anjio MR tetkiklerine olanak tan›yor. Yeni do¤mufl bebeklerden 159 kiloya kadar, tüm yafltan
hastalara emar tetkikleri yap›labiliyor.
Güncel T›p, SSK’l›, Emekli Sand›¤›
emeklisi, özel sigortal› ve devlet memurlar› da dahil tüm hastalara hizmet
veriyor. Ayr›ca özel hasta servisi ile hastalar› evlerinden ya da doktorlar›n›n yan›ndan al›p merkezlerinde tetkiklerini
tamamlad›ktan sonra evlerine tekrar b›rak›yor.

Alt idrar yolu flikayetleri ve prostat
‹nsanda yaflla birlikte
hücresel, dokusal ve bedensel
küçülmeye karfl› olan tek
organ prostatt›r. Kelime
anlam› itibariyle “önde duran”
anlam›na gelen prostat, bu
haliyle anarflist bir organd›r.

H

MESA Hastanesi
Doç. Dr. Gökhan Özer
MESA Hastanesi Üroloji Bölümü

erman Hesse “Hiçbir fley koflulsuz olmaz; öyleyse hiçbir
fley de bedelsiz de¤ildir” der.
Ergenlik döneminden itibaren sperm
için gerekli koflullar›n oluflmas›n› sa¤layan prostat›n da ödetece¤i bir bedeli
vard›r. Sperm kalitesine yard›mc› olan
bu organ, zaman içinde yafllanan insana
kendi varl›¤›n› hissettirerek; ben buraday›m diyebilmek için hayat kalitesini
bozar. Bu ifade edifl flekli, bizlere “alt idrar yolu flikayetleri” olarak yans›r. Alt idrar yolu flikayetleri ifleme eylemine geçerken duraksama, kesik kesik ifleme,
ifleme eylemi bittikten sonra damlama
olmas›, çatall› ifleme, ›k›narak ifleme,
ifleme süresinin uzamas›, günlük ifleme
s›kl›¤›n›n artmas›, acil ifleme ihtiyac›, acil ifleme ihtiyac› ile birlikte olan idrar
kaç›rma, gece ifleme ihtiyac› ile uyanma, a¤r›l› ifleme ve idrar kaç›rma olarak
s›ralanabilir. Bu flikayetlere
idrar kesesi ç›k›fl›nda t›kan›kl›k yapan, benign prostat hiperplazisi, (prostat›n
iyi huylu büyümesi) idrar
kesesi boyun k›sm›n›n
darl›¤›, penis içerisindeki
idrar kanal›nda geliflen
darl›klar, idrar kesesi sinir
ve kas ifllevlerinin bozulmas›, psikojenik ifleme bo-

Doç. Dr. Gökhan Özer.
zukluklar›, idrar kesesi ve prostat›n iltihabi hastal›klar›, prostat ve idrar kesesinin kanserleri ve tafl hastal›klar› neden
olabilir. Etkin bir tedavinin yap›labilmesi, do¤ru tan› ile mümkündür.
Prostat hastal›klar›n›n toplum içerisinde görülme s›kl›¤› oldukça fazlad›r.
60 yafl grubu erkeklerin yüzde 43’ünde
yukar›da bahsedilen flikayetlerin bir bölümü bulunmakta ve bu nedenle bu kiflilerin yüzde 50’sinde yaflam kalitesi belirgin flekilde bozulmaktad›r. Prostat›n
iyi huylu büyümesi için ilerleyen yafl ve
ifllevsel testislerin varl›¤›, tan›mlanm›fl
en etkili faktörlerdir. 80 yafl›ndaki erkeklerin yüzde 75’inde hücresel düzeyde iyi huylu prostat büyümesi bulunur.
Prostat kanseri erkeklerin en s›k görülen kanseridir ve ölüme neden olan
kanser s›ralamas›nda ikinci s›radad›r. Bir

erke¤in yaflam› boyunca prostat kanserine yakalanma riski yüzde 15, bu nedenle ölüm riski yüzde 2,9’dur. Risk faktörleri aras›nda aile öyküsü, prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri, diyet ve erkeklik hormonlar› s›ralanabilir. Aile öyküsü olanlarda 40, olmayanlarda 50 yafl›ndan sonra hiçbir flikayet olmasa dahi
y›lda bir kez yap›lacak prostat muayenesi ve PSA kan seviyesinin ölçülmesi,
erken tan› için yeterlidir ve etkin bir flekilde tedavi edilebilir. Prostat›n iyi huylu büyümesi ile prostat kanseri iki farkl› hastal›k olup tedavi yöntemleri de tamamen de¤ifliktir.

Cerrahi tedavinin önemi…

Prostat›n iyi huylu büyümesi ilaçla
ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.
Cerrahi tedavi sonuçlar› oldukça yüz
güldürücüdür. Uygulanan her tedavi
yöntemi prostat tedavisinde alt›n standart olan TUR ameliyat› (prostat›n kapal› yöntemle kaz›narak ç›kart›lmas›) kadar etkin olmal›d›r. Günümüzde prostat
dokusunun lazer enerjisi kullan›larak
yok edilmesi, hasta memnuniyeti ve tedavi etkinli¤i aç›s›ndan ön plana ç›kmaktad›r. Prostat tedavisinde hastanemizde de uygulanan bir teknoloji olan
KTP lazer (Greenlight) uygulamalar›n›n
üç y›ll›k sonuçlar› TUR
ameliyat›na eflde¤erdir.
Bu uygulama sonras› sondal› kalma ve günlük aktivitelere dönme süresi daha k›sad›r. Kan suland›r›c›
ilaç kullanan ve kalp-akci¤er hastal›klar› nedeniyle riskli olan hastalarda da
uygulanabilen güvenli bir
yöntemdir. Lazer uygulamalar› ile patolojik de¤erlendirme amac›yla doku
elde edilememesi, uygulama öncesi prostat kanseri
olas›l›¤›n›n ekarte edilmeKTP lazer (Greenlight) ifllemi. sini gerektirir.

mülkiyeistanbul
63

sa¤l›k

keyif

ile uygulanan çikolata, bal ve kahve
vücut bak›mlar› söz konusu.

Kalp ve ba¤›rsak dedektifi Sema Hastanesi’nde

Sema Hastanesi

Türkiye’de ve dünyada
çok az merkezde bulunan
“64 Kesit Mult›dedektör BT”
ile kalp anjiyosu 12 saniyede,
sanal kolonoskopi ise
5 dakikada yap›labiliyor.

K

oroner arter hastal›klar› bat›
toplumlar›nda ölüme yol açan
hastal›klar›n en baflta gelen nedenidir. Bu sebeple koroner hastal›klar›n erken tan› ve tedavisi son derece
önemli. Risk faktörleri aras›nda sigara,
hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, fliflmanl›k ve genetik faktörler say›labilir. Günümüzde erken tan›n›n önemini vurgulayan uzmanlar Bu cihaz sayesinde erken tan› flans›n›n çok yüksek
oldu¤unu belirtiyor. Son y›llarda medikal görüntülemede ola¤anüstü geliflmeler yaflan›yor. 64 BT Multidedektör BT
koroner arter görüntülemesinde yeni bir
sayfa açt›.
Sema Hastanesi Radyoloji Ünitesi
sorumlusu Doç. Dr. Kamran Mahmutyaz›c›o¤lu 64 multidedektör bilgisayarl› tomografi ile kalp krizi riskinin erken teflhis edilebildi¤ini ifade etti. Gö¤üs a¤r›s›, nefes darl›¤›, ailevi kalp öyküsü, kolesterol flikâyeti olan, EKG veya eforlu
EKG testi sonuç vermeyen olgularda bu
yöntem tercih edilebildi¤ini söyleyen
Dr. Mahmutyaz›c›o¤lu, ayr›ca bu yöntemin bypassl› damarlar›n kontrolünde en
üstün yöntem oldu¤unu söyledi. 64 ke-

sit MDBT cihaz›n›n birçok
avantaj›n› ise flöyle s›ral›yor
Doç Dr. Kamran Mahmutyaz›c›o¤lu; “en önemli avantaj›,
BT inceleme sürelerinin k›salmas›d›r. Tüm vücut görüntülemesinin 20 saniye gibi çok
k›sa bir süre sürmesi; sabit
duramayan yo¤un bak›m hastalar›, düflkün hastalar, travma
hastalar›, ve küçük çocuklarda harekete ba¤l› görüntü bozulmas›n›
engelleyerek görüntü kalitesini artt›rmaktad›r.” dedi. 64 kesitli MDBT cihazlar›n›n 4, 8 veya 16 detektörlü sistemlere oranla çok önemli avantajlar›ndan bir
di¤eri de hastalar›n ald›¤› radyasyon dozunun bu sistemde daha az oldu¤unu
belirten Mahmutyaz›c›o¤lu, hastan›n vücut flekline uygun radyasyon gönderen
bir program sayesinde hastan›n ald›¤›
radyasyon dozunun azald›¤›n›, bu durumun özellikle çocuklar için önemli bir
avantaj oluflturdu¤unu da sözlerine ekledi.
Koroner hastal›klar›n tan›s› “Multidedektör BT” teknolojisi ile art›k noninvaziv olarak yap›labildi¤ini söyleyen
Kamran Mahmutyaz›c›o¤lu “Multidedektör BT” ile koroner anjiyografi hiçbir ön
laboratuar haz›rl›¤› gerektirmeden, hiçbir giriflim yap›lmadan, katetersiz ve yaln›zca bir nefes tutmas› süresi olan 12 saniye içinde yap›labildi¤ini, klasik anjiyografiye göre daha ucuz, daha kolay
ve daha h›zl› bir yöntem olup tetkik
sonras› hastanede yatma zorunlulu¤u
ortadan kalkt›¤›n› belirtti.

ma programlar› sa¤l›kl› bireylerde uygulanabiliyor. Özel nodül takip program›
nodüllerin hem tan› hem de takibinde en
üstün yöntem olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Kolonoskopi kâbus
olmaktan ç›k›yor
Üç boyutlu inceleme ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde hastalar için son derece s›k›nt›l› olabilen
endoskopik tetkikler (bronkoskopi, kolonoskopi, vb.) hiçbir giriflimde bulunmadan rutin inceleme kapsam›nda sanal
ortamda 64 multidedektör BT cihaz› ile
yap›labiliyor. Giriflimsel klasik kolonoskopide hastalara anestezi uygulan›rken,
sanal BT kolonoskopide anestezi uygulanm›yor. Sanal kolonoskopi ifllemi ortalama 3-5 dakikada tamamlan›yor. Kal›n ba¤›rsak kanserinin erken tan›s›na
olanak sa¤layan sanal kolonoskopi yöntemi ile 3 milimetre’ye kadar ba¤›rsak
polipleri tespit edilebiliyor. Ayr›ca sanal
BT kolonoskopinin önemli bir avantaj›
ba¤›rsa¤›n içi ve ba¤›rsa¤›n d›fl›ndaki organlar›n (böbrek, karaci¤er, dalak, kemik) de¤erlendirilmesi ve varsa tümörün ba¤›rsak içi ve d›fl› yay›l›m› tespit
edilebilmesidir.

Kimler olabilir?
Ailesel risk faktörü olan, demir eksikli¤i anemisi olan, kal›n ba¤›rsak kanamas› geçiren hastalar, t›kay›c› kolon
kitlesi olan hastalar ve baflar›s›z giriflimsel kolonoskopi geçiren hastalar 64 BT
cihaz› ile zahmetsiz bir flekilde kolonoskopi olabilir. n

Richmond Otel Sapanca

fiimdi
yenilenme zaman›
Günlük yaflam›n getirdi¤i
stres içerisinde, kendimize
biraz zaman ay›rmak belki
de fl›mart›lmak en iyisi.
Bunu düflünen oteller
bünyelerinde açt›klar› SPA
merkezleri ile bafltan afla¤›
yenilenmek isteyenlerin
adresi oluyor. ‹flte bu
merkezlerden baz›lar›…

G

ünümüzün yaflam koflullar› ve
artan stres faktörü karfl›s›nda
hizmet sektörü de farkl› seçenekler sunuyor. Hem güzellik, hem
de tedavi amaçl› uygulanabilen, son
y›llarda gündeme gelen SPA kelimesi
ad›n› Latince “Salus Per Aquam” teriminin bafl harflerinden oluflan k›saltmadan al›yor. “Suyla gelen iyilik” anlam›ndaki kelimenin tarihçesi asl›nda
çok eski y›llara dayan›yor. Roma döneminden beri vücut bak›m› ve tedavileri için kullan›lan SPA aktiviteleri
ülkemizde de h›zla geliflerek yayg›n-

lafl›yor. Keyifli anlar yaflamak isteyenler için flimdilerde SPA’lar çok gözde.
‹flte bünyesinde SPA merkezi bulunduran otellerden baz›lar›…

The Sofa Otel
Niflantafl›’ndaki The Sofa Otel’de
bulunan Taylan Kümeli yönetiminde
idare edilen SPA merkezinde uzmanlar eflli¤inde cilt ve vücut bak›m›, masajlar, selülit tedavisi ve incelme, spor
aktiviteleri, detox programlar›yla bafltan afla¤› yenilenmek ve sa¤l›k amaçl› tedaviler uygulatmak mümkün. Ayr›ca günlük hayat›n stresinden ar›nmak için aramoterapi, Thai, ‹sveç, s›cak tafl masaj› gibi rahatlat›c› masajlar›n yan› s›ra bafl-boyun-s›rt, ayak refleksoloji, spor masaj› gibi tedavi
amaçl› masajlar da uygulan›yor.

The Ritz Carlton

64 BT ile tüm toraks 10 saniye gibi
k›sa bir sürede, 1 milimetrenin de alt›ndaki ince kesitlerle taranabiliyor. Böylece
akci¤er parankim hastal›klar›n›n ve akci¤er kanserinin erken ve kesin tan›s›
mümkün olabiliyor. Bu amaçla çok düflük dozda ›fl›n kullan›larak kanser tara-

The Ritz Carlton Otel bünyesinde
yer alan 2002 Uluslararas› Senses Welness ödüllü Laveda Spa’da kapal› yüzme havuzu, jakuzi, sauna, buhar odas›, Fitness Center, dokuz adet masaj ve
bak›m odas›, el ve ayak bak›m odas›
ve yaz aylar›nda bo¤az manzaral› iki
jakuzi, iki adet bak›m odas›, serinleme
havuzu ve günefllenme alan› bulunuyor. Laveda Spa’da yüz ve vücut bak›mlar› ve masaj terapilerinin yan› s›ra
anti-aging bak›mlar› uygulamalar›, Shiatsu ve refleksoloji gibi Uzak Do¤u terapileri ve geleneksel Türk hamam›nda hamam terapileri ve do¤al ürünler
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Akci¤er kanserinin erken
tan›s›n› mümkün k›l›yor

Sapanca Gölü k›y›s›nda, el de¤memifl do¤a ile çevrili bir park›n ortas›nda, ‹stanbul’dan sadece 110 km
mesafede olan Richmond Otel bünyesinde bulunan NUA Wellness –
SPA, masaj, yüz ve vücut bak›m› dahil olmak üzere uzman terapistler eflli¤inde, Do¤u ve Bat›’dan bir bak›m
tekni¤i yelpazesi sunuyor. Osmanl›
buhar banyosu, tuzlu buhar banyosu,
eflsiz çift katl› Loft Sauna, bitkisel buhar banyosu, ›s›t›lm›fl koltuklu Tepidarium, Ice-Grotto, snail dufllar›, Aqua Cave Shower, tuzlu sulu hidro masaj havuzu, hidro masaj havuzu, Nua
Spirit Süiti, Buhar Banyolu ve Fin hamaml› özel süit, müzik kulakl›kl› veya
su yatakl› dinlenme salonu seçenekleri, havuz ve dufllar bölümünde bacak,
s›rt, ayak, gö¤üs masajlar›n›n uyguland›¤› tuzlu su havuzu ve yine içinde
çeflitli su masajlar› bulunan aktivite
havuzu da rahatlatma amac› tafl›yor.
Kromoterapi, aroma terapi, yan masaj, ya¤mur ve sisten oluflan do¤al
dufllar›, anti-aging, cilt bak›m›, özel
vücut bak›m kürleri de yine merkezde sunulan hizmet seçenekleri aras›nda yer al›yor. n

çizgivizyon
Ali Kamil Uzun
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