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ConvaTec’in ostomili bireylere ve yakınlarına hediyesidir.

Fırsatlar kullanabildiğiniz ölçüde değerlidir,
yeniliklere açık olun!

Hayatı
yaşamayı seçin!

s.4 Benim Hikayem   s.8 Kolon Kanseri nedir?   s.12 Evde Sağlık Hizmetleri  
s.16 Stoma ve İbadet   s.19 Çocuk ve Stoma

444 51 69

Mutluluk varacağınız bir yer değil, 
bir yolculuk şeklidir. 

Montesquieu

S DEFE
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Yeni Yıl, Yeni Hedefler
Benim Hikayem
Ostomililerin birbirinden haberdar olduğu, 
yaşam içerisinde varoluşlarını farklı 
gerçekleştiren kişilerle tanıştığı programa
siz de katılın.

Kolon Kanseri Nedir?
Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi, Sayın Prof. Dr. Tahsin Çolak ile 
Kolon Kanseri üzerine röportaj gerçekleştirdik.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
EVSAD Başkanı Sn. Op. Dr. Orhan Koç ile
verilen hizmetler üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Çocuk ve Stoma
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 
Sayın Doç. Dr. Emrah Şenel ile Çocuk ve 
Stoma üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Ünitede verilen hizmetler
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Stomaterapi 
Ünitesinden Sayın Aysel Kahraman ve Sayın 
Nilgün Canavar verdikleri hizmetler konusunda 
bilgiler paylaştılar.

Yatak Yaraları önlenebilir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Sayın Pınar 
Avşar, Basınç Yaraları üzerine bilgiler paylaştı. 

Bizden Haberler
Kocaeli Bayimiz Körfez Tıp Medikal, ConvaTec 
ile tanışma ve çalışma hikayesini paylaşıyor.
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Yeni bir yıla yine birlikte        
             Merhaba!
Öncelikle, 2016 yılının hepimiz 
için sağlık, mutluluk, huzur 
ve başarı dolu bir yıl olmasını 
diliyorum. 
Yine yeni bir yılı dergimizin 
yeni sayısı ile açmaktan gurur 
duyuyorum. Bu sayımızı sizlerle 
paylaşırken, geri bildirimleriniz 
bizim için yol gösterici oldu, 
artan paylaşımlarınız ilham 
kaynağımız oldu. 

2009 yılında başlayan ConvaTec  Türkiye 
yolculuğumuz, başta ostomi olmak üzere, 
yara, kritik bakım ve inkontinans alanlarında 
bir çok ilke öncülük etmiştir. Müthiş bir 
heyecanla ilk olarak hayata geçirdiğimiz 

444 51 69 nolu Çağrı Merkez'imize 
gelen binlerce çağrı, sizlerden 

gelen fikir ve öneriler, 
tutkumuzu daha da arttırdı. 

Gelişen teknoloji çağında, 
alanında en kapsamlı web sitesi 
olan www.convatec.com.tr, yenilenen 
içeriği ile bir çok bilgiye kolaylıkla ulaşacağınız 

teknoloji buluşma noktamız.  
Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de çalışma 

prensiplerimizin odağına insana değer vermeyi alarak yine 
bir çok yeniliğe öncülük edeceğiz. 

Ostomili bireyler için ilk ve tek olan 
‘Kontak’ dergimiz de genişledi, 
yenilendi, büyüdü. Stomalı bireylerin 
sorularına, paylaşımlarına yönelik 
bilgilendirme amacı ile yayınına başladığımız 
dergimiz, artık bizim üstümüzde, çok daha 
profesyonel ve kapsamlı bir seviyeye taşındı. 
Gerek içerik, gerek katkılarla “Kontak” artık bir ConvaTec 
dergisi olmaktan öte sınırlara geçti, tüm stomalı bireylerin 
hayatlarında kolaylık sağlayacak bir başucu dergisine 
dönüştü. Öncelikli olarak kıymetli  Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dernekleri Federasyonu’na (SADEFE) ve Yara Ostomi 

İnkontinans Hemşireleri Derneği’ne (YOİHD), stomalı 
bireylerin hayatlarında fark yaratacak katkıları için 

teşekkürlerimi sunmak isterim.  
Tutku ile yaptığımız işimizde, kendilerini 

mesleklerine ve hastalarına adamış 
sağlık profesyonellerine de alanlarındaki 
uzman görüşlerini paylaştıkları için 
teşekkürlerimi sunmak isterim. Ve tabi 
ki, tüm bu yolculukta kendi öykülerini 
samimiyetle paylaşan tüm stomalı 

bireylere de bizlere verdikleri enerji, 
ilham için teşekkürlerimi sunarım. 

Bizler, yeni projelerimizi, dergimizin bir sonraki 
sayısını şimdiden çalışmaya başladık, o zamana 

kadar sağlıkla, hoşçakalın... 

Saygılarımızla
İrem Taşpınar
ConvaTec Türkiye Ülke Müdürü

Satış Ofislerimiz:

İstanbul (Üsküdar)
Allame Cad. No:95 Kat:1
Bağlarbaşı 34664 İstanbul
Tel: 0216 342 53 30/34/32

İstanbul (Fatih)
Molla Gürani Mh. Gureba Hastane 
Cad. No:63/3 34093 Fatih İstanbul
Tel: 0212 621 01 14 - 15

Ankara
Ataç 1 Sk. No:5/A 06420
Sıhhiye Ankara
Tel:0312 433 59 77

İzmir
Kazım Dirik Mahallesi 187 Sk.
No:5A Bornova 35040 İzmir
Tel: 0232 388 21 43 - 53

Adana
Sümer Mahallesi, 69126 Sk.
Bozdoğan Apt. Bina No:5
Kapı No: 3/C Seyhan Adana
Tel: 0322 227 91 91

Genel Müdürlük:
Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk.
Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3
34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 416 52 00

Bayilerimizin iletişim bilgileri için info@convatec.com.tr 'ye
mesaj atabilir veya genel müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.
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SAYIN AYSEL KERİMOĞLU
2016 Yılı Elçisi 

5 yıl önce malesef şu an bizimle 
olamayan bir arkadaşımın 
hastalanması sonrasında 
tanışmıştım stoma ile, o zaman 
'vay be ne güzel bir çare hayata 
kaldığın yerden geri dönmek 
için' demiştim ve çok şaşırmıştım 
yapılan operasyona. Tabi 

ayrıntılarını ise çok bilmiyordum. 3 yıl sonra ben başka bir 
hastalık sebebiyle ameliyat olma aşamasına geldiğimde ki 
bu sindirim sistemiyle hiç alakası olmayan bir operasyondu. 
Doktorum benim ameliyat bölgemin derin ve enfeksiyona 
çok açık olacağını ve bunun için stoma açılması gerektiğini 
söylediğinde 2. kez karşıma çıkmıştı. Az çok bilgim olduğu 
için ve bacağımı kaybetme ihtimalinin endişesi daha ağır 
bastığı için sanırım kafam bu konuya çok takılmamıştı. 
Ameliyattan sonra 3 gün yoğun bakımda kaldım ve odaya 
çıktığımda stoma bakım hemşiresi gelerek beni ilk kez 
adını 'erik' koyduğum bağırsağımla tanıştırdı. Hastanede 
uzun süre yattığım için dışardaki hayatı pek düşünmeye 
ihtiyaç duymamıştım. Her geçen gün daha rahat ve pratik 
temizleyebiliyor adaptörünü daha rahat takabiliyordum.

Ara sıra aklıma gelen soruları hem arkadaşıma hem de stoma 
hemşireme soruyordum. Mesela önce biraz fazla temizleyip 
tahriş ettiğim için minik kanamalar oldu sonra zarar vermeden 
temizlemeyi öğrendim. Gaz çıkışı olduğunda yanımdakileri 
“erik işte napalım” diyerek şaka yollu haberdar ediyorum. 
Adaptörü duşta çıkarmıyordum. Adaptörü değiştirirken çok 
fazla açık tutmuyordum. Ufak kızarıklık bir iki minik yara 
olunca öğrendim ki duşa çıkarıp girmek ya da adaptörü 
değiştirirken en azından 30 dakika bekleyip sonra takmak tüm 
bunları çözüyormuş. Torbam hep dolu olacak zannediyordum 
ama ameliyattan bir süre sonra normal hayattaki gibi 
düzene girdiği için bu endişem de yok oldu. Yüzmeye gidip 
güçlenmem gerekiyordu, endişeleniyordum açılır mı acaba 
diye ama denedim hiç bir şey olmuyor çok rahat bir şekilde 
yüzebiliyorum. Çevremdeki herkese stoma hakkında bilgi 
verip onların da aşina olması gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü bir gün onlar da bununla tanışmak zorunda kalırlarsa 
bir engel olmayıp aksine 2. bir şans verdiğini ve dışarda 
normal bir şekilde dolaşabileceklerini bilsinler ya da 
stomasıyla barışamayan bir insanla karşılaştıklarında garip 
bakışlar atmak yerine bunun normal olduğunu bilmeleri 
belki de o insanın stomasıyla barışmasını sağlayabilir. Son 
olarak bu ameliyatı olması gereken ama erteleyen kişilere 
söyleyebileceğim tek şey ise stoma engel değil aksine 
özgürlüktür. Ağrısız, acısız günler ve kaliteli bir hayattır.

27 Kasım 2015'te İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde Dünya 
Ostomililer Günü'nü kutladık. Toplantı sonunda geleneksel olarak Benim Hikayem Ödülleri de sahiplerini buldu. 

Hazırlayan: Fulya Tüzüner Kd. Ürün Müdürü

Benim Hikayem Sosyal Sorumluluk Projesinde bizden öyküler var. Program kapsamında gün geçtikçe daha çok 
ostomili bireye ulaşıyor, hayatlarında fark yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Benim Hikayem programı ostomililerin 
birbirinden haberdar olduğu, yaşam içerisinde varoluşlarını farklı biçimde gerçekleştiren kişilerle tanıştığı bir 
program. Ostomili bireyleri, ailelerini, arkadaşlarını ve en önemlisi halkı bilinçlendirerek ostomiye yönelik olan 
bakış açısı daha olumlu yönde değiştirilebilir. Böylece ostomili bireyler  sosyal açıdan daha geniş imkanlara 
sahip olabilirler.

Benim Hikayem,
Yeni Gönül Elçilerimiz
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SAYIN MESUT ÇEVİK
2015 Özel Ödül 

Mesut Bey, henüz 1 yıldır bir ostomili 
birey olmasına rağmen kısa sürede eski 
yaşantısına geri dönebilen bir bireydir. Mesut 
Bey, ostomi ile ilgili duygularını paylaşırken 
özellikle aile ve çevre desteğini vurguladı. 
“Alışık olmadığım bir durumdu doğal olarak, 
ama iyi ki ameliyat olmuşum. Yeni bir dönem 
başladı, aksini düşünemiyorum şu an. Ailem 
en büyük desteğim, onlar yanımdaysa her 
şey yolundadır. Ailemin yanı sıra ConvaTec 

sayesinde eski hastalarla tanıştım, onların 
anlattıklarıda bana çok destek oldu. Şimdi 
ben de yeni ameliyat olmuş ve yardıma 
ihtiyacı olan bireylerle görüşüyorum, hatta 
adaptörünü değiştirdiklerim oluyor. Ben 
ayaktayım ve çalışmaya devam ediyorum, 
onlar da yapabilirler. İnsanın önünde örnek 
olunca daha rahat kabulleniyor durumu. 
En büyük hayalim, uzun bir yurt dışı gezisi. 
Stomam buna kesinlikle engel değil. Keyif 
aldığım her şeyi yapmaya devam ediyorum.” 
İzmir’de yaşayan Mesut Bey ve ailesi yaşam 
sevinçleriyle örnek oluyor.

SAYIN ARİF GORİÇA
2015 Özel Ödül

Benim hastalık hikayem yaklaşık altı ay önce tuvalete sık 
gitmeyle başlıyor. İki ay sürünce bu rahat olmayan durum 
için kolonoskopi yaptırarak dert nedir çözelim dedim, 
kendim kaşındım yani. ''Sanırım kötü gibi ama bir sonucuna 
bakalım patolojinin'' deyip gelişen süreç sonunda beni 
bir radyoterapi, kemoterapi ve ameliyata götürdü. Her bir 
aşamasında tek amaç hastalıktan kurtulmak, tek yöntem 
de tıp ne gerektiriyorsa onu yapmaktı, ameliyatsa ameliyat 
olacaktı çözüm. Anladım ki iyi bir tıp ekibi sizi tüm süreçler 
boyunca güçlü kılıyor. Gerek doktorlar, gerekse hemşireler en 
başında sizi iyi bilgilendirir, tedavi sonucunda neler olacağını 
iyi anlatırlarsa, eliniz çok daha güçlü giriyorsunuz kavgaya, 
ki bana öyle oldu. Pozitif bir insan olmaya çalıştım hayatım 
boyunca, buna bir de her şeye pozitif bakan bir tedavi ekibi 

katılınca, ne mutlu, tedavinin sonuna geldiğim bu günlerde 
savaşımızın başarılı olduğunu hissediyorum. İlaç tedavimi, 
ışın tedavimi, ameliyatımı ve sonra tedbir amaçlı ilaç tedavimi 
oldum. Elbette hayat boyunca stoma taşımak insana zor 
geliyor başta. Bana da öyle oldu. En başında karşılaşacağım 
sonuçlar arasında sayılan bu sonuç benim çok moralimi bozdu. 
Hatta neredeyse ölümcül olabilecek hastalığımdan bile önemli 
bir yer tuttu benim için o zamanlar. Tıp ekibinin olumlu bilgilerle 
desteklemesi, karşılaşacağım şeyle ilgili yazılı ve görsel bilgi 
paylaşmaları beni önce biraz rahatlattı, daha kolay kabul 
etmemi sağladı sonucu. Şimdi iyiyim, günlük faaliyetlerime 
teşhis sonrası doktor emrine uyarak önce yaptığımın iki katını 
yapmaya çalışarak devam ediyorum. Yürüyüşü, bahçeyle 
uğraşmayı hep sevdim, şimdi de bunları rahatça yapabildiğimi 
görüyorum. Hayatımda neredeyse hiç değişiklik yapmadan 
devam ediyorum ve anladım ki stoma ile bir hayat gayet 
mümkün.

Benim Hikayem Programına Katılım

Katılım için 18 yaşından büyük olmak, ostomi ameliyatı geçirmiş olmak 
ve imzalı başvuru formunu yetkili merkezlere ulaştırmak yeterli. Her yıl 
30 Ağustos'a kadar toplanan başvuru formları bir seçici kurul tarafından 
değerlendiriliyor ve bir sonraki yılın program elçisi seçilerek hikayesinin 

tüm kanallardan paylaşılması sağlanıyor. Başvuru formunu web sitemizden 
indirebilir veya şubelerimizden temin edebilirsiniz.

Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

 http://www.benim-hikayem.com/ 
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Benim
Hikayem

SAYIN NEŞE ERDURAN,
2015 Özel Ödül

Ülseratif Kolit teşhisim 1995'te kondu. Yaklaşık 2 senede 
bir aktif hale geliyor, ilaçla toparlıyorduk. Zor oluyordu ama 
çalışmaya devam ediyordum. Bu arada Trakya Üniversitesi 
Tekstil bölümü ve üzerine Açıköğretim Fakültesi Halkla 
İlişkiler bölümlerini bitirdim.
 
2009'da evlendim, 2010'da ise hamile olduğumu öğrendim. 
1,5 aylık hamileyken tekrar hastalandım, günde neredeyse 
20 kez tuvalete gidiyordum. Hamileliği sonlandırmak istediler 
ama ben izin vermedim. 3,5 aylık hamileyken ameliyat 
oldum. Artık ileostomiliydim. Oğlum Caner Efe sağlıklı bir 
şekilde dünyaya geldi şimdi 4,5 yaşında ve üstelik bir de kız 
kardeşi var :)  Koruma amaçlı bazı ilaçlar kullanıyorum onun 
haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım gezerken ben 
hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
 

Stoma bakımımı ailecek yapıyoruz. Oğlum merak ediyor, 
pastayı veriyor, mendili tutuyor. Beraber yatarken bana çok 
özen gösterir, stomaya zarar gelmesin diye sol tarafımda 
yatar.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi. 
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım. 
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim. Hayat güzel, 
yaşamaya değer. Ben 2. hayatımı yaşıyorum. Evde dikiş 
dikiyorum, 50m2 bir terasımız var orada domates biber 
yetiştiriyorum. Kitap okumak, film seyretmek en büyük 
keyfim. Ev işleri bitince mutlaka kendime vakit ayırırım.
 
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır 
kaldırmamaya dikkat ediyorum. Badem yiyince ishal 
oluyorum, çekirdek yiyince düzeliyorum.

Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, 
ne yersem ne oluyor, bana ne 

iyi geliyor bilmeli.

Sütü normal içemiyorum 
gaz yapıyor, ama acı 
kakao ile içince problem 
yaşamıyorum mesela. 
Soda içiyorum, gaz yapan 
yiyeceklerden uzak 
durmaya çalışıyorum. 
Hasta olunca 1000 mg 
antibiyotik ishal yapıyor daha düşük doz kullanıyorum… gibi.
Sigara alkol kullanmıyorum. 3 ayda bir kan idrar tahlili 
yaptırıp eksik mineralim varsa öğrenip ona göre ilaç 
kullanıyorum. Mesela benim cildim çok kurudu ameliyat 
sonrası, güneş kremi sürüp çıkıyorum dışarıya. Ayrıca 
gece-gündüz kremleri kullanıyorum. Denize girmeyi çok 
seviyorum. Torbayı değiştirmiyorum sadece havlu ile 
kuruluyorum.
 
Doktorlar bağırsağımı içeri almak istiyorlar ama ben böyle 
rahatım. Ülserler tekrarlar mı diye endişeleniyorum.
Dedim ya hayat güzel keyfini çıkarmak lazım. 
 



7musterihizmetleri@convatec.com

Programın çıkış noktası

1979 yılında Amerika'da San Diego Chargers 
kulübünde profesyonel futbol oyuncusu olan Rolf 
Benirschke, bir maç sırasında aniden yere yıkıldı 
ve ülseratif kolit teşhisi ile acil bir ostomi ameliyatı 
geçirdi. Artık bir ileostomiliydi. Ünlü biri olmanın getirisi, 
hayranları da onun hastalığından haberdar oldular. 
Sağlığına tekrar kavuşan Rolf profesyonel futbol 
yaşamına geri döndü. Ve 7 sezon daha futbol oynadı. 
Maç çıkışlarında neredeyse gittiği her yerde, mutlaka 
birkaç ostomili birey Rolf’a ulaşıyor ve onu çok şaşırtan 
birşey söylüyordu: "Rolf, benim gibi ostomili olan ilk 
tanıdığım sensin!" 

Hastalığın görülme sıklığını düşündüğünde bu Rolf’u 
gerçekten çok şaşırtmıştı ve işte o zaman ostomi ile 
yaşamın halka anlatılması ve ostomilileri bir araya 
getirecek bir program yaratılması gerektiğinin farkına 
vardı. GreatComebacks®, "Benim Hikayem" Programı, 
gerçek anlamda bu şekilde başladı. 

1984 yılında Rolf liderliğinde, Amerika’da ConvaTec 
desteğiyle başlayan program, 2011 yılında ConvaTec 
Türkiye ve 3 büyük dernek (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi 
Derneği, Türk Ostomi Cerrahi Derneği, ve Yara Ostomi 
İnkontinans Hemşireleri Derneği) işbirliği ile Benim Hikayem 
adı altında Türkiye’ ye de geldi.
Tüm Türkiye çapında başlatılan bu sosyal sorumluluk 
projesinin amacı dünyadaki diğer örnekleri gibi hayata 
tutunan, ostomisini hayatın merkezi yapmak yerine onunla 
mücadele ederek hayata kaldığı yerden devam eden 
ostomililere ulaşmak ve bizden hikayelerle, onlara ışık 
tutmak.

Başarılı bir iş adamı ve yazar olan Rolf 4 çocuk 
babası. "Ben istekliydim ama takım koçum da beni 
hastalıktan yeni kalkmış biri gibi görmek yerine, 2. şans 
isteyen oyuncu olarak gördü. İşte bu yüzden sadece 
ostomililerin değil, onların yakınlarının ve toplumun 
bilinçlenmesi çok önemli. Toplumun ostomiye bakış 
açısı değiştikçe imkanlar da farklılaşacak..."

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok 
özel kişiler programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda 

hayat hikayelerini tüm ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren 
herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz;



8

Kolon Kanseri nedir, görülme sıklığından bahseder 
misiniz?
Kolon kanseri kalın barsağın en sık görülen hastalıklarından 
birisi. Dünyada 2., Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre de 
ülkemizde 3. sırada. Hatta cinsiyetten bağımsız bakarsanız 
bizde de 2. sırada. Kansere bağlı ölümlerde ise 2. sırada.

Genel olarak kimler risk altında?
Yaygın görülen bir hastalık olduğu için herkes risk altında 
diyebiliriz. Ama tabi bazı gruplarda bu risk daha yüksek, 
en önemlisi ailede kalın barsak kanseri olan kişiler, diğer 
kişilerden daha yüksek risk taşıyorlar. Daha önce polipi olan 
kişiler, eğer polip alınmamışsa büyük risk grubundadırlar. 
İltihabi barsak hastalıkları olarak geçen Ülseratif Kolit, 
Chron hastalığı gibi hastalıklar, ailesel geçişli Adenomatöz 
polip, Gardner sendromu gibi hastalıklar da yüksek risk 
grubundadır. Tabi ki daha önce kolon kanseri olmuş tedavi 
görmüş kişilerin de tekrar kolon kanserine yakalanma riski 
diğer kişilere oranla daha yüksektir. Hastalık geçmişinin yanı 
sıra, beslenme düzeni de bir etkendir. Özellikle az posalı, bol 
yağlı beslenenler, diyabeti olanlar daha riskli gruptadır. 

Bu durumda akdeniz tipi beslenme ülkemiz için bir 
avantaj mıdır?
Kesinlikle evet. Henüz ülkemiz geleneksel beslenme 
alışkanlığını kaybetmemiş. Ama gördüğünüz gibi kalın barsak 
kanseri görülme sıklığı dünyadan farklı değil ülkemizde. Yine 
de geleneksel beslenme şeklinden ne kadar uzaklaşırsak 
kansere yakalanma riskimizin o kadar arttığını da akılda 
tutmak gerek. 

Ailede kanser var, risk yüksek, ne yapılmalı?
Tarama programları gelişmiş ülkelerde rutin olarak 
uygulanıyor. Ülkemizde de son 2 senedir başlayan yeni bir 
proje. Tarama programına genel olarak 50 yaşın üzerinde 
giriliyor. Her ülkede protokol farklı uygulanıyor. Bizim 
ülkemizde gaitada gizli kan bakılıyor, pozitif sonuç var ise 
kolonoskopi yapılıyor. Kolonoskopide herhangi bir şey 
bulunamazsa, 5 yıl sonra tekrar ediliyor. Tabi ek testler de var 
gerek görülürse.

Tarama programı sadece risk grubundaki kişiler için mi?
Hayır herkes için. Risk grubunda olanların belirleyici riskine 
göre farklı yaşlarda farklı programlar uygulanıyor. Örneğin; 
genetik geçişli hastalık riski olanlarda 18-20 yaşından itibaren 
veya o aile içinde en genç hangi yaşta teşhis konulmuş ise o 
yaştan 5 yıl öncesinde tarama başlıyor. Örneğin; Adenomatöz 
polip ailede 25 yaşında en erken görüldü ise o zaman 20 
yaşını doldurmuş tüm aile bireyleri taranıyor. Diyelim ailede 
kolon kanseri 60 yaşından önce görüldü, o zaman tarama 
programı 40 yaşında başlıyor. 60 yaşından sonra görülen 
kanser, diğer aile fertleri için ailesel bir risk olarak pek 
görülmez. 60 yaşından sonra ailesel faktörden çok genel 
faktörler etkin olabiliyor.

Bu tarama programı ülkemizde tüm 
bölgelerde uygulanıyor mu?
Şu an pilot bölgeler var, Mersin 
bunlardan biri. Toplum 
Sağlığı Merkezleri, Kanser 
Erken Teşhis, Tarama 
ve Eğitim Merkezleri 
(KETEM)'nde uygulanıyor 
bu taramalar. 

Prof. Dr. Tahsin Çolak
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
tcolak@mersin.edu.tr

Röportaj;
Fulya Tüzüner

Kd. Ürün Müdürü
İstanbul

Kolon Kanseri
Nedir?
Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi, Sayın Prof. Dr. Tahsin Çolak ile Kolon Kanseri 

üzerine röportaj gerçekleştirdik.



9musterihizmetleri@convatec.com

Kolon kanserli hastalara bölgenizde hangi hastaneler 
hizmet veriyor?
Kolon kanseri hastalarını takip edecek ve ameliyatı 
yapabilecek hastane kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından 
detaylı belirtilmediği için şu anda bu hasta grubu her 
hastanede hizmet alabiliyor. Yeterli altyapısı olmayan 
hastanelerde veya bu konuda uzmanlaşmamış hekimler de 
ameliyat yapabiliyorlar. Tabi bu durum zaman zaman hastada 
komplikasyonlara veya nükslere yol açacak durumlar 
yaratabiliyor. Mersin'de özellikle benim de görev aldığım 
üniversite hastanesinde yapılıyor bu ameliyatlar. Üniversite 
hastanesine il dışından da çok başvuru var. Bölge hastanesi 
gibi çalışıyor bir anlamda. Hasta sayımız çok fazla.

Ameliyat olmuş hastaları nasıl takip ediyorsunuz?
Henüz bir stomaterapi ünitemiz yok ama kuruyoruz. Eğitim 
almış hemşirelerimiz var, aktif olarak biri çalışıyor. Ameliyat 
öncesinde hastalarla tanışıyor, stoma ve stomayla yaşamı 
anlatıyor. Ameliyat sonrasında da yoğun bakım süreci dahil 
olmak üzere stoma bakımını üstleniyor. Hasta taburcu 
olduktan sonra da gerektiğinde yine hastalarla temasta oluyor. 

Stomaterapi hemşiresinin olması hastaların hayatında
ne gibi bir fark yaratıyor?
Hastalar yaşam kaliteleriyle ilgili her türlü soruya yanıt ve 
sorunlarına da çözüm alabildikleri için genel memnuniyetleri 
çok arttı. Öncesinde biz hekimler ilgileniyorduk. Hem bize ciddi 
iş yükü getiriyordu hem de  yoğun olduğumuz için hastalar her 
zaman bize ulaşamıyorlardı, çalışma tam verimli olmuyordu. 
Şimdi adres belli, hemşiremiz de canla başla çalışıyor.

Ameliyat sonrasında başka komplikasyon gelişmemesi 
için hastaların nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
Hasta hazırlığı esasında ameliyat öncesinde başlıyor.
Öncelikle ben hasta ile konuşarak stomanın gerekliliğini 
anlatıyor ve hastayı ikna ediyorum. Sonra hemşiremiz 
nasıl yaşayacaklarını anlatıyor, başka stomalı bireylerin 
hayatlarından örnekler veriyor. İleride küçük hasta grup 
toplantıları da düzenlemeyi planlıyoruz. Bu bir çeşit 
psikoterapi de olacaktır. 

Stomada komplikasyon 2 nedenle olur. Öncelikle tekniğe 
bağlı komplikasyonlar; kötü açılmış bir stomada oluşan 
komplikasyonları stomaterapi hemşireliği ile bile çözmek 
çok zor olabilir. Cerrahi teknik bu anlamda çok önemli. 
Ama iyi açılmış stomada komplikasyon olmaz mı, tabi 
ki olur o da genelde hastanın bilgi yetersizliğinden olur. 
Mesela ileostomili bir hasta uygun torba kullanmazsa 
cildinde yara oluşabilir. Sıvı dengesini sağlayamazlarsa 
yorgunluk hissedebilir, bazı mineral dengeleri bozulabilir. 
Bu noktada nutrisyon ünitesinin de devreye girip 
hastaları bilinçlendirmesi gerekir. 

Yani multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Biz uyum içerisinde 
bir ekip olarak çalışıyoruz. 

Peki neleri yapmaktan kaçınsınlar?
Öncelikle aşırı obsesyon zararlıdır. Çok boşa bırakmak da yanlış. 
Bir an önce normal yaşantılarına dönmelerini istiyoruz. Ameliyat 
öncesi ne tüketiyorlarsa onu tüketsinler ancak vücutları nasıl 
tepki veriyor baksınlar. En basiti çok sıvı çıktıları varsa çok 
sıvı alsınlar. Bazı diyetler sıvı çıkışını azaltabilir, bazı ilaçlar 
bunu kontrol altına alabilir, o noktada hastayı yönlendirmek 
gerekir. Bunun için de hastayla temas halinde olmak lazım, 
yoksa hastalar doğru bildikleri yanlışlarla veya kulaktan dolma 
bilgilerle devam ediyorlar. Doktor ve hemşirelerine danışsınlar. 
Ürün uygulamasını mümkünse kendileri öğrensinler ve tabi 
doktorlar da kötü stoma açmasın…

Peki problemli stomalar revize edilebilir mi?
Evet zaman zaman revizyon düşünülen stomalar olabilir. 
Özellikle parastomal herni (fıtık) gelişirse hem hasta ağrı 
duyuyor hem de torba uygulaması çok zor oluyor. Bu durumda 
ya fıtık alınıyor ya da stoma karşı yöne transfer ediliyor. 
Özellikle şişman hastalarda vücut kıvrımına denk gelen 
stomalar problem oluşturur, bizim hastanemizde olmaz bu 
durumlar çünkü öncesinde hasta ona göre hazırlanıyor. Bazı 
hastalarda, özellikle ileostomili olanlarda, stomanın açılış yeri 
de sıvı kaybını arttırır. Bunu telafi etmek çok zordur, o zaman da 
revizyon yapılır. 

Herni (fıtık) vücudun kendi yaptığı birşey mi yoksa 
hastaların yaptığı bazı şeyler de buna sebep olur mu?
Her ikisi de doğru. Sonuçta vücutta olmayan bir deliği kendiniz 
açıyorsunuz. Öncelikle stomayla uzun süredir yaşıyorsanız 
bu neredeyse kaçınılmazdır, tomografi çekerseniz görülme 
sıklığı %70lerde. Ama hastaların %20'si bundan rahatsız 
olur ve kliniğe başvurur. Ameliyat tekniği de önemlidir. 
Geniş açarsanız, uygun yerden açmazsanız ya da stoma 
geniş olsun derseniz fıtık kaçınılmazdır. Her şeyi dört dörtlük 
yapsanız da fıtık oluşabilir. Hastanın primer hastalığı da önemli, 
yara iyileşmesini geciktiren faktörler varsa, immun sistemi 
baskılanmışsa, asiti varsa, aşırı obezse stoma hernisi provoke 
olur.
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Ameliyat sonrası kendilerini korumaz gribal enfeksiyona 
yakalanırlarsa da risk artar mı?
Kesinlikle evet. Öksürme sorun yaratır. Hatta böyle 
durumlarda prolapsus da eşlik eder. (stomanın dışarı 
uzaması) Yine teknikten bahsedeceğim ama tekniği iyi bilmek 
gerekir. Stoma uzun ve yorucu bir ameliyatın sonunda açılır, 
bunu dikkatli yapmak gerekir. Ama her şey mükemmel de olsa 
kronik öksürüğü, obezitesi vs olan hastalarda herni kaçınılmaz 
olabilir. 

Bu durumda hasta kendini gözleyecek ve sizinle temasta 
olacak, ne kadar sıklıkla gelmeliler?
Evet, öncelikle taburcu olduktan 1 hafta sonra kontrole 
geliyorlar. Daha sonra duruma göre 2 hafta sonra tekrar 
geliyorlar ve sütürleri alıyoruz. Sonraki ilk 3 ay her ay 
görüşüyoruz sonra da 3 aylık periyotlarda 1 yıl boyunca 
geliyorlar. Daha sonra periyodlar 6 aylık olarak belirleniyor.

Dernek faaliyetlerinden de bahseder misiniz. Hastalara, 
doktor ve hemşirelere yönelik neler yapıyorsunuz?
Bizim ana derneğimiz Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği 
ben de yönetim kurulu üyesiyim. Dernekte stoma bakımı 
ile ilgili kurslar düzenleniyor. Ayrıca yaptığımız kongrelerde 
stomaterapiye bölümler ayırıyoruz. Hemşirelik kongresinde 
ise daha detaylı işleniyor. Bir de Ostomi Cerrahi Derneği 
var Çukurova Üniversitesinde. Hasta dernekleri de var ama  
kurumsal ilişkiden çok dolaylı, bireysel ilişkiler var hasta 
derneklerinde. Bence tüm ilişkiler kişi bazında değil kurum 
bazında kurulmalı ve yönetilmeli. 
Yurt dışında faaliyet gösteren birçok firma Türkiye’de de 
faaliyette. Türk tıbbının yeri belli ancak Amerika’da 1936'da 
kolorektal cerrahi, genel cerrahiden ayrılarak branş oldu. 

Bizde hala genel cerrahinin alt branşı. Benim ve derneğimizin 
de hedeflerinden biri kolorektal cerrahiyi ayrı bir branş olarak 
görmek. 

Peki hasta hakları açısından dünya ile karşılaştırınca 
durumumuz nedir sizce?
Daha çok bocalama devresindeyiz. Henüz dengelenme 
olmadı. 10-15 yıl önce hasta hakları konusu neredeyse 
yok denecek düzeydeydi. Şimdi de hasta hakları var ama 
dengeleyici unsur olan doktor hakları aynı düzeyde değil. 
Hastanın başvuracağı birçok merci var ve mutlaka bir yanıt 
alıyor. Ama gerçekten bir hak ihlali var mı bakılmadan 
direkt hekime yöneliniyor ve büyük zaman kaybı oluyor. 
Bir hekim ise hakları çiğnendiğinde sadece mahkemeye 
başvurabiliyor. O yüzden ülkemizde Avrupa'daki normların 
olmadığını söyleyebilirim. Ürün kullanımı açısından bakacak 
olursak, kaliteli ve kalitesiz ürün bir arada bulunuyor, denetim 
az. Genel politikalar ucuz üründen yana bu yüzden kaliteli 
markalar bazı noktalarda rekabet edemez hale gelebiliyorlar. 
CE belgesi olup gerekli kaliteye sahip olmayan yabancı 
ürünler yüzünden hastalar mağdur olabiliyor. 

Ülkemizde stomalı bireyler için sadece torba adaptör ve 
pasta geri ödeme kapsamında. İhtiyaç bununla mı sınırlı 
yoksa daha önce bahsettiğiniz özellikle cilt problemi 
yaşayan, ileostomili hastalar için bariyer sprey, pudra gibi 
ürünler gerekli mi?
Tabi gerekli. Biz bu konularla ilgili görüş bildirdiğimizde Sağlık 
Bakanlığı dinler değerlendirir ama politikalar bellidir. Bizim 
yaptırım gücümüz sınırlı bu konuda. O yüzden özellikle 
ürünlerle ilgili hasta kendi hakkını kendi aramalı. Bu anlamda 
örgütlenmeleri önemli. 

1968 yılında Antakya'da doğdum. 1991 yılında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesini, 1998'de İ.Ü Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi ihtisasını tamamladım ve Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalını 
kurmak üzere görevlendirildim. 1998 yılının ortalarında 'Mayo 
Clinic-Rochester, MN, USA' misafir öğretim üyesi olarak 
görevlendirildim. Mayo Clinic'te ağırlıkla Laparoskopik cerrahi 
operasyonlarına iştirak ettim. 1999 yılında Askerlik görevimi 
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptım 
ve 2000 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalına atanmış olduğum Y. Doç. kadrosuna 
döndüm.

2004 yılında Doçent oldum. 2005 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Cleveland şehrinde bulunan 'Cleveland Clinic'e 
kolorektal cerrahi (Kolon, rektum ve Anüs Hastalıkları 

Cerrahisi) deneyimimi arttırmak üzere 'Misafir Öğretim 
Üyesi' olarak gittim aynı yılın sonunda Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Ünitesini 
kurdum ve bu çatı altında sayılamayacak kadar çok
kolon-rektum ve anüsle ilgili operasyon yaptım. 2009 yılında 
profesör oldum. Geçmişten gelen ciddi kanser cerrahisi 
deneyimimi, bir ileri aşamaya taşıyarak ileri kanserlerde karın 
zarı soyma (sitoredüktif cerrahi, peritonektomi) operasyonları 
ve sıcak kemoterapi (HIPEC) operasyonlarına başladım.  
2012 yılında Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği 'Cerrahi 
Onkoloji' yan dalında Cerrahi Onkoloji (Kanser Cerrahisi) 
uzmanı olmaya hak kazandım. Halen Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.'da Profesör olarak görev 
yapmaktayım. 150'den fazla ulusal ve uluslararası dergilerde 
basılmış tıbbi makalem vardır. Çok sayıda kongre ve 
toplantılara katıldım, mesleki konuşma ve konferans verdim. 

Prof. Dr. Tahsin Çolak
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Stomaterapi ünitesinin önemi ve amacı hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Stoma Bakım Ünitesinde ileostomi, kolostomi ve ürostomili  
çocuk ve yetişkin hastalara ameliyat öncesi dönemden 
başlayarak eğitim, danışmanlık ve bakım hizmetleri 
verilmektedir.

Ünitede verilen hizmetin amacı; hasta ve hasta yakınlarını 
durum hakkında bilgilendirmek, hastanede kalış süresini 
kısaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Yapılacak işlemlere 
ilişkin bilgilendirme, genel anksiyete düzeylerini azaltmak ve 
stoma bakımı yapabilme becerisini kazandırmakta yardımcı 
olmaktadır.

Ege üniversitesi hastanesinde kaç tane stomaterapi ve 
yara bakım hemşiresi var?

3 tane stoma bakım ve yara bakım hemşiresi var.
Aysel Kahraman, Nilgün Canavar ve Gülay Çankaya

Planlı yapılan ameliyatlarda hastalara önden bilgi veriyor 
musunuz?

İhtiyaç duyulan hastalarda stoma işaretlemesi ve ön bilgi 
konusunda destek veriyoruz. Verilen bu hizmet sayesinde 
hastaların ameliyat sonrası daha erken adapte olduğunu ve 
sosyal yaşantılarını olumlu etkilediğini düşünüyoruz.

Ünitede hastalara nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Bir hemşire serviste yeni opere olmuş hastaya, bir hemşire 
yara bakım hastalarına bir hemşire de hastanemizde taburcu 
olmuş ya da dış merkezden taburcu olmuş olan hastalara 
ostomi ve yara bakım için ayakta ünitemizden hizmet veriyor. 
Hastalara yalnız olmadıklarını ve istedikleri sıklıkta ünitemize 
gelebileceklerini hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca icap ve 
gündüz şeklinde hizmet veriyoruz.

Başka bir hastanede opere olmuş ostomili bir birey 
stomaterapi ünitesinden yararlanabiliyor mu?

İstedikleri zaman istedikleri sıklıkta ünitemizden 
yararlanabilirler, dış merkezde (başka hastanede) opere olmuş 
bir birey Ege Üniversitesi web sayfasından bize ulaşabilir.

Ameliyat sonrası hastalar ne sıklıkta geliyor? Siz ne 
öneriyorsunuz?

Hastanın genel durumuna ve ihtiyacına göre değişir.
Biz genelde rutin bir hasta için, proktoloji muayenesine 
geldikleri zaman mutlaka bize de uğramalarını söylüyoruz. 
Hekim arkadaşlarımız da stomalı bir bireyi ameliyat sonrası 
kontrol için ünitemize yönlendiriyorlar.

En çok hangi sıkıntı ile karşılaşıyorsunuz?

Ekibimiz tecrübeli olduğu için çözümsüz bir problemimiz yok.
Klinikler ve ünitemiz arasında iletişim güçlü olduğu için sorun 
yaşamıyoruz.

Nilgün Canavar 
nilgun1968canavar@hotmail.com

Aysel Kahraman 
aayselkahraman@gmail.com

Ünite Telefon: 0232-390 42 41

Aysel Hanım ve Nilgün Hanım'a paylaştıkları bilgiler 
için teşekkür ediyoruz.

Stomaterapi
ünitesinde verilen 
hizmetler...

 Röportaj :
Burak Sevgili

Kd. Hasta İlişkileri Temsilcisi
İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Stomaterapi Ünitesinden Sayın Aysel Kahraman ve

Sayın Nilgün Canavar verdikleri hizmetler konusunda bilgiler paylaştılar.
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EVSAD ne zaman kuruldu, kuruluş amacı nedir?
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği 20.05.1960 
tarihinde Aydın’da kuruldu. 13.01.1969 tarih 6/11252 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler 
arasında yer almıştır. Derneğimiz 2010 yılı genel kurul 
toplantısında Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği olarak 
isim değiştirmiş ve genel merkez Ankara’ya taşınmıştır.  

Derneğimizin felsefesini ceddimiz olan cihan 
padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın tebabet fermanı 
oluşturmaktadır. Şöyle ki zamanın fatihi olan Sultan 
Mehmet Han evde sağlık ve sosyal hizmetler alanında 
da çağ açmıştır. Tebabet fermanında bizim felsefemizi 
anlatmaktadır. "Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih 
Sultan Mehmet, bizzatihi alun terimle kazanmış olduğum 
akçelerimle satun aldığım İstanbul'un Taşlık mevkünde kâin 
ve malûmu'l-hudut olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar 
muvacehesinde vakfı sahih eylerim.

Şöyle ki: Bu gayri menkulâtımdan elde olunacak nemalarla 
İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, 
ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu 
halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu 
sokaklara tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu dökerler ki 
yevmiye 20'şer akçe alsınlar; ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 
3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. Bunlar ki, ayın belli 
günlerinde İstanbul'a çıkalar bilâistisna her kapuyu vuralar 
ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası ya 
da mümkün ise şifayab olalar. Değilse kendilerinden hiç bir 
karşılık beklemeksizin Darülacezeye kaldırılarak orada salâh 
bulduralar.” 

Osmanlı vakıfları dünyaya örnek olmuş ve bir vakıf medeniyeti 
kurulmuştur. Günümüzde ise sivil toplum kuruluşları devletimiz 
tarafından başarılı projelerle desteklenmektedir.

Derneğimizin misyonu; Evde sağlık hizmeti alan hastaların 
hizmet, eğitim, tıbbi cihaz, gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık 
gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD, sağlık 
hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Hastalarımızın 
ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda 
kullanılmak üzere gerekli cihaz, demirbaş ve eğitim 
materyallerinin sağlanmasına destek olur. Ayrıca evde sağlık 
hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir 
onların sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır.

Yapılanmanızdan bahseder misiniz? Hangi bölgelerde 
faaliyet gösteriliyor? 
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin verildiği her ilde 
gönüllümüz vardır. Halen 9 ilde (İstanbul, Aydın, Ankara, 
Malatya, Gaziantep, İzmir, Düzce, Gümüşhane ve Trabzon) 
şube kurma yetkisi verilmiş olup şubat ayı içerisinde 
kuruluşları tamamlanacaktır. 
2016 yılında hedefimiz yurt genelinde 20 ilde şube açmaktır. 
Şubelerimizin dışında 35 ilde temsilciliğimiz vardır.

EVSAD;
Sağlık hizmetleri
sosyal ayağı

Op. Dr. Orhan Koç
EVSAD Yönetim Kurulu  
Başkanı

BU HİZMETE ULAŞMAK
ÇOK KOLAY!

444 38 33 

Röportaj;
Fulya Tüzüner

Kd. Ürün Müdürü
İstanbul

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Sn. Op. Dr. Orhan Koç ile

verilen hizmetler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
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Neden evde sağlık?
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin tüm dünyada kabul 
görmüş avantajları vardır. Kamu hastaneleri kurumu 
verilerine göre 2015 yılı itibari ile hastanelerimizin  toplam 
yatak sayısı 210 bin civarındadır. Hastane yöneticilerimizin 
ve genel sekreterlerimizin de farkında olduğu konu ise evde 
sağlık hizmeti alan hasta sayısı 400 bini geçmiştir. Eğer evde 
sağlık hizmetleri olmasaydı bu sayının en az %10’u hastanede 
yataklı hizmeti alıyor olacaktı. Hepimizin ‘hastaneye 
yatacağım ama yatak yok’ diyen yakını olmuştur. Hastane 
doluluk oranlarımızı büyük ölçüde evde sağlık hizmeti 
azaltmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde hastane büyüklüklerine 
göre en az 2 en fazla 10 personel hizmet vermektedir. Sağlık 
tesisleri hastadan para kazanan değil elindeki imkanlar ile 
en iyi şekilde maksimum fayda sağlayan tesislerdir. SADEFE 
olarak da sağlıkta kaynak yönetimi derneğimizle bu alanda 2 
sempozyum düzenledik.

Eski Türk filmlerinde görürdük, aile zengin ise eve doktor 
gelirdi. Sağlıkta dönüşüm sayesinde ihtiyacı olan herkese 
artık doktor gidiyor. Batı örnekleri sadece belediyeler 
tarafında küçük çaplı evde sağlık hizmetleri verilirken, Türkiye 
modelinde en ağır kış şartlarında bile en uzak mezraya evde 
sağlık hizmeti götürülmektedir. Gelinen nokta vatandaşımızın 
hak ettiği ve daha da ilerlemesi gereken bir hak ve sağlık 
hizmetidir. Devlet artık vatandaşın ayağına gitmekte ve ihtiyaç 
sahiplerine el uzatmaktadır.
Bu hizmet verilirken de tabi ki zorluklar yaşanmaktadır. Evde 
sağlık hizmetleri yerinde oturan ve sıcak hastane ortamında 
çalışan personel ile yapılmıyor, çalışan personelin özlük 
haklarında iyileştirilme yapılması hizmeti daha da arttıracaktır. 
Hasta nakil araçlarının hurdaya çıkmış araçlarla değil modern 
ve bakımlı araçlarla yapılması hem kaza riskini azaltacak hem 
hizmetin konforunu arttıracaktır.Türkiye hızla gelişen ve de 
hızla yaşlanan ülkeler arasındadır. Yaşlımıza ve hastamıza 
bakmak için yetiştirilen teknikerlerin bu sahalarda istihdam 
edilmesi ve bakım alanında görev alması diğer sağlık 
personel ihtiyacını da azaltacak ve sağlık personelinin yükünü 
hafifletecektir. 

Evde sağlık hizmeti veren birimler her eve vatandaşlarımıza 
güvenerek girmekte olup, zaman zaman olumsuz vakalarla 
da karşılaşılmaktadır. Personelin güvenliği ve motivasyonu 
önemlidir. Halkımıza buradan bir konuyu aktarmak isterim; 
evde sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti değildir, randevu 
sistemi ile çalışan ve periyodik ziyaretlerle yapılan sağlık 
hizmetidir. Acil durumlarda evde sağlık personeli beklenmeden 
hastanelerin acil servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Bu hizmete ulaşmak çok kolaydır. 444 38 33 (evde) nolu 
telefondan hafta içi mesai saatlerinde ulaşılabilir.

Başka hangi kurumlarla işbirliği içerisindesiniz?
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler entegrasyon gerektiren bir 
hizmet olduğu için Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Valiliklerimiz) başta olmak 

üzere Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Özel Kuruluşlar ile halkımıza Evde Sağlık ve Sosyal 
Hizmetlerin daha kaliteli ve hakkaniyet ölçüsünde ihtiyacı 
olan vatandaşlarımıza bu hizmetin ulaştırılması için iş birliği 
içindeyiz. 2014 yılında Sosyal Hizmetlerde Kurumlar Arası 
Entegrasyon Sempozyumu düzenleyerek 2015'te yürürlüğe 
giren protokolün de temelini attık. Evde Sağlık Hizmetlerinde 
kullanılan bilimsel teknik ve ekipmanlar için yerli sanayiyi 
destekliyor ve inovasyona önem veriyoruz. OSB'lerde bilimsel 
olarak bu alanda çalışan her sektöre bilimsel katkı veriyor ve
yurt dışı uygulamaları ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. 
Gerçek ihtiyaç sahipleri çoğu zaman ihtiyacım var diyemiyor, 
bizler o vatandaşımıza ulaşmak ve devletin şefkat elinden 
faydalandırmak için gayret gösteriyoruz.

Hangi STK'larla işbirliği içindesiniz?
Dernek olarak biz bütünleşik sağlık hizmetleri modelini 
vurguluyoruz. Bu modelin içinde yaşam vardır. Evde sağlık 
hizmetleri, manevi bakım, palyatif bakım, engelli bakım, 
sosyal bakım, yaşlı bakım, gündüzlü bakım gibi ayakları 
bulunan bütünleşik sağlık hizmetlerini tek bir STK’nın yapması 
mümkün değildir. EVSAD olarak kurucusu bulunduğumuz  
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekler Federasyonu bu iş için 
adeta biçilmiş kaftandır.

SADEFE 2015 yılında 5 sivil toplum kuruluşunu bir 
araya getirerek oluşturduğumuz federasyondur ve halen 
federasyon başkanlığını EVSAD olarak biz yönetiyoruz. 
Federasyonumuza üye 15 derneğimiz bulunmaktadır. 
SADEFE sağlığın bozulması ile ortaya çıkabilecek 
sorunlardan ziyade, sağlığın korunması ve güçlendirilmesi 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. 
Federasyon olarak bir yandan hastalarımızın sorunlarına 
eğilirken diğer yandan sağlık ve sosyal alanda istihdam edilen 
ve edilemeyen sağlık personelinin sorunlarını dile getiren ve 
çözüm ortağı olma yolunda çalışmalar yapmaktadır. 

SADEFE olarak sağlık ve sosyal alanda gerek meslek 
derneklerini gerekse sosyal dernekleri sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almaya davet ediyoruz. Bu konuda da SİVİL 
TOPLUM PLATFORMU kurarak üyelik esnekliği bulunan 
platformda bizimle hareket etmek isteyen tüm sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği yapmaya çalışıyoruz.
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Hizmet içi eğitim, kongre ya da sempozyum gibi 
organizasyonlar yapıyor musunuz? İçeriğinden bahseder 
misiniz?
Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet sunan kamu ve özel kuruluş 
çalışanlarının, gelişen teknoloji ve bilgilerden faydalanmaları 
için, sonuncusunu 03 Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz 4 uluslararası 
kongre yaptık. Kongrelerimize gerek yurt içi gerek yurt dışından 
yüksek katılım sağlanmış olup, bir yandan batı sistemlerini 
ülkemize taşırken, diğer taraftan Türkiye’nin sağlık alanında 
yapmış olduğu başarılar ile adından söz edilen ülke haline 
gelmesini sağlıyoruz. Bu başarıları İslam Ülkeleri ve Türk 
Cumhuriyetleri’ne tanıtma gayreti içindeyiz. Health Expo 
kongremizde misafir ettiğimiz Bosna Hersek Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri ile 2016 yılında Bosna Hersek’te evde sağlık hizmetleri 
alanında mutabakata vardık. Moldova Sağlık Bakanlığı yetkilileri 
ile görüşerek ülkemizde uygulanan evde sağlık hizmetlerini 
Moldova’da anlatma imkanımız olacaktır. Halen büyük bir 
savaşın içinde olan Suriye’nin muhalif Sağlık Bakanı ise 
Türkiye’de muhacir kardeşlerimize yapılan sağlık hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. Kamplarda ve sınır bölgelerinde ve diğer 
illerde savaş gazisi vatandaşlarına yapılan sağlık hizmetlerinden 
etkilendiklerini ve Suriye’de savaş bitiminde evde sağlık 
hizmetlerine çok fazla ihtiyaç duyulacağını ifade ederek, 
derneğimizden bu konuda yardım talep etmişlerdir. 

EVSAD olarak bir yandan ülkemizde Evde Sağlık ve 
Sosyal Hizmetlerin yaygınlaştırılmasına ve sistemin 
iyileştirilmesine katkı vermeye çalıştığımız gibi, komşu 
ülkelere de bu hizmeti anlatma gayretindeyiz. 2016 Ekim 
ayında düzenleyeceğimiz kongreye uluslararası katılımı 50 
ülkeye çıkarmayı hedefledik, bu konuda CNR Fuarcılığa 
ayrıca teşekkür ederiz, ülkemizin tanıtımına katkı ve 
destekleri büyük oldu. 

İllerde yerel yönetimlerin iş birliğini sağlamak, sunulan 
hizmetlerin kurumlar arası bilgilendirmesini gerçekleştirmek 
ve halkımıza anlatmak için sonuncusunu 13 Ocak’ta 
Düzce’de yaptığımız 41 sempozyum gerçekleştirdik. Yapılan 
sempozyumları bölge ayrımı yapmadan her ilde düzenlemeye 
çalışıyoruz. Sempozyumlara başta valilerimiz olmak üzere ilin 
Belediye Başkanları, Sağlık Bakanlığı Birimleri, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İl Müdürleri, Üniversitelerimizin Sağlık ve 
Sosyal Alan Birimleri, hizmeti alan halkımız katılmakta olup, 
kısaca hizmeti sunan ve hizmeti alanı bir araya getirmeyi ve 
koordinasyonu sağlamayı hedefliyoruz.

Yaptığımız sempozyumlar bazen spesifik alanlara da hitap 
etmekte olup örneğin Evde Sağlıkta Beslenme, Evde Sağlıkta 
Yara Bakımı, Palyatif Bakım ve Kardiyopulmoner Sempozyumu, 
Uzuv Kopması gibi konuları ele aldığımız ve sadece o alanlara 
yönelik katılım sağladığımız sempozyumlar da gerçekleştirdik ve 
bu sempozyumlara devam etmeyi planlıyoruz.

Hastalara yönelik ne tür faaliyetler yapılıyor?
Derneğimiz genelde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmeti anlatmaya 
ve koordine etmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Devletimizin 
imkânları halkımız için seferberdir. Halkımıza bu hizmetlerin 
aktarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmeti 
vermek için girdiğimiz her eve mutlaka akabinde sosyal 
hizmetlerin de girmesi gerekmektedir. Çalışan sağlık personeli bu 
hizmetleri bildiği ölçüde halkımıza yardımcı olmaktadır. Dernek 
olarak evde sağlık ve sosyal hizmetlerin tanıtılması yönünde 
çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Zaman zaman da hastalarımızla 
dernek merkezimizde veya farklı ortamlarda bir araya gelerek 
o konunun uzmanları ve hastalarımızı buluşturuyoruz. Bu 
buluşmalarımızı da kriterlerimiz ölçüsünde halkımıza en 
iyi şekilde hizmet veren özel kuruluş ve alanında uzman 
hocalarımızla gerçekleştiriyoruz.

Spesifik olarak da derneğimize elektronik ortamda sorulan 
sorulara ve sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Düzenli 
olarak gerek şubelerimiz gerek temsilciliklerimiz ve merkez 
yönetimi olarak yaptığımız ev ziyaretlerinde ortaya çıkan 
problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz; örneğin evde sağlık 
hastalarına evlerinde kullandıkları cihazlar sebebi ile yüksek 
gelen faturalar problem yaratmakta. Bu sorunu bakanlıklar 
nezdine taşıyarak çözümü için uğraşıyoruz. Bir hasta ziyaretinde 
hastalar kullandıkları mamaların aylık belirli bir tada yazılması 
zorunluluğundan şikayetçi oldular ve yapılan girişimler 
sonunda şu an farklı tatlarda mama hastalarımız tarafından 
kullanılabilmektedir. Farklı bir hasta ziyaretinde evdeki cihazların 
kalibrasyon yapılmadığından özellikle 2. El elektronik cihazlardan 
dolayı sıkıntı yaşandığını öğrendik ve başta Konya ilimiz olmak 
üzere şu an kalibrasyon timleri kurulmaktadır.
 
Sosyal yardımlar hangi başlıklar altında ve kimler 
faydalanabiliyor?
Derneğimiz Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasında olması 
sebebi ile yapılan bağışların en az % 50'sini ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıyoruz. 2015'de gıda bankacılığı olarak ihtiyaç sahiplerine, 
evde sağlık hastaları için ayakkabı, bot ve battaniye yardımında 
bulunarak Ensar olmanın gereğini yerine getirmeye çalıştık.

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
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2016 yılında ise yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine 
ayni ve nakdi yardım yapmayı planladık ve bunun için Bakanlar 
Kuruluna başvurumuzu ilettik. Derneğimiz tarafından evde sağlık 
hastalarının kullanımı için yatak, tekerlekli sandalye ve akülü 
sandalye hediye ettik. Sivil toplum kuruluşu olarak doğrudan 
yardım yerine alan el ile veren eli onurumuza uygun ve evde 
sağlık hizmetlerinin çıkış kaynağı olan Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın da vasiyetine uygun olarak yerine getirmeyi uygun 
buluyoruz ki cihan padişahı şöyle diyor: ''Ayrıca külliyemde 
bina ve inşe eylediğim imarethanede şehit ve şühedânın harimleri 
ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek 
yemeye veya almaya bizzâtihi kendûleri gelmeyûp yemekleri 
güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar 
içerisinde evlerine götürüle." Yapılan yardımların izdihama 
yol açmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının yardım 
verenlerin o tadı almalarına ve daha çok yardım yapmalarına 
vesile olacağını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerine de yardımı 
verenin yanımızdaki kişi olduğunu da söylemiyoruz ki incinmesin.

Gönül Komşum projesi nasıl başladı?
2013 Yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
ile Denizli’de bir ev ziyareti yaptık. Bürokrat olarak bizler de 
hazır bulunduk. Sayın bakan “hanımefendi verilen hizmetlerden 
memnun musunuz?” diye sordu. Ev sahibi “memnun değilim” 
diye cevapladı. Bu cevabı hiçbirimiz beklemiyorduk. Sayın bakan 
“neden memnun değilsiniz” dediğinde, ev sahibi “Devletimiz sağ 
olsun sağlık hizmeti veriyor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bakım aylığı veriyor ama ben de bir insanım çocuğum bana en 
değerli hediye olsa da benim de kişisel ihtiyaçlarım oluyor. Sizler 
gezebiliyor, canınız sıkıldığında bir komşuya gidebiliyor, sinema, 
tiyatro, tatil imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Ama  ben 14 
yıldır bunların hiç birini yapmadım ve ben de bir insanım” dedi. 
Ev sahibi haklı idi, o da  bir insandı, bizlerden hiçbir farkı yoktu 
ama bizlerin yaşadığı değil, çocuğuna adadığı hayatı yaşıyordu. 
Etrafımızda buna benzer çok adanmış hayatlar var. Bunların 
örnekleri çok. Dernek olarak ne yapabiliriz sorusunu kendimize 
sorduğumuzda, empati kurduk ve ev sahibi ile ona benzer 
hayatlara katkımız olması amacıyla, 2015 yılının son aylarında 
GÖNÜL KOMŞUM projesinin ülke genelinde uygulanması için, 
şubelerimiz ve temsilciliklerimizle birlikte harekete geçtik.

Yakın gelecekte ülke kaynaklarının doğru kullanılması ve 
çaresizlere çare olmak için gönül komşuluğuna ihtiyacımız var. 
Bizim yarın yatağa bağlı bir yaşam sürmeyeceğimizin garantisi 
yok. Kapıdan gelecek bir ziyaretçi bekler duruma gelebiliriz. 
Peygamber Efendimiz bir hadisinde der ki “bana komşu hakkı 
o kadar anlatıldı ki komşuyu komşuya mirasçı olacak zannettim.” 
Atasözlerimiz vardır “ev alma komşu al, komşu komşunun külüne 
muhtaçtır.” Kültür, gelenek ve dini bakımdan komşumuza el 
uzatmak bizim için elzemdir. Peygamber Efendimizin “komşusu 
aç iken tok yatan bizden değildir” hadisine uygun olarak açlığı 
sadece karın tokluğu olarak düşünmüyoruz. Sosyal açlık, iyi 
olma hali olarak düşünüyor ve sivil toplum kuruluşu olarak 
özellikle gençleri ve vakti olan tüm vatandaşlarımızı Gönül 
Komşuluğuna davet ediyoruz.

Ekim 2016 yılında İstanbul’da CNR kongre merkezinde 2.Health 
Expo Kongre ve Fuarına bilimsel destek ve katkı vererek Sağlık 
ve Sosyal Hizmet çalışanlarımızın gelişimine katkı vermeyi 
hedefliyoruz. Bu yıl medikal firmaları  gelinen son teknolojileri ve 
gelişmeleri aktarmak için fuarımıza bekliyoruz. Yerli sanayinin 
gelişmesine ve yeni fikirlerin çıkmasına vesile olan bu tür 
organizasyonlar önemlidir. Gelişmiş ülkelerde hastane fuarları 
düzenlenmekte olup komşu ülkelerimiz ve Türk Cumhuriyetleri bu 
fuarlara katılarak firmalardan görüş alış verişinde bulunuyorlar. 
Türkiye neden bir Hannover fuarına ya da Dubai fuarına alternatif 
olmasın? Türkiye de kongre ve fuar anlamında kendini geliştirmiş 
ve büyük organizasyonlara imza atmıştır. Sağlık turizmi açısından 
da en avantajlı ülkedir. Jeopolitik konumunu da göz önünde 
bulundurarak bu hizmetlerin gelişimine
katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bu vesile ile tüm okurlarımıza
sağlıklı günler diler.

Yunus Emre'nin bir mısrasını
hatırlatmak isterim;
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Op. Dr. Orhan Koç

1966 Gümüşhane’de doğdu. Orta ve lise öğretimini 
Bursa İmam Hatip Okulunda tamamladı. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra uzmanlığını Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Cerrahisi dalında tamamladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
hekim olarak görev almanın yanısıra, Sağlık Bakanlığı’nda 
Müsteşar Danışmanlığı (2007-2008), Personel Genel 
Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı (2008-2008) Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı 
(2008-2012) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Finans 
Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı (2012-2013) gibi 
birçok üst düzey makamda hizmet verdi. Halen Etimesgut 
Devlet Hastanesi’nde Hastane Yöneticisi olarak göreve 
devam etmektedir. Çalıştığı özel alanlar arasında; Sağlık 
İnsan Gücü 2023 planlaması, sağlık hizmetlerinin 2023 
projeksiyon planı (kalp merkezleri, onkoloji merkezleri, 
robotik cerrahi merkezleri, travma merkezleri gibi), evde 
sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetlerinde zaman yönetimli 
model geliştirilmesi ve uygulaması, kanser hastalarına 
yönelik palyatif bakım merkezleri planlaması, din psikolojisi 
ve manevi bakım modelinin oluşturulması, Türkiye Kamu 
Hastaneler Kurumu finans yönetiminin kurgusu ve hayata 
geçirilmesini sağlamak ve birçok diğer alanda yeni 
projelerin geliştirilip uygulanmasına öncülük etmek yer 
almaktadır. Bunların yanı sıra birçok yurtdışı görevde de yer 
alarak tecrübe paylaşımlarında önemli rol oynamıştır. Birçok 
ulusal ve uluslararası toplantıda yayımlanmış bildirileri, 
kitapları bulunmaktadır.

Bir hastaya vardın ise

Bir yudum su verdin ise

Yarın anda karşı gele

Hak şarabın içmiş gibi
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Stomalı bireyler nasıl ibadet edebilir?

Stomalı bireyler, ameliyat sonrası beden imgesinin 
değişmesi, stomasının sızıntı, koku ve deri tahrişi yapması, 
gaz çıkarması ve özellikle sıcak bölgelerde ishale maruz 
kalmaları nedeniyle fizyolojik, sosyal ve psikolojik olmak 
üzere pek çok problemlerle karşılaşabilmektedir. Oysa stoma 
ameliyatının vücudunda ve yaşam tarzında oluşturacağı 
değişikliği bilen, ameliyat sonrası stoma bakımını öğrenen 
ve uygun şekilde yapabilen stomalı bireylerin bu sorunları 
önemli ölçüde azalttıkları ve hatta zamanla tamamen 
çözdükleri bir gerçektir. Dolayısıyla stoma ile birlikte normal 
bir yaşantı sürdürmek mümkündür.
Bu itibarla ilgili doktorların ve alan uzmanlarının 
tavsiye ve direktifleri doğrultusunda hareket 
ettikleri taktirde stomalı bireylerin 
yeme-içmesi, banyo yapması ve 
normal giyinmesi, iş ve sosyal 
hayata dönmesi, dinlenme ve 
sportif faaliyetlerde bulunması, 
seyahat yapması, cinsel 

yaşam ve kadınların hamilelik yaşamasıyla ilgili herhangi bir 
engel bulunmamaktadır. (Geniş bilgi için bkz. Doç. Dr. Bülent 
MENTEŞ, Kolostomili ve İleostomili Hastaların Bakımına 
Yönelik Rehber Kitap, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi). 
Dolayısıyla söz konusu bireylerin dinî bakımdan da normal 
sağlıklı insanlar gibi hayat sürme imkanları vardır.
Ancak şu kadar var ki; stomalı bireylerin katı ve sıvı 
dışkıları kendi iradelerinin dışında stomaya takılan torbaya 
boşaldığı için bu kimseler, dinen özür sahibi olan kimselerin 
hükümlerine tabi olurlar. Özür sahibinin hükümleri şu 
şekildedir:
Özür, sonradan ortaya çıkan ve mükellefin işini 
kolaylaştırmaya yarayan durum olarak tanımlanır (İbnu Emiru 

Hac, et-Takrir ve’t-tahbir, II, 204). Fıkıhta özür 
kavramının ruhsat sebebi olarak en çok 

kullanıldığı konuların başında sürekli 
devam eden abdest bozucu haller 

gelir. Sürekli burun kanaması, 
idrar ve dışkı tutamama, sürekli 
kusma, yellenme, yaranın 
sürekli kanaması ve akması 

Stoma ile ibadet
Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında EVSAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz stomalı 

bireylere yönelik bilgilendirme toplantısında, katılımcılardan birçok konuda soru geldi.

Bunlar arasında dini vecibelere yönelik olanlar ile ilgili EVSAD tarafından Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na yapılan başvuru sonrası yayınlanan yazıya dayanarak hazırladığımız soruların 

cevaplarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
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gibi abdesti bozan ve süreklilik taşıyan bedeni rahatsızlıklara 
özür, böyle kimselere de özür sahibi denilir (Kasani, Bedaiü’s-
Sanai, I, 238, 239; Merğînânî, el Hidâye, I, 32, 33; İbn Abidin, 
Reddü’l-muhtar, I, 305).

Bir kimsenin ibadet konusunda özür sahibi sayılabilmesi için 
özrünün, bir namaz vakti içinde abdest alıp namaz kılacak 
kadar bile kesilmemesi ve her namaz vaktinde en az bir defa 
tekrarlaması gerekir. Özür hali, sebebin tam bir namaz vakti 
süresince kesilmesiyle ortadan kalkar (İbn Abidin, Reddü’l- 
muhtar, I, 305).

Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Özür sahibi kimse her namaz vakti için abdest alır (Buhârî 
Vudû’, 63; Ebu Davud, Tahare, 110, 112). Özür sahibi, özür 
halinin abdesti bozmadığını varsayarak o vakit içinde aldığı 
abdestle, onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe, 
dilediği kadar farz, vacip, sünnet, eda ve kaza namazı, cuma 
ve bayram namazı kılabilir, Kabe’yi tavaf edebilir, Mushaf’ı 
tutabilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 32). Ancak özür sahibinin 
abdesti namaz vaktinin çıkmasıyla bozulur. Dolayısıyla yeni 
namaz vaktinde tekrar abdest alması gerekir.
Özür sahibi kimsenin abdesti, özür hali dışında abdesti 
bozan diğer şeylerle de bozulur (Kasani, Bedaiü's - Sanai, 
I, 240). Mesela idrar ve dışkısını tutamayan kimsenin burnu 

kanamakla abdesti bozulur. Özür sahibi olan kimsenin 
çamaşırına özür yerinden çıkarak bulaşan dışkı, özrü devam 
ettiği müddetçe namazın sıhhatine engel olmaz. Ancak bu 
kişinin çamaşırına veya elbisesine tekrar bulaşmayacaksa, 
yıkanması gerekir (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 139, 281, 
283; ez – Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, I, 288). Özürlü kimse de 
özürsüz kişinin aldığı gibi abdest alır. Kişiyi özür sahibi kılan 
hal, bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse, özür 
hali ortadan kalkmış olur, dolayısıyla bu kimse özür sahibi 
olmaktan çıkar.

Stomalı bireylerin camiye girmelerinde; münferiden veya 
cemaatle birlikte ibadetlerini yerine getirmelerinde herhangi 
bir sakınca bulunmamaktadır.

Stomalı bireyler, özür sahibi olmayan kişilerin aldığı gibi 
abdest alır. Ancak her namaz vakti girince yeniden abdest 
almaları gerekir. 

Bu abdest söz konusu namaz vakti – abdesti bozan başka bir 
durum meydana gelmedikçe – çıkıncaya kadar devam eder. 
Bazı alimlere göre abdesti bozan başka bir sebep meydana 
gelmedikçe, özür sahibi kimselerin abdesti vaktin girip 
çıkmasıyla bozulmaz. Söz konusu kimseler bu görüşle amel 
edebilirler.

Stomalı bireylerin camiye girmelerinde,
ibadet etmelerinde sakınca yoktur.

 Her namaz vakti tekrar abdest    
 alarak ibadet edebilirler,     
 namaz kılabilirler.

  Doktorlarına danışarak    
  oruç tutabilir, hac        
  görevlerini yerine getirebilirler.
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Farzları, sünnetleri ve adablarıyla birlikte abdestin alınışı 
şu şekildedir;

Abdest, ‘‘üç organı (yüz, kollar ve ayakları) su ile yıkamak 
ve başı da ıslak el ile mesh etmek’’ şeklinde tarif edilir. 
(Merğînânî, el- Hidâye, I, 93-94) Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı 
Kerim’de, ‘‘Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, 
dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve 
topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın... Eğer su bulamazsanız 
temiz toprakla teyemmüm edin’’ (Mâide, 5/6) buyurulur. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını 
müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el- Hidâye, I, 
102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah 
katında kabul olunmayacağını (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, 
Tahâret, 47) belirtmiştir.

Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh 
mezhepleri ittifak etmişlerdir. Dört mezhebin farz saydığı 
hususları da içerecek şekilde sünnet ve adabına (Buhârî 
Vudû, 7 Ebû Dâvûd, Tahâret, 50) riayet edilerek, abdest şöyle 
alınır:

Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere 
kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç 
defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız suyu 

gibi cilde ulaşılmasını engelleyecek maddeler temizlenir. 
Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile bunlar 
yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç 
defa ağza, üç defa da buruna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. 
Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol 
kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların 
içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte 
birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının 
mesh edilmesi çoğunluğa göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak 
başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe 
parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla 
boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak 
uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak 
üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir. 
(Kâsânî, Bedâî, I, 23, 25)

Namaz kılarken stomadan gaita gelirse namaz bozulur 
mu? 

Stomalı bireylerin namaz kılmasına bir engel bulunmadığı gibi 
ayrıca namazı terk etmelerini gerektiren herhangi bir durum 
da söz konusu değildir. Bu bakımdan stomalı bireyler tafsilatı 
yukarıda açıklanan özür sahiplerinin hükümlerine riayet 
ederek abdestlerini alırlar ve namazlarını sağlıklı kimselerin 
kılması gerektiği şekilde kılarlar. 
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Stomalı birey oruç tutabilir mi? 

Stomalı bireylerin sahip olduğu hastalık normal şartlarda 
oruç tutmalarına mani değildir. Dolayısıyla bu bireylerin 
Ramazan ayı oruçlarını tutmaları gerekir. Ancak uzman 
doktorların, bu kimselerden herhangi biri için oruç tutmasının 
sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyması halinde, 
Ramazan’da oruç tutmayabilir (Âbidîn, Reddü’l muhtar, III, 
404). Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçları iyileşince 
kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye 
verir.

Stomalı birey Hac ziyareti yapabilir mi? 

Hac, İslam’ın beş temel esasından biri olup bedenî ve 
malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti 
yönünden haccetme imkânına sahip hür, akıl sağlığı yerinde 
ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır (Tirmizî, Hac, 
4; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, V, 518; Merğînânî, el Hidâye, 
II, 296; Kâsânî, Bedâî’, II, 120; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 
456).
Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle 
yükümlü olması için gerekli olan şartlardan birisi de sağlıklı 
olmasıdır (Mevsılî, el İhtiyâr, I, 435 – 438). Hac yolculuğuna 
katlanamayacak ya da fiilen haccedemeyecek derecede 
hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda 
ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu 

taktirde bizzat haccederler.  Eğer şartlar oluşmazsa kendi 
yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğînânî, el-
Hidâye, II, 482).

Buna göre yukarıda değinildiği üzere stomalı bireyler, 
gerekli alet-edavat, bakım malzemeleri ve şartları tedarik 
etmeleri halinde uzun yolculuğa çıkmalarında sakınca 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastalıkları için gerekli 
sağlık tedbirlerini almaları halinde hac ve umre ibadetleri 
için de yolculuk yapabilirler. Ancak Kabe’yi tavaf, sa’y, 
vakfe cemarat vb. menasikleriyle bu ibadetler, özellikle 
hac ibadeti milyonlarca Müslüman tarafından bir arada 
yerine getirilmesinden dolayı hac ve umre yolculuğunda 
bir meşakkat bulunmaktadır. Bu itibarla haccın farziyeti için 
gerekli diğer şartları taşıyan stomalı bireylerin bizzat hac 
yapmaları gerekmez, kendi yerlerine bedel göndererek hac 
yaptırmaları daha uygun olur.

Kaynak: T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Bakanlığı'nın
29/01/2016-E.5680 evrak no ve 69942030-105 sayılı yazısı

Stomalı bireyler, gerekli
alet-edavat, bakım malzemeleri 

ve şartları tedarik etmeleri halinde 
uzun yolculuğa çıkabilir, hac ve 

umre ibadetleri için de
yolculuk yapabilirler. 
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Kuşburnu
İçerisinde bulunan zengin C 
vitamini sayesinde antioksidan 
içeriği yoğundur. Yorgunluğunuzu 
giderir. Etkin bir kan temizleyici ve 
barsak yumuşatıcı olan kuşburnu 
vücudun gelişmesini düzenler ve 
bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı 
zamanda enerji metabolizmasında 
ve hücre yenilenmesinde etkin bir 
rol oynamasının yanı sıra kansere 
karşı koruyucu etki de gösterir.

Yeşil Çay
Sağlıklı içecekler içerisinde 
en iyilerden olan yeşil çay, içerdiği 
yüksek miktarda antioksidan 
sayesinde enerjinizi daima 
yüksek tutar. Gün içerisinde 
tüketilmesi önerilen yeşil çay, hem 
metabolizmanızın hızlanmasını 
sağlar, hem de bağışıklık 
sisteminizin daha güçlü olmasına 
katkıda bulunur. 

Kışı Sağlıklı Geçirelim!
Kışa girerken hastalıklar yavaş yavaş baş gösterir. Özellikle yeni ameliyat olmuş ostomili 

bireylerin kendilerini korumaları, ameliyat sonrası solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürük 

sonucu oluşabilecek fıtık riskini minimize etmek için önemlidir. Beslenme ve spor hayatınızda 

düzenlemeniz gereken önemli noktalar. Hazırlayan: Fulya Tüzüner Kd. Ürün Müdürü

Doğa her zaman kendi çözümünü sunar bizlere. Kış sebzeleri 
bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudu kışın çetin hava 
koşullarına hazırlamak için vazgeçilmez bir kalkan oluşturur. 
Ispanaktan karnabahara, brokoliden pırasaya pek çok kış 
sebzesi A, C ve E vitaminlerinin yanısıra folik asit, sodyum, 
potasyum ve magnezyum gibi mineraller yönünden son 
derece zengin oldukları gibi lif açısından da sağlığımıza 
büyük fayda sağlar. Sadece lifli beslenme konusunda özellikle 
ileostomililerin daha dikkatli olması gerekebilir.

Lif, barsakların sorunsuz çalışması açısından hayati önem 
taşır. Ancak hastalar, çözünmeyen bazı lif kaynaklarının 
koku ve gaz oluşumu ile bunlara bağlı rahatsızlık duyma 
olasılığını arttırabileceğini unutmamalıdır. Kereviz, brokoli 
ve karnabahar gibi sert saplı sebzelerin yanı sıra soğan 
ve mantar da çözünmeyen lif kaynakları arasındadır. 
Dolayısıyla, bu tür yiyecekleri tüketin ama aşırıya kaçmayın ve 
lütfen doktorunuza danışınız.

Uygun sebzelerle beslenmenin yanı sıra ostomili bireyler için 
sıvı alımı hayati önem taşır. Günde iki litre sıvı alımı, kabızlık 
riskini azaltır, ishal durumlarında ise kaybolan sıvıyı yerine 
koymak vücudun dengesi için gereklidir. Eğer su içmekte 
zorlanıyorsanız, bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Kendi 
hazırlayacağınız damak tadınıza uygun karışımlar, diyetinizi 
renklendireblir.

  Bitki çayları nasıl hazırlanmalı?

•     Bitki özlerinden daha çok yararlanmak için çayı taze olarak tüketin.
•     Kullanacağınız karışımı hazırladıktan sonra ağzı kapalı, mümkünse porselen bir çaydanlık  
       içine koyun. Üzerine taze kaynatılmış suyu, biraz soğuduktan sonra ilave edin.
•     Demlenme süresinin 5-15 dakikayı geçmemesine dikkat edin. 
•     Bitkilerin kendi esansları olduğu için şeker ilave ederek boşuna şeker almayın,             
       doğal tadında tüketin.
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Adaçayı
Güçlü antioksidan özelliğinin yanı sıra 
özellikle dolaşım ve sindirim sistemi ile 
hafıza üzerinde de olumlu etkileri var. 
Adaçayı yorgunlukla baş edebilmek 
için son derece etkili. Günde bir fincan 
tüketmeniz yorgunluğunuzu atmanıza 
katkı sağlar.

Zencefi̇l Çayı
Yine sindirime yardımcı olmak, 
mide bulantısı ve kusmaya karşı 
kullanabileceğiniz bir diğer çay da 
zencefil çayıdır. Grip, nezle gibi 
hastalıklara karşı bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 3-4 santim büyüklüğünde, 
kabuğu soyulmuş zencefili çok ince 
dilimleyerek kaynamış suya atıp 
10-15 dakika bekletmek çayınızı 
hazırlamak için yeterli olacaktır. Bir 
kaç damla limon ve 1 çay kaşığı balla 
tatlandırabilirsiniz.

Ihlamur
Ihlamur çayı, baş ağrısı çeken 
kişiler için bire bir. Ihlamur, mide 
salgısını azaltarak besinlerin hazmını 
kolaylaştırır. Yatıştırıcı ve sakinleştirici 
etkisiyle de vücuda rahatlık verir. 
Gün içerisinde 1-2 fincan ıhlamur 
tüketebilirsiniz.

Melisa Çayı
Vücut saatinin düzenli olması 
metabolizma dengesi için oldukça 
önemli. Melisa çayının düzensiz 
uyku problemi olan kişiler tarafından 
tüketilmesi gerektiği biliniyor. Hazmı 
kolaylaştıran, mide spazmına iyi gelen 
melisa çayı, günde bir fincan yeterli 
olacaktır.

Her zaman aklınızda 
olsun; 

Diyetinizi, yürüyüş veya 
yüzme gibi hafif egzersizlerle 
destekleyebilirsiniz.

Sodyum ve glikoz içeren içecekler 
tüketmeniz, bu içeceklerin sıvı 
emilimine yardımcı olması 
bakımından faydalı olabilir.

Çok hızlı yemek özellikle ostomi 
operasyonu geçirmiş kişilerde 
rahatsızlığa yol açabilir. Yavaş yiyin 
ve iyice çiğneyin. Böylece, mide 
krampı ve gaz oluşma olasılığını 
azaltmanın yanı sıra, bunun sonucu 
olarak yemeklerinizden daha fazla 
keyif alacaksınız.

Gazlı içecekler ve bira, şişkinlik 
hissetmenize neden olabilir ve 
midenizdeki gaz seviyesini artırabilir.
Bu nedenle bu içeceklerde aşırıya 
kaçmamaya ve karnınız açken 
içmemeye özen gösterin.
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Stoma Bakımında Püf Noktalar

Koruma bandını çıkarın: 
Kestiğinz adaptör önce 
elinizde biraz ısıtın. Isıyla 

daha kolay yapışacaktır. Sonra 
koruma bandını çıkartın.

Pastayı diş macunu 
kalınlığında uygulayın. Asla 
adaptörün altını tamamen 

kaplamayın. Pasta yapıştırma amacı 
ile değil sızdırmazlık için kullanılır.

Stomanızı ölçün; İlk 6-8 
hafta boyunca stomanız 
küçüleceğinden her 

uygulama öncesi ölçüm 
yapmanız önemlidir. 

Adaptörü kesin: Stoma 
çapınızdan 1-3 mm 
daha büyük kesin

Yerleştirin: Stomanızın 
etrafına yerleştirdikten 
sonra parmaklarınızla 

dışarı taşan pastayı düzelterek 
tüm boşlukları doldurun.

Esnek kenarları yapıştırın. 
Esnek kenarların koruma 
bandını çıkartarak kırışıklık 

kalmayacak şekilde uygulayın.

•    Tahriş ve alerjiyi önlemek için 
      temizlik konusuna özen gösterilmeli,
•    Stomaya su kaçması pek mümkün  
      değildir. Banyo yapmaktan 
      çekinmeyin,
•    Çok sıcak su stomaya zarar 
      verebilir, sıcaklığı iyi ayarlayın,
•    Alkolsüz ve krem içermeyen ıslak 
      mendil kullanabilirsiniz,
•    Çift parça sistem kullanıyorsanız 
      adaptörü stomadan 1-3 mm daha 
      geniş kesmelisiniz,
•    Stoma etrafındaki ciltte problem 
      olursa pudra kullanabilirsiniz,
•    Adaptör uygulamadan önce cilde 
      uygulanan bariyer sprey veya 
      mendiller ek koruma sağlayabilir,
•    Ameliyat sonrasındaki ilk haftalarda 
      stoma küçüldüğü için düzenli olarak 
      stoma çapını ölçmeye devam edin,
•    Fıtık oluşmasını engellemek için 
      ağır yük kaldırmaktan kaçının,
•    Bakımınızı genelde aç karnına 
      yapın,

Aloe Vesta
Temizleme 
Köpüğü

Sensi-Care 
Bariyer Sprey

Sensi-Care 
Bariyer Köpük 
Aplikatör

Sensi-Care 
Yapışkan 
Çözücü Sprey

Aloe Vesta
Hasta Temizleme 
Mendili

Sensi-Care
Nemlendirici
Vücut Kremi

Sağlıklı bir cilt ostomili bireylerin stomayı yönetmekteki en büyük 
yardımcısıdır. Cildiniz sağlıklı ise enfeksiyona daha az açık demektir.
Ayrıca nem dengesinin korunması cildin dış etkenlere dayanıklılığını arttırır.

Kullanacağınız temizlik ürünleri adaptör sisteminin yapışmasını 
engellemeyecek nitelikte olmalıdır. Uygulama öncesinde kullanacağınız 
bariyer sprey veya mendiller herhangi bir sızıntı ihtimalinde cildinizi korur, 
tahriş olma riskini azaltır.

Bakım ürünleri hayatınızı kolaylaştırır. 
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Çocuklarda / yeni doğanda  ostomi ameliyatına neden 
ihtiyaç duyulur, görülme sıklığı nedir?

Öncelikle ostomi genel bir tabirdir. Bazen gastrointestinal 
sistem, bazen üriner sistem bazen de solunum sistemi 
dışarı ağızlaştırılır. İsimleri hangi sistemin ya da organın 
ağızlaştırıldığına göre değişir. Örneğin kolonun ağızlaştırılması 
kolostomi, ince barsağın ağızlaştırılması ileostomi ismini alır. 
Genel olarak stoma denilince akla gastrointestinal sistemdeki 
işlemler gelir.
Çocuklarda stoma açılmasını gerektiren birçok hastalık  
vardır. Öncelikle anorektal malformasyonlar olmak üzere 
Hirschsprung Hastalığı, nekrotizan enterokolit, volvulus ve 
intestinal atrezi gibi patolojilerde normal pasajının devamlılığı 
sağlanamaz ve ostomi açılması gerekli olabilir. Bu durumlarda 
gastrointestinal sistem geçici veya kalıcı olarak karın duvarına 
ağızlaştırılarak, yani stoma açılarak, gaitanın (kakanın) çıkışı 
sağlanır. Hastalıkların görülme sıklığı birbirinden farklıdır ama 
yaklaşık olarak 3000-5000 canlı doğumda bir görülür. 

Açılan stomanın kapatılması söz konusu mu?

Açılan her stomada temel hedef kapatmaktır. Çocuklardaki 
hemen hemen tüm stomaların kapatılması hedeflenir. Bununla 
birlikte özellikle ağır anorektal malformasyonlu hastalarda 
tıbbi ve cerrahi tüm tedavi imkanları kullanmasına rağmen 
çocuğun sosyal hayatını sürdürebilecek, kabul edilebilir bir 
gaita kontinansı sağlanamayabilir. Bu durumda kalıcı ostomi 
bir alternatif olarak aileye önerilebilir fakat bu çok nadir bir 
durumdur. Bu konuda bir diğer husus ise açılan stomanın
kapatılma zamanıdır. Önceleri stoma açılmasını zaruri kılan

temel patolojilerin bir kısmının düzeltici ameliyatlarını 
yapmak için çocuğun belirli bir yaş veya ağırlığa gelmesi 
beklenirdi. Bu bekleme süresi ortalama 1-2 yaşlar civarıydı. 
Bu gün geldiğimiz noktada bu sürelerin çok daha kısaldığını 
söyleyebiliriz. Bizim kliniğimizde genellikle bebeklerin 3-4 aylık 
oluncaya kadar ameliyatlarının tamamlanması ve stomalarının 
kapatılması öngörülür.   

Ameliyat sonrası bakımda nelere dikkat edilmeli?

Temel mesele gaitanın cilde temas etmesi ve ciltte oluşturduğu 
erezyon, kanama, kaşıntı gibi problemlerdir. Eğer stoma ince 
barsakta açıldı ise çocuğun gaitası ishale, kolonda açıldı 
ise normal kıvama daha yakındır. İshal tarzı gaita daha çok 
problem yaratır. Bu nedenle temel bakım prensibi gaitanın 
cilde temasını önlemektir. İshal durumlarında ise çocuğun sıvı 
alımını arttırmak ve ishali düzeltecek beslenme önerilerine 
dikkat etmek ve sonuç alınamıyor ise özellikle küçük bebekleri 
hastaneye yatırarak serum vermek gerekebilir. Uygulama ve 
bakım eğitiminin çok iyi verilmesi önemlidir. Uygulayan kişinin 
stoma torbasını nasıl, ne sıklıkta değiştireceğini bilmesi, 
değiştirirken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmiş olması 
lazımdır. Ayrıca çocuğun aktivitesi, yaşı, okula gidip gitmediği 
veya spor yapma durumu da bakım gereklerini değiştirecektir. 
Üç aylık çocuğun bakımını ebeveyn yaparken, 9 yaşındaki 
okul çocuğunun artık kendi bakımını kendinin yapabiliyor 
olması gerekir. 

Torba veya adaptör uygularken çapının stoma çapından 
1-2 mm daha geniş kesilmiş olması çok önemlidir. Daha 
fazla geniş kesilir ise cilt ile temas artar ve kaçınılmaz 
olarak gaitanın oluşturduğu tahrişin sonuçları görülür. Bu tür 
durumlarda deriyi koruyacak bir takım pasta türü pomatlar 
önerilebilir. Ayrıca uygulama öncesi cildin kuru ve temiz 
olduğundan emin olunması, ıslak mendil kullanılmaması, 
sabun kullanılıyorsa artıklarının temizlenmiş olması önemli 
ayrıntılardır. Bunun yanında sızıntı olur ise torbanın hemen 
değiştirilmesi, olmaz ise torbanın düzenli değiştirilmesi ve 
boşaltılması gerekir. 

Çocuk ve Stoma
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sayın Doç. Dr. Emrah 

Şenel ile Çocuk ve Stoma üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Doç. Dr. Emrah Şenel
Ankara Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hematoloji 
Onkoloji E.A.H.
dremrah2000@gmail.com

Ulaş Mert
Direkt Satış Müdürü 

Ankara

Çiğdem Buket
Ürün Müdürü

Ankara

Röportaj; 
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Bebekler emzirilebilir mi, yatış pozisyonu önemli mi?  

Emzirmede problem yok hatta özellikle öneriyoruz. Sadece 
çocuğu emzirmeden önce torbayı boşaltmak gerekiyor. Anne 
çocuğu kucakladığında oluşan basınçtan dolu torba yerinden 
ayrılabilir, sızıntıya sebep olabilir, ayrıca anne ile bebeğin 
temasını azaltır. Bebeğin stoması olsun olmasın, prensipte, 
özellikle küçük bebeklerin yüzüstü yatmasını pek önermiyoruz. 
Çünkü yüz üstü yatmak ani bebek ölümlerine neden olabilir. 
Ama yatırmak istiyorsanız bebekler torbanın boşaltılmış 
olması şartıyla yüzüstü yatırılabilir. Ayrıca anne mutlaka 
uyanık ve bebeği gözlemleyebilir durumda olmalıdır. Çünkü 
küçük bebekler kafasını kaldıramayabilir, kaldırsa da bir 
süre sonra yorulup kafası düşebilir veya kusabilir ve kafasını 
kaldıramazsa boğulabilir. Daha büyük çocuklarda torba boş 
olduğu sürece yüzüstü yatma problem oluşturmaz.

Banyo yaptırırken nelere dikkat edilmeli? ne sıklıkta 
banyo uygundur? 

Banyonun özel bir sıklığı olmamakla birlikte özellikle küçük 
bebeklerde daha sık yaptırılması daha uygundur. Banyo torba 
çıkarılmadan da yaptırılabilir. Eğer torba çıkarılarak banyo 
yaptırılması düşünülüyor ise banyonun kolostomi torbasının 
değişim zamanına göre ayarlanması daha uygun olur. Banyo 
sırasında stoma ağzından içeri su kaçmaz. Banyo sırasında 
stoma ağzından kaka gelebilir, bunu bir parça pamuk ile 
temizlemek gerekir. Dikkat edilecek nokta stomayı veya 
etrafını keselememektir çünkü stoma normalde kolayca 
kanamaya meyillidir ve bu işlem ile kolayca kanayabilir. 
Banyo sonrası cildin iyi kurulanması önemlidir. Banyo sonrası 
mümkün ise 1 saat açık ve kuru kalacak, sonrasında torba – 
adaptör takılacak şekilde organize olunmalıdır. Banyo sonrası 
stoma etrafında nemlendirici ürün ya da ıslak mendil gibi 
tahrişe neden olacak ürünler kullanılmamalıdır.

Ne sıklıkta doktor kontrolü gerekir?

Stoma bakımı ile ilgili özel bir problem, kızarıklık vs yoksa, 
beslenmesinde kilo alımında ve büyümesinde problem yoksa 
1-3 ay aralıklarla kontrole gelmelerini öneriyoruz. Özellikle 
il dışından gelen hastalarda eğer problem yoksa telefonla 
bilgi alıp takip ediyoruz. Fakat stomadan gaita gelişi kesilirse, 
ciddi kanama olursa, stoma içeri kaçtı veya dışarı sarktı ise 
hastaların hemen gelmelerini öneriyoruz. 

Yiyecek kısıtlaması ya da özel bir diyet uygulaması var 
mı? Beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

Genel olarak özel bir diyete gerek yoktur. Kalın barsakta 
açtığımız stomalarda normale yakın kıvamda gaita gelir. 
İleostomili hastalarda daha çok dikkat etmek gerekir. İshal 
durumu daha önce dediğim gibi önemli olup, bazen hastaneye 

yatırıp serum vermeyi gerektirebilir. Hatta ilaç tedavisi 
gerekebilir. İshale yönelik uygun beslenme, kakanın kıvamını 
arttırıcı muz, elma, patates gibi besinler yenmesi önerilir. 
Eğer kabızlık varsa hastanın daha çok sebze türü beslenmesi 
önerilir. Genelde bir diyetisyenin takibinde olmaları uygun olur. 

Okul hayatı etkilenir mi? Arkadaşlarına nasıl anlatmalıyız?

Genelde okul yaşından önce stomayı kapatmayı hedefleriz. 
Ama kapatılmamışsa çevrenin bilinçli olması ve yardımcı 

olması önemlidir. Aksi takdirde tabi ki çocukların okul hayatı 
dahil sosyal hayatları etkilenir. Özellikle önce hastanın 
öğretmenini bilgilendirmeli, neler yaşanabileceği, bakım 
koşulları anlatılmalıdır. Öğretmen mutlaka sınıf arkadaşlarını 
bilgilendirmeli, oluşabilecek muhtemel sıkıntılar konusunda 
anlayışlı olmalarını ve yardımcı olmalarını onlardan istemelidir. 
Okulda mutlaka yedek malzeme bulunmalıdır. Çocuk da 
torbaya zarar verebilecek sızıntı yaratabilecek durumlardan 
kaçınmayı öğrenmelidir. 

Spor yapmalarında bir engel var mı?

Spor yapmasında veya oyun oynamasında bir mahsur yoktur. 
Bununla birlikte bu tür eylemlerinden önce torbanın boş 
olması çok önemlidir. Buna dikkat ederse yüzme dahil her 
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türlü sporu yapabilir. Prensip hep aynı, spora başlamadan 
önce torbayı boşaltmalı. Yüzerken torbayı sabitleyecek şekilde 
bir mayo seçilmeli, spor esnasında torba dolarsa ara verip 
boşaltılmalıdır. 

Psikolojik destek alınmalı mı? 

Burada hekime önemli görevler düşüyor. Özellikle anorektal 
malformasyon (ARM) hastalarında aileyle neredeyse akraba 
oluyorsunuz. Bazı olguları çok uzun dönem takip ediyoruz. 

Evlilikte normal ilişki kurabiliyor mu, çocuğu oldu mu vs. Ailenin 
ve çocuğun doktoruna güvenmesi ve her şeyi paylaşması 
gereklidir. Başlangıçta yaşından dolayı çocuk olayın farkında 
değildir ama aile çok endişelidir. 
Aileye destek olmak, umut vermek gerekir. Çocuğun normal 
bir yaşam sürebileceğini anlatmak, çıkabilecek problemleri 
anlatmak ama çözümlerini de paylaşmak gerekir. Anorektal 
malformasyonlu hastalarda, aynı doktorun takip ediyor olması 
önemlidir. Benim 20 yıldır takip ettiğim hastalarım var.

Çocuk için problem; sosyalleşmeye başladığında, yürüyüp 
konuşmaya başladığında görülmeye başlar. Yaş küçükken 
ebeveyn kontrolünde yine işler daha kolaydır. Ama okul çağına 
gelip çocuk tek başına sosyal ortamda kaldığında durumu 

yönetmeyi de öğrenmiş olmalıdır. Sonuçta çocuk canı ne 
isterse yemek, nasıl hareket etmek istiyorsa yapmak  ister. 
ARM hastalarında bir de nadiren Hirschsprung Hastalığı 
olanlarda gaita kaçırma olabilecek sorunlar arasındadır. 
Bu yüzden çocuk ne yemeli, neye dikkat etmeli, tuvalet düzeni 
nasıl olmalı konusunda daha bilinçli bir şekilde doktorunu 
dinlemeli ve uygulamalıdır. Çocuk sosyal anlamda bir problem 
yaşamadan sizin ne dediğinize çok dikkat etmez esasında.  
Diyetine dikkat etmezse bir süre sonra kaçırmaya başlar, 
kaçırırsa altı kokar arkadaşları rahatsız olur ve kendisiyle 
oynamaz. Böyle durumlarda çocuk anneden bile daha dikkatli 
sizi dinlemeye ve yönlendirmelerinize uymaya başlar. ARM 
dışındaki hastalarda bir kontinans problemi olmadığı için 
problem olmuyor. Bazen irrigasyon yöntemleri uygularız, 
barsağı sabahları yarım saat 45 dakika süren bir işlemle 
boşaltıp, çocuk okulda iken gaita kaçırmasını önleyebiliyoruz. 
Tüm önlemlere rağmen kaçırma engellenemiyorsa o zaman 
kalıcı kolostomi açılıyor. Ama bu durum nadirdir.

Sonuçta öncelikle ailenin, kalıcı kolostomi durumunda ise 
çocuğun da psikolojik desteğe ihtiyacı olacaktır. Özellikle 
çocuk daha küçükken alttaki problemin halledilerek stomanın 
kapatılması çocukta yaşanacak problemleri azaltacaktır. Çünkü 
çocuk büyüdükçe problemler de büyüyebiliyor. 

Bugün geldiğimiz noktada çocuklarla ilgili stoma gerektiren 
hastalıklarda temel felsefe mümkün olan en kısa zamanda 
stomanın kapatılmasıdır. Stoma ile yaşanan dönemde ise; 
stoma bakımının ve eğitiminin çok iyi verilmesi, gerekli 
olgularda çocuğa ve bazen de aileye psikolojik destek verilmesi 
çok önemlidir. Ayrıca yenidoğan döneminde stoma açılan 
ve birkaç ay içinde kapatılması planlanan hastalarda ailenin 
çocuğun durumunu üçüncü kişiler ile paylaşmaması önerilir.

Doç. Dr. Emrah Şenel

25 Ağustos 1965 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. 
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında 
uzman, 2011 yılında Doçent oldu. Halen Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanlığı ve Ankara Dışkapı Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Eğitim Sorumlusu 
görevlerini yürütmektedir. Özellikle anorektal 
malformasyonlarla ilgili olmak üzere yurt içi ve 
yurt dışında yayınlanmış çok sayıda makalesi ve 
kongre sunumu vardır. 
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Basınç ülserleri, büyük oranda önlenebilir olmasına karşın 
bireyin hastanede kalış süresinin uzamasına, iş gücü, 
aktivite, kazanç kaybına, benlik saygısında azalmaya ve 
beden imajında değişmeye yol açarak birey, aile, toplum, 
sağlık sistemi ve ülke ekonomisi açısından bir çok sorun 
oluşturmaktadır. Tüm bu sonuçlara bakıldığında basınç 
ülserleri önlenmesi/çözülmesi gereken önemli bir sağlık 
sorunudur. Basınç ülserleri önleme stratejileri içinde, riskli 
grupların belirlenmesi, risk değerlendirilmesi, cilt bakımı, 
beslenme, pozisyon verme, destek yüzeyleri kullanma gibi 
girişimler yer almaktadır. Son zamanlarda tıbbi teknoloji ve 
sağlık bakım alanındaki gelişmelere paralel olarak basınç 
ülserlerini önlemeye yönelik ürünler geliştirilmiştir. Özellikle cilt 
bakımına ilişkin geliştirilen ürünler deriyi temiz ve normal nem 
düzeyinde tutmaktadır. Basınç ülserleri geliştikten sonra da 

kronik yara olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda günümüzde 
kronik yara bakımında kullanılabilecek, çok sayıda ve çok farklı 
özelliklere sahip modern yara bakımı ürünü bulunmaktadır. 
Basınç ülserlerinin tedavisinde kullanılan ürünler, yarayı 
koruma, ısı ve sıvı kaybını önleme, sıcak ve nemli bir ortam 
oluşturma, günlük aktiviteler sırasında yerinde sabit durabilme, 
kolay değiştirilebilme, minimal sayıda pansuman değişimini 
sağlama, hastaya iyi bir konfor ve yaşam kalitesi sağlama ve 
estetik olma özelliklerine sahip olmalıdır.

 

Basınç ülserleri (yatak yaraları), tek başına basınç ya da
sürtünme ile basıncın birlikte sebep olduğu, genellikle
kemik çıkıntıları üzerinde ortaya çıkan deri ve/veya deri altı doku hasarıdır. Basınç ülserleri tüm 
dünyada ve ülkemizde sağlık bakım hizmetlerinde yaygın olarak görülen bir problemdir.

Basınç Ülserleri 
önlenebilir 

Basınç ülserlerini önlemeye, tedavi ve 
bakımına yönelik tüm diğer stratejilerle birlikte 
modern yara bakımı ürünlerinin kullanılması 
basınç ülserleri olgusunun her aşamasında 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Basınç Ülseri (yatak yarası) oluşumunu önleme

Hazırlayan:
Pınar Avşar Yıldırım
Beyazıt Üniv. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 
Araştırma Görevlisi,    

Yara Ostomi İnkontinans 
Hemşireleri Dernek Üyesi
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Bir bakışta:

• Sindirim güçlüğü Karnabahar sapı, brokoli, kereviz, soğan ve mantar gibi yiyeceklerin sorun   
   yaratma olasılığı yüksektir.

• Yüksek oranda yağ içeren bazı yemekler bağırsak sorunlarına yol açabilir, dolayısıyla bu 
   yemeklerden uzak durmanız, sağlığınız açısından iyi olacaktır.

• Gazlı içecekler ve bira, şişkinlik hissetmenize neden olabilir ve midenizdeki gaz seviyesini artırabilir. 
   Bu nedenle bu içeceklerde aşırıya kaçmamaya ve karnınız açken içmemeye özen gösterin.

• İstenmeyen kokular şu yiyeceklerin fazla tüketilmesi sonucu oluşabilir: kuru fasulye, bezelye, soğan, 
   lahana, yumurta, balık ve bazı peynir türleri. Dolayısıyla, vücudunuzun bu yiyeceklere nasıl tepki 
   verdiğini test edin ve bunları aşırıya kaçmadan, öğününüzün temelini oluşturmayacak şekilde tüketin.

• Tohumlu yiyecekler, stomanızın dar bir ağzı olması durumunda sorun oluşturabilir. Bu konuyla ilgili 
   bir endişeniz varsa, sağlık uzmanınızdan sizi bir diyetisyene yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

• Öğün atlamak tavsiye edilmez. Sağlığınızı korumak için düzenli yemeniz ve ideal kilonuzu korumaya 
   dikkat etmeniz gerekir. Kendinizi aç bırakmak, hastalanmanıza sebep olacağı gibi stomanızın düzgün 
   çalışmasına da engel olabilir.

• Çok hızlı yemek özellikle ostomi operasyonu geçirmiş hastalarda rahatsızlığa yol açabilir. Yavaş yiyin 
   ve iyice çiğneyin; böylece, mide krampı ve gaz oluşma olasılığını azaltmanın yanı sıra, bunun sonucu 
   olarak yemeklerinizden daha fazla keyif alacaksınız.

• Paniğe kapılmayın ve kendinizi tatsız bir diyete mahkum edip restoranları hayatınızdan çıkarmayın. 
   Bu önerileri uygulayın ve her insanın benzersiz birer birey olduğunu aklınızda bulundurun. Sizin için 
   en iyi yaklaşım, size hangi yöntemin uyacağını test ederek öğrenmek olacaktır.

Stoma ve Beslenme
Stomalı bireylerin beslenme konusunda dikkat etmesi gereken en önemli nokta hangi besine nasıl 
tepki verdikleridir. İleostomili bireylerin lifli gıdaları dikkatli tüketmelerinde yarar vardır. Bunun 
haricinde çok radikal bir değişiklik yapmadan ameliyat öncesi beslenme düzenlerine yavaş 
yavaş geçebilirler. Doktorunuzun önerisi ile bir diyetisyenle çalışmanız işinizi kolaylaştıracaktır.  
Aşağıda sizlere yol gösterecek bazı ip uçları bulacaksınız. Hazırlayan. Kd Ürün Müdürü Fulya Tüzüner

Pratik öneriler:

Sindirimi kolaylaştırmak ve hangi 
yiyeceklerin sorun yaratabileceğini 
tespit etmek için, yeni yiyecekleri birer 
birer ve küçük miktarlarda tüketin.

Oral rehidrasyon solüsyonları, su 
çıkışından kaynaklanan potasyum ve 
sodyum kaybıyla baş etmeye yardımcı 
olabilir.

Yemeklerinizi düzenli yiyin ve bol sıvı 
tüketin.

Her öğününüzde mutlaka nişasta bazlı 
karbonhidrat içeren gıdalar olmasına 
özen gösterin.

Çok fazla sakız çiğnemekten, içecekleri 
pipetle içmekten veya yiyecekleri 
ağzınız açık olarak çiğnemekten 
kaçının. Tüm bunlar yuttuğunuz hava 
miktarını artırır ve bu da gaz sorunu 
yaşamanıza neden olur.

Tuz kullanımını tamamen kesmeyin.

Meyve suları harika bir vitamin 
kaynağıdır. Şeker oranının yüksek 
olması nedeniyle erik suyunun 
fazla tüketilmesinin laksatif etki 
yaratabileceğini unutmayın.

Sodyum ve glikoz içeren içecekler 
tüketmeniz, bu içeceklerin sıvı 
emilimine yardımcı olması bakımından 
faydalı olabilir.

Süt ürünleri tüketmeyi ihmal etmeyin. 
Süt ürünleri, kalsiyum ve protein 
açısından oldukça zengin besinlerdir 
ve herhangi bir rahatsızlığa yol 
açmazlar.

Mısır unundan yapılan krakerler, tam 
buğday veya çavdar krakerleri ve kıtır 
krakerler, tanesiz fiber kaynağı olarak 
ideal yiyeceklerdir.

Diyetinizi, yürüyüş veya yüzme gibi 
hafif egzersizlerle destekleyebilirsiniz.

En önemlisi, yediklerinizin tadını 
çıkarın ve yeme konusunda fazla 
endişelenmeyin. Stres, kendinizi bitkin 
hissetmenize yol açabilir ve hayat, 
gereğinden fazla endişe duymak için 
çok kısadır.
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Elbette hâlâ aklınıza takılan birçok soru ve kaygılarınız olabilir. 
Sadece yalnız olmadığınızı bilin. 

Stoma ameliyatından sonraki ilk birkaç ay boyunca sizin ve 
ailenizin önemli bir uyum sağlama sürecinden geçeceğinin 
farkında olmak önemlidir. Stomalı olmak yeni bir ''normal'' 
yaşam şekline alışmanızı gerektirir.

İster kolostomi, isterse ileostomi veya ürostomi ameliyatı olun, 
vücut atıklarınızı stoma yoluyla nasıl atacağınızı öğrenmeniz 
gerekecektir. Stoma çevresindeki derinin bakımını nasıl 
yapacağınızı öğrenmeniz gerekecektir. Ayrıca, seçtiğiniz torba 
sisteminin günlük yaşamınıza nasıl uyum sağlayacağını da 
öğrenmeniz gerekecektir. İlk haftalarda stoma küçüleceğinden, 
doğru boyutu kullandığınızdan emin olmak için stomanızı sık 
sık ölçmeniz gerekir.

Kendinizi yeni bir imajla veya belki de önce başa çıkma 
yeteneğiyle mücadele ediyor bulabilirsiniz.

•    Sabırlı olun, kendinize fazla yüklenmeyin. Bazı günler              
      diğerlerine göre daha iyi olacak ve zamanla yeniden eskisi 
      gibi hissedeceksiniz.

•    Konuşmaktan vazgeçmeyin. Sevdiklerinizle veya bir 
      uzmanla duygularınız hakkında konuşun. Bu konuşmaların 
      kendinizi daha iyi hissetmenizi sağladığını göreceksiniz

•    Aktif ve dostlarınızla birlikte olmaya çalışın.

•    Yeni bir hobi edinin veya bir etkinlik grubuna katılın.

•    Kendinizi ifade etmek için yaratıcı çalışmalar yapın. 
      Bazıları şiir yazma, resim yapma veya el sanatlarını enerji 
      verici bulur. Bu tür çalışmalar zihnin odaklanmasına 
      yardım eder.

Hayata dönüş, yeni bir 
''NORMAL''
Stoma ameliyatınız bitti ve artık evdesiniz. Birçok hasta için ameliyat daha rahat bir hayatın 

başlangıcıdır. Hazırlayan: Fulya Tüzüner Kd. Ürün Müdürü

Duygu durumunuzdaki değişiklikleri gözlemleyin. Eğer 
aşağıdaki  belirtilerden herhangi birini görüyorsanız zaman 
kaybetmeden doktorunuz, stoma bakım hemşireniz veya bir 
yakınınızla konuşmalısınız;

•     Uzun süren üzüntü

•     Keder

•     Umutsuzluk

•     İntihar düşünceleri

Zamanla yeni yaşam 
tarzınıza alışacak ve çok 

daha güvenli ve rahat 
hissedeceksiniz. 

•     İştah kaybı

•     Uykusuzluk veya fazla  
       uyuma                       

•     Dışlanmışlık duygusu
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Hazırlayan;
Gülşah Arılık

Finansal Kontrolor
İstanbul

Optimus Köşesi

Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına 
uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli 
korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça 
saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun öldürülmesi davasında yargılanmaktadır. 
Zamanla, Coffey'in gün yüzüne çıkan gizemli güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean 
ortaya çıkaracaktır.

Yeşil Yol 
Yönetmen: Frank Darabont (1999)

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clark 

Duncan, David Morse

Bitirmek için yarını, başkasına anlatmak için bitirmeyi beklemeyeceksiniz. Bir sabah, yıllardır görmediğiniz 
bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra, onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir 

tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi? Siz hiç Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmadınız. 
Ama birileri kazanıyor. Hem de sürekli! Onlar sizden daha mı şanslılar?

Eğer siz de kontrolün kimde olduğunu merak ediyorsanız, 'Olasılıksız', tam size göre bir roman.

Olasılıksız
Yazar: Adam Fawer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
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14

15

SOLDAN SAĞA: 1. Tatarcık - Dalgakıranla yapılmış liman 2. 
Cankurtaran - Kumrugillerden bir kuş 3. Kilogram - Deh - Prensip 
- Temiz, saf 4. Teknenin kıyıya yanaşması - Çok küçük veya kısa  - 
Civar 5. Çağrı, tellal ile duyurma - Okyanus - Kadın tutsak 6. Yüksek 
makama sunulan dilekçe - Ekilen şey - Topak marul 7. Kenya'nın 
internet kodu - Halk ağzında 'işte' 8. Şiddetli yağmur 9. Şehir 10. 
Telli balıkçıl 11. Ateşten arta kalan - Nazi hücum kıtası 12. Verecek 
karşıtı 13. Rodyum'un simgesi - Ağzın içinde oluşan pamukçuk 14. 
Yorum 15. Düzen
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Isı sağlamak amacıyla yakılan madde 
- Belli bir topluluğa özgü olan işaret 2. Oluşan, meydana gelen - 
Hamamları ısıtılan ocak 3. Isı birirmi - Bilgiçlik taslayan - Bizmut'un 
simgesi 4. Aşk - Savaşta kazanılan başarı - Yapılmasında sakınca 
olmayan 5. Rubidyum'un simgesi - Dua okuyucu - Balonlarda 
bulunan denge ağırlığı 6. Beceriksiz, görgüsüz - Ara 7. Karışık renkli, 
çok renkli - Kuzu sesi 8. Bön, budala 9. Manganez'in simgesi - Erkek 
kardeş, kayın 10. İlham 11. Şarkı 12. Bazı devletlerde prensten sonra 
gelen en yüksek soyluluk unvanı - Silisyum'un simgesi 13. Acele 14. 
Bir Nota - O yer 15. İl 16. İcar 17. Haksızlığa uğratma

Soldan Sağa: 1. Yakarca - 
Mendirek 2. Ambulans - Üveyik 3. 
Kilo - Dah - İlke - Arı 4. Aborda - 
Mini - Dolay 5. Car - Umman - Esire 
6. Arıza - Ekinti - Atom 7. Ke - Aha 
8. Tufan 9. Kent 10. Okar 11. Kül - 
Sa 12. Alacak 13. RH - Aft 14. Tabir 
15. Nizam 

Yukarıdan Aşağıya: 1. Yakacak - 
Kokart 2. İbaret - Külhan 3. Kalori 
- Ukala - Bi 4. Amor - Zafer - Caiz 
5. RB - Duahan - Safra 6. Cudam - 
Antrakt 7. Ala - Me 8. Ahmak 9. MN 
- İni 10. Esin 11. Liet 12. Dük - Si 
13. İvedi 14. Re - Ora 15. Eyalet 16. 
Kira 17. Kıyım
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Sizlerle iletişim içerisinde olmamızı sağlayacak yayınımızı daha da geliştirebilmek için önerilerinizi bekliyoruz. Sormak 
istedikleriniz ve hizmetlerimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz. 
Saygılarımızla
Görüş ve önerileriniz:

Ücretsiz Size Ulaştırabilmemiz İçin...
Yayınlarımıza ücretsiz olarak ulaşabilmek için, lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurup imzalayarak bize gönderiniz.
Aşağıdaki formu doldurarak merkez ofis adresimize gönderebilir, faks çekebilir ya da e-posta olarak iletebilirsiniz;

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd.Şti.
Bayar Cad., Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3 34742, Kozyatağı, Kadıköy, Istanbul 

Tel: 0 216 416 52 00 Fax: 0 216 416 28 30 musterihizmetleri@convatec.com info@convatec.com.tr

Ad Soyad:      Ev / Cep telefonu:

Adres:

Posta Kodu:      İlçe / İl:

e-posta adres:

Ostomi tipiniz: Kolostomi   İleostomi   Ürostomi     Geçici  Kalıcı 

Ameliyat tarihini: Son 1-3 ay içerisinde         4-6 ay önce         7-12 ay önce         1 yıldan daha uzun sure önce 

İŞ BU BELGE İLE CONVATEC SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ NE SUNDUĞUM HASTALIĞIMLA İLGİLİ BİLGİLERİ 
VE DİĞER ÖZEL BİLGİLERİ KENDİ RIZAM İLE SUNDUĞUMU KABUL VE BEYAN EDERİM. BU BİLGİLERİ CONVATEC İLE 
BAĞLANTIYA GEÇEREK DEĞİŞTİRİP GÜNCELLEME HAKKIMI SAKLI TUTMAKTAYIM. 
CONVATEC’ İN BU BİLGİLERİ, ŞAHSIMA HASTALIĞIMLA İLGİLİ EĞİTİCİ MATERYALLER , TOPLANTI DAVETLERİ, YENİ 
ÜRÜNLER VE GERİ ÖDEME İLE İLGİLİ BİLGİ İÇEREN DÖKÜMANLAR VE ANKETLER GÖNDERMEK VE AYRICA BU 
KONULARDA ŞAHSIMLA E-MAİL VE TELEFON DAHİL HER TÜRLÜ İLETİŞİM VASITASIYLA İRTİBATA GEÇİLMESİ AMACI İLE 
KULLANMASINA MUVAFAKAT ETMEKTEYİM. AYRICA BU BİLGİLERİN CONVATEC TARAFINDAN İSTATİSTİKİ VERİ OLARAK 
KAYDEDİLMESİNE, SAKLANMASINA VE YASAL ÇERÇEVEDE KULLANILMASINA DA MUVAFAKAT EDERİM.

İmza:       Tarih:

Artık sizin de bir köşeniz var!



31musterihizmetleri@convatec.com

ConvaTec bayisi olma sürecini anlatır mısınız ? Neden 
ConvaTec’i seçtiniz?

Biz Körfez Tıp Medikal olarak ConvaTec ürünlerini üç yıldır 
pazarlıyoruz. Daha önce farklı firma ürünlerini çalışıyorduk 
ama zorlanıyorduk. Gerek hasta memnuniyeti, gerekse diğer 
koşullarda daha iyi hizmet vermek istedik. ConvaTec’ in 
bölgede bayi arayışı yollarımızı birleştirdi. Kısa sürede belli bir 
hasta sayısına ulaştık. Kaliteli marka, kaliteli firma, güvenilir 
ürün olunca şu an geldiğimiz nokta Kocaeli’ nde bizi ciddi 
bir hasta portföyüne ulaştırdı. Çıtayı yükseltmeye de devam 
ediyoruz.

Hastalardan aldığınız geri bildirimler nasıl?  

Bu ürünleri biz her ne kadar emek verip tanıtsak da asıl önemli 
olan hasta bununla 24 saat 365 gününü geçiriyor biri de benim 
babam, ConvaTec’ten memnunlar. Ürün hastaların hayatını 
kolaylaştırıyor. Sızdırma, koku, deride deformasyon ve benzeri 
şikayetler olmuyor. Mesela çok ilginçtir diğer ürünleri kullanan 
hasta ConvaTec’e hemen uyum sağlıyor. Fakat ConvaTec 
kullanan bir hasta diğer ürünlere hemen geçiş yapamıyor, 
ya bayinin elinde ürün olmaması lazım veya bayinin problemli 
olması lazım ki hasta mecbur kalsın. ConvaTec yeniliklere 
tıptaki gelişmelere çabuk ayak uyduruyor bu yüzden de 
rakiplerinden önde. 

Bizim de doktor ve eczacıların yemini gibi bir yeminimiz var.
Bu ahilik yeminidir. Devletimiz yeni çıkardığı yasayla, 
medikallere yeni bir ciddiyet ve sorumluluk kazandırmıştır. 
Hastalarımız aileden biri gibi olup hepsinin problemleriyle ayrı 
ayrı ilgileniriz.

Sıkıntı ve şikayetlerini her zaman dinlemeye hazırız. Neticede 
biz hizmet satıyoruz. Sağlık ile alakalı bir iş ile uğraşıyoruz. 
Bunun bilincindeyiz ve hastalarımız da bunun farkında. Özel 
gün ve aylarda hatırlayıp önemli gelişmelerde hastalarımızı 
bilgilendiriyoruz.

Sizce sektörde öncelikli çözülmesi gereken sorunlar 
nelerdir?

Sektörde çözülmesi gereken birçok sorun var ama bence en 
önemlisi kurum yani SGK ödemeleri hususudur. Ödemelerin 
direkt medikal hesaplarına yapılması, ithalat veya imalat 
yapan firmaların maliyetlerinin dikkate alınması, ödemelerin 
arttırılması sektörü rahatlatacak girişimler olacaktır. Gelişen 
piyasa koşullarında hastaların ekonomik olarak sıkıntı 
yaşadıklarını görmekteyiz. Geri ödeme rakamlarının ihtiyacın 
altında olması nedeniyle hasta ile medikaller arasında ciddi 
problemler yaşanabiliyor. Hatta verilen hizmet kalitesi düşüyor. 
Bunun önüne geçmek için farklı bir ödeme politikası olmalı. 

Dergimiz aracılığı ile medikal sağlık sektöründeki 
meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz?

Zor süreçlerden geçiyoruz. Sabırlı, ilkeli, iyi düşünerek, dikkatli 
olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerek dağıtıcı firmaların 
şartları gerek SGK’ nın düzenlemeleri medikal ve hastaları ciddi 
derecede karşı karşıya bırakmakta. Bu sebepten işimiz zor. 
Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm meslektaşlarıma 
hayırlı, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. 

Talat TAŞDEMİR
Körfez Tıp Medikal - Genel Müdür 
talat.tasdemir@korfeztipmedikal.com.tr

Bayilerimizden Haberler
Kocaeli bayimiz KÖRFEZ TIP MEDİKAL Genel Müdürü

Sayın Talat TAŞDEMİR ile verdikleri hizmet ve sektör

üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. 

1973 Kars doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
16 yıldır sağlık sektöründe bulunmaktayız. Kocaeli’nin 
farklı yerlerinde 4 şubemiz bulunmakta. 6 tane sabit 5 
tane doktor ve hastane ziyareti yapan arkadaşlarımız 
var. Görevlerini severek isteyerek dürüst, ilkeli, ahlaklı bir 
şekilde yapıp üstesinden gelmeye çalışıyorlar.

Röportaj;
Tahsin Semizoğlu

Kurumsal Satış Yöneticisi
İstanbul
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