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Aslında herkeste
					menisküs var.
KID
İ
L
Ş
İ
Ş
E EMİN HAR İZ

A
Ğ
I
RI
A
V
M
N
E
M
L
E
T
İ
L KİL
IE
I

DE SIVI
B
İ

T AÇIKLIĞI
KE

İN
İÇ

E

KL

Okulların açılması ile birlikte
Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünüdür. Yapılan araştırmalarda kahvaltı
çocukların beslenmesi büyük önem
eden çocukların etmeyenlere göre başarı düzeylerinin, derse ilgilerinin daha
kazanmaktadır. Bu dönem ileriki yıllar
yüksek olduğu, daha kolay öğrendikleri görülmüştür.
için sağlıklı beslenmenin temelini
oluşturacak bir dönemdir. Çocuğun
Çocuğunuzu oyunlara ve harekete teşvik ediniz. Hatta siz de onunla birlikte
okul çağlarında edindiği beslenme
hareket edin. Unutmayın çocuklar çoğunlukla anne-babalarını örnek alırlar.
alışkanlıkları gelecekte de süreklilik
göstermektedir. Bu dönem de
Okula başladığında beslenme çantasını siz hazırlıyorsanız kek-kurabiye-börekçocuk kadar anne ve babanın da
meyve suyu gibi besinler yerine “sandviç + süt/ayran + meyve” tarzında daha düşük
beslenme konusunda bilinçli
kalorili daha dengeli mönüler hazırlayın.
davranması gerekmektedir.
Çocuk beslenmesinde
Çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamayın, onun ihtiyacı kadar olan, yiyebileceği
dikkat edilmesi
porsiyon miktarlarını ayarlayın.
gereken püf
noktalar:
Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine meyve tatlıları veya sütlü tatlıları
tercih etmesine özen gösterin.

Ara öğün alışkanlığı kazandırın. Bu öğünlerde meyve-sandviç-süt-sütlü tatlısebze çubukları gibi alternatifler sunun. Sevmediği bir besin grubu varsa bir
diyetisyene danışın. Yerine ne verebileceğinizle ilgili size yardımcı olacaktır.
Asla diyet için zorlayıcı olmayın ve çocuğu listelere mahkum etmeyin.
Yavaş yavaş ve kademeli olarak alışkanlıklarını değiştirmeye çalışın.
Okulda yemek veriliyorsa okul yönetiminden mönüleri isteyin ve çocuğunuzu seçimleri
konusunda bilgilendirin. Ayrıca evdeki yemeğini okulda yemediklerini tamamlayacak
şekilde organize edin. Okul mönülerinin beslenme ve diyet uzmanı tarafından
hazırlanmış olmasını okul yönetiminden isteyiniz.
Sağlıklı yemekleri birlikte yapmaya çalışın. İçinde emeğinin bulunduğu bir besini
daha kolay ve severek yiyecektir.
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Eve cips-çikolata-asitli içecekler-hazır meyve suları gibi besinleri almayın.
Çocuğunuzu bu tip gıdalarla ev ortamında karşılaştırmayın. Israr ederse onunla
oturup bu tip besinlerin bünyesine nasıl zarar verdiğini uygun bir dille anlatın ama
sakın korkutmayın.

Ani dönme hareketleri başta olmak üzere, dizdeki travmalar sonucu menisküs dokusu yırtılabilmektedir. Menisküs
rahatsızlıkları sadece sporcularda değil, dizini herhangi bir şekilde zorlamış hemen hemen herkeste görülebilir.
Kıkırdağın uzun süreli yırtık kalması ve buna karşılık herhangi bir tedavi görmemek, dizde kıkırdak hasarı ve
kireçlenmeye neden olmaktadır. Menisküs tanısında erken teşhis önemlidir. Eğer sizde de bu şikayetler varsa kısa
sürede bir doktora görünmek en doğru seçim olduğu gibi dize alınan küçük darbelerle gelen ağrılar ciddiye alınmalıdır.

Belirli saatlerde ayarlanmış sofra düzeni evde kurulmalı ve bu saatlere
ev içerisinde ki herkes uymalıdır.
Kola, çay yerine çocukların meyve suyu, süt, ayran, bitki çayları içmesini sağlayın.
Fast - food restoranlarında hamburgerin yanında patates, kola yerine
ayran ve salata isteyin.
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Op.Dr. Şevki Serkan HEZAR - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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BEYLİKDÜZÜ KOLAN HOSPITAL
GÜNGÖREN KOLAN HASTANESİ
SİLİVRİ KOLAN HOSPITAL
BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPITAL
SEFAKÖY KOLAN TIP MERKEZİ ESENYURT KOLAN TIP MERKEZİ

Dyt. E.Hicran ASLAN- Beslenme ve Diyet Uzmanı
OKUL ÇAĞINDA BESLENME

GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI

Diğer tedavilere oranla avantajları nelerdir?
Multidiod Lazer DSR yönteminde lazer probu
göz kapağında bulunan punktum adını verdiğimiz
gözyaşı deliklerinden girer, gözyaşı kesesini geçer
ve kese ile kemik arasındaki kapanmış yolu Diod
Lazer kullanarak açar. Bu nedenle dikiş işlemi yoktur.
Aynı zamanda bu işlem burun içinden endoskopla
izlenir. Açılacak olan kanalın büyüklüğü yeterli
boyuta ulaştığında işlem sonlandırılır. Diğer iki
yöntemde olan kanama şikayeti Multidiod Lazer DSR
de nerdeyse hiç yoktur.
Başarı oranı nedir?
Multidiod lazer DSR tecrübeli bir cerrahta
yüksek başarı oranına sahiptir. Operasyondan 1
gün sonra hasta günlük yaşantısına başlayabilir ve
daha önce narkozlu, dikişli gözyaşı kanalı ameliyatı
geçirip tekrar tıkananlarda bu yöntemin başarı oranı
yüksektir.

Gözyaşı
KANAL
TIKANIKLIĞI
Göz yaşı kanal
tıkanıkları tedavisi
transkanaliküler DCR
Lazer Sistemi
MULTIDIODE

Gözyaşı kanal tıkanıklığı
nedir?
Gözlerimizde kaş altında
bulunan gözyaşı bezinden
salgılanan bir sıvıyla beslenir.
Bu sıvı hem gözün ön tarafını
yıkar, kurumasını önler hem
de içerisindeki maddelerle
göz ön yüzünü besler ve
korur. Gözyaşı sıvısı işlemini
gördükten sonra Gözyaşı
Kanalına girerek oradan
burun içine oradan da
boğazımıza doğru akar.
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Bu işlem gün içinde devamlı tekrarlanır. Eğer gözyaşı kanal
tıkanıklığı var ise bu sıvı kanal içinden dışarıya doğru akar.
Gözde sulanma ve çapaklanma oluşur. Kanal içi mikrop
kapar ise gözyaşı kesesi şişer. Şişen kese göz ile burun
arasında dışarıdan rahatlıkla görülebilir. Hastalar gün içinde
devamlı sulanmadan ya da çapaklanmadan hatta rüzgara
çıkınca gözlerinin sulanmasından şikâyetçidirler.
Tedavi edilmediği durumlarda karşılaşılacak sorunlar
nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavi edilmezse gözyaşı
kesesi ve gözyaşı yolları mikropla dolar. Bu mikroplar göz,
kapak ve çevre dokular için tehlike oluşturur. Hatta mikrop
yayılırsa menenjit, böbrek hastalığı gibi hastalıklar ortaya
çıkabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda katarakt
ameliyatı yapmak bile bir risk oluşturur.
Lazer tedavisi yeni bir uygulama mıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığında Lazer tedavisi yeni bir
uygulamadır. Multidiod Lazer DSR diye adlandırdığımız
bir cerrahi yöntem yukarıda anlattığımız iki yöntemin
birleştirilerek dikişsiz bir şekilde lazerle yapılmasıdır.

Uygulama kimlere hangi nedenlerle yapılamaz?
Gözyaşı kanalının en ucunda kapaklarda bulunan
punktum adını verdiğimiz giriş deliği yoksa bu işlem
uygulanamaz. Öncelikle punktumların cerrahi olarak
açılması gerekir. Gözyaşı kanalına gelmeden önce
alt ve üstte birer adet kanalcık( kanalikül) vardır. Bu
kanalcıklarda tıkalı ise lazer DSR yapılamaz. Bu iki
durumda diğer DSR yöntemleri de zaten yapılamaz.
Öncelikle punktum ya da tıkalı olan kanalcıkların
açılması gerekir. Fakat bu iki durumda seyrek
rastlanan hastalıklardır. Kısacası multidiod Laz er
DSR gözyaşı kanalı tıkalı olan hastaların çok büyük
bir çoğunluğunda yapılabilir. Gereken tek şey uzman
bir hekimin tüm bu konulara dikkat ederek, iyi bir
muayene yaparak bu cerrahiye karar vermesidir.
MULTİDİODE DCR LAZER Tekniği
Günümüzde hem U.S.A’da hem de Avrupa’da
DCR cerrahisinde başarı ile kullanılmaktadır.
* Konvansiyonel Eksternal DSR esnasında ortaya
çıkan şiddetli kanama lakrimal kemikte kalıcı defekt
ve hastanın yüzünde kalıcı bir skar riski yoktur ve
cerrahi işlem kolak anestezi uygulanarak yapılır.
* Sistemde handpiece kullanımı opsiyonel olarak
sunulmakla birlikte, bugüne kadar uygulanan
cerrahi işlemlerden yola çıkarak hekimlere en
uygun prob’un çıplak fiber olduğuna ve optik fiber
ölçüsünün konsantrasyonu yüksek olduğu için 600
um den daha küçük optik fiberlerin kullanılması
gerektiğinden dolayı bu ölçülerin kesim işleminde
başarısız sonuçlar ortaya çıkarması ve handpiece
metalinin lazer atışı sırasında çok fazla ısınarak
lakrimal kanal, göz kapaklarında ve yüzde yanıklar
oluşturması transkanaliküler DCR cerrahisinde
aşırı ısıya dayanıklı 600’lük optik fiber teknolojisini
oluşturmuştur ve bu ölçüler periyost, kemik ve
nazal mukozada osteotomi için en uygun fiberdir.
Uygulanan multidiode lazer, kendi özelliği ve bu fiber
teknolojisi ile bütünleşerek mükemmel hemostazik
koagülasyon sağlayarak karbonlaşma oluşumunu
da engeller.

Avantajları
•
•
•
•
•
•
•

Lokoal anestezi
Kansız işlem
Cerrahi alanda net görüntü
Lazer fiber ile dokunsal geri
bildirim
Mikrocerrahide kesinlik
Operasyon sonrasında daha
az rahatsızlık
Kısa sürede iyileşme

Op.Dr.Mehmet DOKUYUCU Göz Hastalıkları Uzmanı
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