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1982’de İskenderun ‘da doğdu. İlk ve orta öğrenimini anne babasının öğretmen olması sebebi ile Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki farklı okullarda
tamamladı. 2000’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumaya hak
kazandı.
Temmuz 2007 itibariyle üniversite öğrenimini başarıyla tamamlayarak “Tıp
Doktoru” unvanını aldı. Aynı yıl Siirt’in Şirvan ilçesine pratisyen hekim olarak
atandı. Temmuz 2008’de Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı anabilim
dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Burada çalıştığı kısa zaman
zarfında kendisi için Cerrahi Tıp bilimlerinin daha uygun olduğuna karar vererek işinden ayrıldı. Ocak 2009’da Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasına başladı. Mayıs 2014’de uzmanlığını aldı.
Kısa bir dönem Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
atandı. Burada çalıştığı süre boyunca ağırlıklı olarak Laparoskopik (Kapalı)
cerrahi tekniklerle ilgilendi. Son dönemde çalışmalarını Obezite ve Metabolik cerrahi üzerine yoğunlaştırdı. Op. Dr. Güven GÖRKEM Ocak 2019 itibarı
ile çalışmalarına kendi kliniğinde devam etmektedir.
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• TÜP MİDE
Genel anestezi altında yapılan ve kişinin mide hacmini küçültmek amacıyla başvurulan ameliyata tüp mide ameliyatı ismini verebiliriz. Kapalı ameliyat yöntemi
yani diğer adıyla laparoskopik yöntem birçok ameliyatta olduğu gibi sık yapılan
tüp mide ameliyatlarının da vazgeçilmezidir.
• MİDE BOTOKSU
Mide botoksu olarak duymaya başladığımız bu uygulamada “Clostridium botulinum” isimli bakteriden türetilen botoks enjeksiyon yardımı ile midedeki iştah ve
mideyi boşaltma ilgili bölgeye uygulanarak yavaşlatma yöntemiyle kilo verimini
sağlamaktadır.
• MİDE BALONU
Birçok kilo verme yöntemlerini deneyen ancak sonuç alamayan herkes obezite
cerrahisine ilk etapta sıcak bakamayabiliyor. Ameliyat olmadan kilo vermeyi isteyenler ise endoskopik mide balonu uygulaması ile fazla kilolarından kurtularak
sağlıklı bir bedene kavuşabiliyor.
• YUTULABİLİR MİDE BALONU
Elipse mide balonu bir kapsül içine gizlenmiştir. Uygulanması için ameliyat, endoskopi ve anestezi gerektirmeyen elipse mide balonu çok ince poliüretan materyalden üretilmiştir ve uygulandıktan 4 ay sonra doğal yollarla vücuttan atılmaktadır.
• AMELİYATSIZ OBEZİTE
Mide Botoksu
Mide Balonu
Elipse Yutulabilir Mide Balonu
Sağlıklı Kilo Verme
Diyetisyen Kontrolünde Kilo Verme
Doktor Kontrolünde Kilo Verme
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Mide Botoksu
Mide Botoksu Nedir?

Fazla kilolarıyla başı derde giren ve bir
türlü kilo vermeyi başaramayan kişiler
Kilo tüm vücudun her zerresine etki eden cerrahi yöntemlerden de korktukları için
bir yüktür. Bu gereksiz yük yığını ise vü- kilolarıyla hayatına devam etmeyi seçicudun diğer bölgelerini zaman içerisinde yorlar. Günümüzde tıbbin gelişmesi ve
tahrip etmekte ve o bölgelerin kendi gö- yeni teknolojilerin yaygınlaşması ile artık
revlerini yerine getirememesine neden ameliyatsız obezite tedavileri ve müdaolmaktadır. Örneğin, rahim bölgesinde haleleri yapılabiliyor. İşte, mide botokçok fazla yağlanma olan bir kadının ço- su uygulamaları da ameliyatsız obezite
cuk sahibi olamamasının %50 sebebi bu- tedavileri ve müdahaleleri sınıfında yer
dur. Çünkü rahmin yağ tutması, bebeğin alıyor. Gençleşme ve güzelleşme adına
yerleşeceği alanın daralmasına sebep yapılan botoks uygulamaları gelişen tıbbi
olacağı için gebe kalma şansı oldukça zor- imkânlar sayesinde artık obezite tedavilaşacaktır. Bu nedenle, rahim bölgesinin sinde kullanılmaya başlandı. Mide botokişlevlerini yerine getirebilmesi ve fetüs su olarak duymaya başladığımız bu uyguiçin uygun alanın açılması için kilo veril- lamada “Clostridium botulinum” isimli
mesi, birçok kadın doğum doktoru tara- bakteriden türetilen botoks enjeksiyon
ile midedeki iştah ve mideyi boşaltma
fından önerilmektedir.
ilgili bölgeyi yavaşlatma yöntemiyle kilo
verimini sağlamaktadır.
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Mide Botoksu Nasıl Yapılıyor?
Mide botoksu alanında başarılarıyla bilinen Dr.
Güven Görkem ameliyatsız obezite uygulamalarında mide botoksunu sık sık tercih ediyor.
Konforlu bir uygulama olan mide botoksunda
amaç iştahı kapatmak ve midedeki sinir ve kasların daha yavaş çalışmasını sağlamak. 4- 6 ay
boyunca midedeki besinlerin sindirimini yavaşlatan ve böylece uzun süreli tokluk hissi veren
botoks, aynı zamanda iştah kapanmasına da
destek oluyor.
Endoskopik yöntemle yapılan mide botoksu
uygulaması 10 ila 20 dakika arasında yapılıyor
ve sonrasında herhangi bir iz, ağrı yada istirat
gerektiren bir durum olmadan hasta ayağa kalkabiliyor. Fazla kilonun %30-40’ının verilmesini
destekleyen mide botoksu günümüzde ameliyatsız obezite tedavisi olarak sıkça hastalar tarafından tercih ediliyor.
Herhangi bir ameliyat hazırlığına gerek duyulmayan yapılan mide botoksu uygulaması “sedasyon” altında yapılıyor. Endoskopi cihazının
yaratacağı olumsuz etkilerin olabileceği düşüncesi ile boğaza uyuşturucu sprey sıkılmaktadır.
Midenin endoskopi cihazıyla görüntülenmesi
sonucunda doktor midede herhangi bir problem yoksa mide botoksu uygulamasını gerçek-

leştirebilir ve ortalama 1-2 saat sonra hasta taburcu edilebilir
Mide Balonu mu Mide Botoksu mu?
Mide balonu yada mide botoksu ile zayıflama
konusunda kararsız kalan herkes hangi yöntemin daha iyi sonuç verdiğini ve daha az komplikasyon içerdiğini gibi soruları bizlere ve diğer
meslektaşlarımıza daima yöneltiyor. Endoskopik yöntemle yapılan her iki uygulamada ameliyatsız obezite tedavisi alanında yer alsa da elbette birbirleriyle farklılaştığı noktalar var.
Mide balonunda hastanın kilosu, yaşı yada o
anki fizyolojik ve psikolojik durumu çok önemlidir. Mide balonu hacminin düzenli olarak ara
sıra ayarlanması gerekir ki bu da hastaya endoskopinin tekrar yapılmasını gerekli kılabilir.
Her ikisi de olumlu sonuçlar verse de mide
balonunda tekrarlayıcı seanslara gitmek çok
önemlidir. Mide botoksunda ise tek seansa gidilir ve 4-5 ay sonra istenen kiloya erişilmediyse ve şartlar uygunsa mide botoksu uygulaması
tekrarlanabilir. Herkesin yapısı ve içinde bulunduğu koşullar farklı olacağı için doktorunuz size
hangi yöntemin uygulanmasının daha iyi olacağını muayene esnasında söyleyecektir.
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Mide Botoksu Kimlere Uygulanmakta- Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı
dır?
Dr. Güven Görkem ile Özlediğiniz Bedene Kavuşma Zamanı
Dünya’da hızla artan obezite problemine
karşı birçok diyet, spor çeşidi ve medikal Eski resimlerinize baktığınız ve “ ne kaürün bulunuyor. Ancak, kişinin yapısın- dar zayıf ve narinmişim” dediğiniz anda
dan kullandığı ilaca kadar birçok faktör kendinize iyilik yapmanızın vakti gelmiş
kilo verimi konusunda oldukça önemli demektir. İdeal kilonuza inerek şu anda
bir faktör. Bu nedenle, kilo verme engeli yaşadığınız tüm sağlık sorunları ve psikoolan obezite hastalarının ideal kilolarına lojik problemlerden kurtulabilir ve yepkavuşmaları ise ameliyatlı yada ameliyat- yeni bir hayata adım atabilirsiniz. Bunun
sız obezite tedavileri ile mümkün olabili- için; ameliyatsız obezite tedavilerinden
yor. Vücut kitle indeksi 35’in altında olan birini seçebilir ve hiçbir ameliyata gekişilere uygulanabilen endoskopik mide rek duymadan kısa sürede kilo vermeye
botoksu uygulamasında doktorun kont- başlayabilirsiniz. Kendinize ve geleceğinirolleri sonucunda 35’in altında bile olsa ze dair en iyi adımı atmak içinse Ankara
bazı kişiler bu uygulama için uygun olarak Obezite ve Metabolik Cerrahisi merkezida görülmeyebilir. Örneğin, ülser, gastrit, mizde sizi bekliyor olacağız.
mide polipi yada on iki parmak bağırsağı
sorunları olan kişilere mide botoksu uygulaması yapılması mümkün değildir.
Endoskopik Mide Botoksunun Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
6 ila 9 ay ilerisinde fazla kilolardan kurtulma şansı sunan endoskopik mide botoksu uygulaması birçok hastalığında
sonlanması konusunda iyi bir yöntemdir.
Ancak, daha önce belirtildiği gibi mide
ve bağırsaklarla ilgili sorun yaşayan kişilerde mide botoksu olumsuz sonuçlar
doğurabileceği için doktorlar tarafından
uygulanmamaktadır. Mide botoksu, midesinde ve bağırsağında sorun olmayan,
35 kitle endeksinin altında olan kişilerde
ideal bir zayıflama yöntemi olarak kabul
görür.
Diyetisyen kontrolünde devam edilebilen mide botoksu uygulamasında çok
daha hızlı ve kalıcı kilolar verilebilmektedir. Mide botoksu uygulamasından sonra beslenme ilk gün sıvı gıdalarla olması
mide açısından iyi olacağı için doktorlar
tarafından öneriliyor ancak diğer günler
normal besin değerine sahip gıdaların
yenmesinde hiçbir sakınca yok.

8

Mide Balonu
Mide Balonu Uygulaması –
Mide Balonu Nedir?
Başarılı bir kilo verme yöntemi olarak bilinen mide balonu uygulaması aynı zamanda ameliyatsız obezite tedavisi seçeneği
olarak da kabul görüyor. Obez hastaların
hem fizyolojik sorunlarına hem de sosyolojik beklentilerine çözüm sunmak amacıyla geliştirilen mide balonu uygulamasını Ankara’da Dr. Güven Görkem uzun
yıllardır başarılı bir şekilde uyguluyor.
Endoskopik yöntemle midenin içerisine
bir balon yerleştirilmesini kapsayan bu
uygulama çağın hastalığı obezite problemini ortadan kaldıracak kadar iddialı bir
uygulama.

sağlıklı bir bedene kavuşabiliyor. Hızlı ve
pratik bir uygulama olarak nitelendirilen
mide balonu uygulaması obezite tedavilerinde en çok tercih edilen kilo verme
yöntemlerinden birisidir.
Mide Balonu İle
Zayıflamak Mümkün mü?

Ankara mide balonu uygulaması alanında adından sıkça söz ettiren Dr. Güven
Görkem’e “mide balonu ile zayıflamak
mümkün mü gerçekten” gibi sorular daima geliyor. Kilo vermenin hastayla ilgili
bir durum olduğunu dile getiren Dr. Güven Görkem mide balonu ve zayıflama
ile ilgili sorulan tüm sorulara kuralların
dışına çıkılmadığı yada balonla ilgili bir
Birçok kilo verme yöntemlerini deneyen problem yaşanmadığı sürece kilo verme
ancak sonuç alamayan herkes obezite başarısı %90’larda olur” ifadelerini kulcerrahisine ilk etapta sıcak bakamayabi- lanıyor. Yani, mide balonuyla zayıflamayı
liyor. Ameliyat olmadan kilo vermeyi is- düşünüyorsanız doktorunuzun size öneteyenler ise endoskopik mide balonu uy- receği her şeyi harfiyen yerine getirmeniz
gulaması ile fazla kilolarından kurtularak gerekiyor.
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Mide Balonu Uygulaması Nasıl Kilo Verdiriyor?

için ilaç takviyesi verilir. EKG, akciğer filmi gibi değerlendirmeleriniz sonrasında
anestezi ile görüşür ve yarı baygın hale
Geçmişte cerrahi obezitede ön tedavi getirtilerek uygulamaya başlanır. Yutak
amacıyla kullanımı daha yaygın olan mide borusu kısmına uyuşturucu sıkılır ve enbalonu; obezitenin her geçen gün artma- doskop cihazı yemek borusu, mide ve
sıyla artık temel tedavi yöntemi olarak da ince bağırsağı incelemek amacıyla ağızkabul görüyor. Birçok hastalığın baş düş- dan gönderilir. Mide balonuna jel sürülemanı olan kilonun verilmesini sağlayan rek mideye indirilir ve mavi renkte bir sıvı
mide balonunun uygulanması ise son de- balona enjekte edilir. Bu mavi sıvının enrece kolay ve ağrısız. Fazla kilolardan kur- jekte edilmesinin amacı ise hastanın olası
tulmak için obezite doktorlarının önerdi- bir durumda idrarına mavi rengin karışği bir yöntem olan mide balonu midedeki ması ve doktoruyla görüşmesi içindir. Bu
alanı küçültmek için kullanılıyor. Çok fazla durumlar; balonun patlaması, sönmesi
yemek yiyen yada iştahı çok açık olan ki- yâda etkisini yitirecek durumlara maruz
şilerin doygunluk hissinin uzun süreli de- kalmasıdır ve korkulacak bir durum devam etmesini sağlayan mide balonu aynı ğildir. Midede balon yerleştirildikten ve
zamanda mide küçültücü etkiye de sahip. şişirildikten sonra endoskop mideden çıBöylece, kişi çok fazla yemek yiyemiyor karılarak uygulama bitirilir.
ve dolayısıyla kilo almıyor. Var olan kiloları da beslenmesine dikkat ederek ve mide Mide Balonu Uygulaması ile Ne Kadar
balonunun yarattığı “tokluk” hissiyle ver- Kilo Verilebilir?
diren mide balonu uygulaması birçok kişi
tarafından sıkça tercih ediliyor.
Endoskopik mide balonu yöntemi ameliyatsız obezite tedavisinde son derece
Mide Balonu Nasıl Takılıyor?
önemli ve başarılı bir uygulama olarak
biliniyor. Yan etkileri minimum olan mide
Dr. Güven Görkem tarafından endoskopi balonu sağlığı ve vücudu tehdit etmeile takılan mide balonu uygulaması ol- yen bileşenlerden üretilir ve kontrolleri
dukça konforlu ve ağrısız bir uygulamadır. de kolay yapılır. Eğer ki, mide balonu için
Hastanın mide balonu için uygun bir kişi uygun bir adaysanız 15 ila 20 kilo kadar
olup olmadığını test etmek için birtakım net bir kilo kaybınız söz konusu olabilir.
testlerin yapılmasını takiben mide, ye- Ancak, kilo vermenin birçok faktöre göre
mek borusu ve bağırsaklar gibi önemli değiştiğini göz önünde bundurmak ve bu
organlarda yara yada polip gibi durumlar sebeple doktorların tüm önerilerini dinsöz konusu değilse mide balonu takılabi- lemek gerekiyor.
lir. Ancak; hamile, emziren, gastrit yada
ülser şikayeti olan herhangi birisi mide Fizyoterapistler eşliğinde yapılan egzerbalonu için uygun hasta olmadığı gerek- sizlerle ve düzenli bir beslenme hayatıyçesiyle mide balonu takılması iptal edile- la mide balonu uygulamasından sonuç
bilmektedir. Eğer ki mide balonu için uy- almak çok kolay olacaktır. İdeal kilonuza
gun olduğunuza doktorunuz tarafından tekrar dönmenizi sağlayacak sihirli değkarar verdiyse 8 ile 12 saat öncesinden nek olarak ifade edilen mide balonu uygıda alımınızı kesmenizi doktorunuz ister. gulaması için uygun olup olmadığınız koRutin tetkikler sonrasında damar yolunuz nusunda doktorunuzla görüşerek net bir
açılır ve herhangi bir ağrı hissetmemeniz bilgiye varabilirsiniz.
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Endoskopik Mide Balonu Uygulamasının hiçbir zararı yoktur ve bizler süreç boyunca kontrolleriniz eksiksiz tamamlayarak
Sağlayacağı Avantajlar
sizin mide balonu ile kilo verme sürecini
Zayıflamak uğruna haftalarca aç kalan ve en rahat şekilde geçirmeniz sağlanır. Ortadı iğrenç gıdalarla beslenmeye çalışan talama 6-7 ay içerisinde ideal kilonuza
herkes bir süre sonra kilo verme girişi- sizi kavuşturabilen mide balonu uygulaminde başarısız oluyor. Birkaç deneme ması hızlı kilo vermenizi sağlarken aynı
sonrasında ise tamamen pes eden kişi zamanda insülin direncinizi de düzenler.
eski yeme alışkanlıklarına dönünce ver- Sindirim ve boşaltım sistemine de faydası
diği kilolara ek olarak daha da kilo alma olan mide balonu uygulaması ile çok sık
yeme ataklarınız son bulur ve böylece
suretiyle bizlere başvuruyor.
kilo vermeye başlarsınız.
Kilo vermek sandığınız kadar zor bir şey
olmasa da bazı biyolojik ve genetik fak- Siz de yepyeni hayatınıza ideal kilonuzda
törlerin kilo verme üzerine etkin rol oy- başlamak ve var olan tüm sağlık sorunlanadığını söylemekte fayda var. Kilo ve- rınızdan kurtulmak istiyorsanız Dr. Güven
rememenizin sebebi şeker mi yada bir Görkem’e elinizi uzatın. Yüzlerce başarılı
başka problem mi öncelikli olarak bunun mide balonu uygulaması gerçekleştiren
tespitinin yapılması gerekiyor. Eğer ki kilo Dr. Görkem Güven ile birlikte sağlıklı bir
vermeniz için bir engel yok ve halen kilo hayata merhaba demek bir telefon kadar
veremiyorsanız endoskopik mide balonu uzağınızda!
uygulaması ile kolaylıkla fazlalıklarınızdan
kurtulabilirsiniz. Silikon balonlarla yapılan
mide balonu uygulamasının sağlığınıza
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Elipse Yutulabilir
Mide Balonu
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Elipse Yutulabilir Mide Balonu ameliyatsız kilo verme yöntemlerinden en etkilisi
olan mide balonu uygulamasının endoskopi gerektirmeden uygulanabilen en
güncel versiyonudur. Halk arasında hap
gibi mide balonu, yutulabilir mide balonu, kapsül mide balonu gibi isimler ile
anılan elipse mide balonu bir kapsül içine
gizlenmiştir. Uygulanması için ameliyat,
endoskopi ve anestezi gerektirmeyen
elipse mide balonu çok ince poliüretan
materyalden üretilmiştir ve uygulandıktan 4 ay sonra doğal yollarla vücuttan
atılmaktadır. Elipse Yutulabilir Mide Balonu diğer mide balonu uygulamaları
gibi midede yer kaplayıcı etki ile tokluk,
doygunluk, iştah kaybı sağlamasının yansıra katı gıdaların midedeki sindirimini
yavaşlatarak kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Elipse mide balonu küçük porsiyonlarla yoğun tokluk sağlamaktadır. Bu
süreçte beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları sağlıklı yönde değiştirildiği taktirde
10-25 kilo verilebilmesi mümkündür.

ANESTEZİ YOK...
ENDOSKOPİ YOK...
AMELİYAT YOK…

Sadece Sonuç Var!

Elipse Mide Balonu uygulamasının avan- lonlarına göre midenizi daha az rahatsız
tajları nelerdir?
edecektir. Bu sebeple mide balonu işlemi
sonrası şikayetler elipse yutulabilir mide
Elipse Yutulabilir Mide Balonun diğer tip balonunda daha az gözlenmektedir.
mide balonlarına göre avantajı endoskopik işleme gerek duymadan midenize Yutulabilir mide balonunun mideden çıyerleştirilebilmesidir. Bu nedenle Elipse kartılması için diğer mide balonlarının
Mide Balonu için endoskopik işlem ve bu aksine endoskopi gerekmez. Ortalama 4
işlem için gerekli olan damar yolu açılma- ay gibi bir sürenin sonunda yavaş yavaş
sı ve anestezi ilaçlarlıyla uyutulmanıza ge- boşalarak 10 gün içerisinde doğal yollarla
rek olmamaktadır. Dolayısıyla 10-15 daki- vücuttan atılır. Bu süreçte diyetisyenimikalık bu işlemden hemen sonra gündelik zin beslenme önerilerine uyduğunuz takyaşantınıza kaldığınız yerden devam ede- tirde kilo vermeye devam edebilirsiniz.
bilirsiniz. İşlem sonrası bazı hastalarda Program balon vücuttan ayrıldıktan sonra
bulantı, kusma, kramp benzeri şikayetler da devam etmektedir.
görülebilir. Bu şikayetlerinizi önlemek için Yutulabilir mide balonu bir yıl içerisinde
işlem öncesi size yardımcı olacak ilaç ve iki defa uygulanabilir. Bu sayede daha
beslenme önerilerinde bulunacağız.
yüksek kilolu bireyler için de daha uzun
süreli bir program haline getirilip çok
Yutulabilir mide balonunun tam yuvar- daha etkili ve sağlıklı kilo kaybı sağlanalak olmayan eliptik yapısı nedeni ile mide bilir.
anatomisine daha uygundur. Bu sebeple
elipse mide balonu midenin üst kısmında Programa ek olarak uygulama sonrası
tutunur ve midede bulunduğu 4 ay bo- sizlere verilen akıllı saat ve vücut analizi
yunca iştah kontrolü sağlar. Diğer balon- yapabilen akıllı tartı sayesinde kliniğimize
lar zamanla yerçekimi etkisi ile midenin gelemeseniz de ekibimiz tarafından onliaşağılarına iner ve iştah kontrolü konu- ne takip edilirsiniz. Diğer mide balonlarısunda sorunlar yaşanması olasıdır. Yutu- nın aksine elipse yutulabilir mide balonu
labilir mide balonu diğer balonlara göre kişiselleştirilmiş bir zayıflama programıdaha ince yapıda ve pürüzsüz bir yüzeye dır.
sahip olması sayesinde diğer mide ba-
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Sağlıklı Kilo Verme
Sağlıklı Kilo Vermek İçin
Kolları Sıvayın

Pek çoğumuz ideal kilomuzda olmasak
da belirli bir sınırda olmalıyız. Dünya
genelinde bir problem olan aşırı kilolu
olmak yetişkinlerden artık çocuklara
kadar tüm yaş kesimini etkiliyor. 5 yaş
altında 42 milyon çocuğun fazla kilolu
yada obez olduğunu düşünürsek bu
durumun önüne geçilmezse nelere sebep olacağı şimdiden belli. Bu nedenle,
ideal kilomuza kavuşmasak ta belirlenen sınırlara inmek için mutlaka çaba
sarf etmeli ve gerekenleri yapmalıyız.
Birçok hastalığa kapıyı aralayan aşırı
kiloların yaşamımıza olumsuz etkilerini
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“

“

görmezden gelmemeli ve biran önce
“olması gerekilen” kilolara inmeliyiz.
Peki, aşırı kilolar hangi hastalıkları beraberinde getiriyor bakalım.
Kiloyla Birlikte Gelen Hastalıklar

Günümüzde aşırı kilonun yarattığı
olumsuzluk sadece “görünüm sorunu”
değil. Arka planda birçok olumsuz etkisiyle vücuda zarar veren aşırı kilolar,
birçok hastalığa kapı aralıyor. Peki, o
hastalıklar neler?

Tip 2 Diyabet
Kilolu olmanın tip 2 diyabetle bağlantısı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. %80 tip 2
diyabet hastasında aşırı kilo olgusu söz konusu. Diyabet bilinen adıyla şeker hastalığı türleri olan bir hastalık. Bu türlerden Tip 2 diyabet
kalp hastalıklarından inmeye, göz bozukluklarından böbrek hastalıklarına kadar birçok ek
hastalığa sebep olabiliyor. Bu nedenle, diyabetten ve diğer olası hastalıklardan kurtulmak için
doktorlar hastalarına daima fazla kilolarından
kurtulmayı öneriyor.
Metabolik cerrahi alanında hizmet veren Dr.
Güven Görkem ise diyabet (şeker) ameliyatı
ile şeker hastalığının önüne geçmeyi başarıyor.
Ankara metabolik cerrahi branşında adını duyurmayı başaran Dr. Güven Görkem ile şeker
hastalığından kurtulmak ve sağlıklı kilo vermek
çok kolay.
Yüksek Tansiyon
Kanın her noktaya ulaşmasının zorlaşması sonucunda artan kan basıncının en büyük sebebi
fazla kilo. Kalp yükünü arttıran ve bununla beraber başta böbrekler olmak üzere tüm iç organlarda çeşitli zararlı etkiler oluşturan yüksek
tansiyon beraberinde kanda yüksek kolesterol
değerleri ve bozulmuş glikoz dengesi yani metabolik sendrom ile birlikte görülmektedir.
Kalp Hastalıkları

sine ve çoğalmasına sebep olduğu düşünülüyor.
Bu nedenle, aşırı kilolu olmak var olan kanser
riskini daha da arttıracağı için mutlak suretle
kilo verilmesi uzmanlar tarafından öneriliyor.
Uyku Apnesi
Türkiye’de uyku apnesi sorunu pek önemsenmese de uyku apnesi çok ciddi bir sağlık sorunudur. Diyabet, obezite, kalp problemleri, aritmi, tansiyon gibi birçok riski içinde bulunduran
uyku apnesi doğrudan kiloyla ilgili. Çünkü, boyun bölgesinde fazla yağ oluşumu uyku apnesini tetiklemekte.
Karaciğer Yağlanması
Karaciğer yağlanmasının birçok sebebi olsa da
en büyük sebeplerinden birisi de kilolu olmak.
Orta yaşlı, diyabetik ve kilolu olan çoğu hastada görülen karaciğer yağlanmasının belirtisi ise
yok bu nedenle çok geç fark ediliyor.
Böbrek Hastalıkları
Kronik böbrek hastalıklarının başlıca nedeni
olan kilolar, diyabet ve tansiyonun da en büyük
sebeplerinden birisidir. Yüksek tansiyon yada
diyabet hastası olmasa da fazla kilolu olmak
böbrek hastalıklarına yakalanma ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle, aşırı kilolu olmak ve az su
içmek ise böbreklerde geri dönülemez hasarlara sebebiyet verebiliyor.

Kan basıncıyla ilgili olduğunu söylediğimiz yüksek tansiyon da kalp hastalıklarına kapı aralayacaktır. Çünkü kan basıncını arttırmak için sürekli
mesai yapacak olan kalp kasları bir süre sonra
deforme olabilir. Yüksek kolesterolün de varlığı
sebebiyle kalp damarları tıkanır ve ciddi sağlık
sorunları oluşturur.
Kanser
Her geçen gün artan kanser çeşitleri ve kanserli hasta sayısının istatistiksel yorumlamasında
aşırı kiloların önemli bir faktör olduğu belirlendi. Yağ hücrelerinin sıklıkla hücre büyümelerini
tetiklediği için kanser hücrelerinin de büyüme-
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Diyetisyen Kontrolünde

Kilo Verme

Hayatımızın herhangi bir döneminde öyle
yâda böyle kilo problemiyle mutlaka karşılaşıyoruz. Çocukluk yâda ergenlik döneminde olacağı gibi evlilik sonrası süreçte
de bu durumla karşı karşıya gelebiliriz.
Değişen hayat tarzı ve farklı koşulların
bir araya gelmesi sonucu kilo alımı hızlanabilir. Kilo aldığımızı fark ettiğimizde
ise hemen yediklerimizi keser ve sporu
arttırarak kilo vermeye çalışır ve bazen
de zayıflama haplarına başvururuz. Kilo
kaybını istenen seviyelerde başarmak ve
ulaşılan kiloyu uzun dönem korumak ise
çoğu zaman mümkün olmuyor ve büyük
bir çıkmaza girebiliyoruz. Birçok şeyi yanlış yaptığımız bu kilo verme sürecinin de
elbette uzmanları var. Diyetisyen olarak
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bildiğimiz beslenme ve diyetetik uzmanları sağlıklı kilo verme için eğitim alıyor
ve bizlere hizmet veriyor. Dr. Güven Görkem‘de diyetisyen kontrolünde kilo verme hizmetiyle sizlere birçok ameliyatsız
veya cerrahi kilo verme uygulamalarına
aynı çatı altında ulaşabilme imkanı sağlıyor. Ankara diyetisyen kontrolünde kilo
verme branşında adını duyurmayı başaran Dr. Güven Görkem’den diyetin amacı,
nasıl diyet yapılması gerektiğini, diyetisyen seçimi ve diyetisyen kontrolünde kilo
vermenin sağlanması konusunda birçok
bilgiye yer verdiğimiz bu içerikte diyetisyenle zayıflamanın bize ne gibi katkıları
olacağını da görebilirsiniz.

Diyet Kavramı ve Diyetisyen Kontrolünde Kilo Verme Nedir?
Dünya üzerinde binlerce diyet çeşidi var ve her biride farklı uygulanıyor olsa da tek bir amaca hizmet
ediyor; kilo verme. Sayısı gitgide
artan obezite sayısına dikkat çeken
uzmanlar bilinçsizce yapılan tüm
diyetlerin insülin direnci oluşturabileceğini ifade ediyor. Vücutta oluşan
insülin direnci sonucunda düzensiz
şeker sorunu ve dolayısı ile yeme
atakları baş gösteriyor ve kilo verimi daha da zorlaşıyor. Vücudun
bazal metabolizma hızına da etki
eden kilo sorunun “en sağlıklı şekilde “ çözümlenmesi gerekiyor. Sadece
diyet yapmak da sağlıklı kilo vermek anlamına gelmiyor. Diyetin içeriği, diyetin süresi ve diyette spor yapılması da kilo verme
üzerinde oldukça etkili faktörler.
Günümüzde birçok kişi internetten yâda diğer
kanallardan bulduğu diyetleri uygulayarak kilo
vermeyi deniyor. Kısa zamanda şok diyetler ile
kilo verenler bir süre sonra iki misliyle aldıkları
kilolarla baş başa kalıyor. Bu nedenle, kilo vermenin sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için bu işin
uzmanlarına gitmekte fayda var. Beslenme ve
diyetetik bölümünde eğitim görmüş ve belirli deneyimlerinden sonra diyetisyenlik yapan
uzmanlar sayesinde ideal kiloya kavuşmak oldukça kolay. Vücudun tüm yapısını bilen, metabolizmayı yakından inceleyebilen ve kişinin gıda
toleranslarına da dikkat eden diyetisyenler “sağlıklı kilo vermek” adına diyet programlarını kişiye
göre özel hazırlıyor. Çünkü, şeker hastası birinin
böbrek hastası birinin alabileceği gıdaları farklı
olması, yaş ve cinsiyet gibi kriterler kilo verimi
açısından çok önemli. Bu nedenle, günümüzde
yapılan tek tip diyet programlarındaki kilo verimi kalıcı olmuyor. Ancak, diyetisyen sayesinde
size özel bir diyet programı hazırlandığı takdirde sağlıklı ve kalıcı bir kilo verimi söz konusu
oluyor.
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Doktor Kontrolünde
Kilo Verme
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Gelişen teknoloji sebebiyle artık yemeiçme davranışlarımız da değişti ve hayatımıza yepyeni sorunlar geldi. Hareketsizlik, stresli bir iş yaşantısı ve pratik olmak
amacıyla satılan hızlı tüketim gıdaları ise
kilolarımıza kilo eklerken var olan kilo
problemimizi daha da üst sınırlara taşıdı.
Geçmişten günümüze kadarki süreçte organik beslenen kişiler dahi belirli bir sistem sebebiyle artık dondurulmuş ve hızlı
tüketilebilen gıdaları almak durumunda
kaldılar. Bu da, haliyle tüm sindirim sisteminin bozulmasına ve yeme- içme davranışı değişikliğine sebep oldu. Dünya Sağlık
Örgütü’nün her dönemde araştırmasını
yaptığı obez hastalarının sayısı ise bu sebeplerden ötürü gitgide artıyor. 5 yaşında küçük 42 milyon obez çocuğun olduğu
gerçeği ise sorunun katlanarak devam
edeceğini bizlere gösteriyor. Ancak, kilonun beraberinde getireceği bir dizi olumsuzluk ise ilerde epey bir can sıkıcı olacak.
Bu nedenle, fazla kiloları vermek hem gü-

nümüz hem de gelecekteki bizler için çok
önemli bir adım. Son yıllarda birçok diyet
programı popüler olarak uygulanmakta
ancak herkes farklı miktarlarda kilo vermekte. Birçoğu ise hiç kilo verememekten şikâyetçi. İşte bu tarz durumların
sebebi de bilinçsizce diyet ve spor yapmak. Doktor kontrolünde kilo verme bu
sebepten ötürü oldukça önemli. Herkesin
fizyolojisi farklı ve bu farklılıklar kişilerde olumsuz etkilerde yaratabilmekte. Bu
nedenle, kulaktan doyma bilgilerle diyet
yapmayı değil doktor kontrolünde kilo
verme yönünde eğilimi sağlamak biz doktorların asli görevi olmalı. Ankara obezite
ve metabolik cerrahi uzmanı olan Dr. Güven Görkem’ de doktor kontrolünde kilo
vermenin önemini her fırsatta daima dile
getiriyor. Bu yazıda ise doktor kontrolüyle
kilo vermenin nasıl yapıldığı ve alternatif
uygulamaların neden önemli olduğuna
yer veriyor ve doktor kontrolü ile kilo vermenin önemini açıklıyor.

“

Çağın Hastalığı: Obezite ve
Aşırı Kilolu Olmak
Kader Değil,
Çözüm Mutlaka Var

“

Her geçen gün artan obez sayısı ve buna diyetler. Örneğin, şeker ve unun Taş devbağlı olarak da artan sağlık problemle- rinde olmadığını dile getiren Canan Kararine çözüm elbette doktor kontrolünde tay aslında kişiye özel diyetin önemini göz
kilo vermekten geçiyor. Topuk dikeni, fı- ardı ediyor. Her bireyin fizyolojik gereksitıklar, bağırsak sorunları ve gaz şikâyeti nimleri başkadır ve bundan dolayı alması
gibi birçok problemin asıl kaynağı olan gereken besinlerde farklıdır. Bu nedenle,
aşırı kilolar ilerde ciddi hastalıkları da be- 10 kişi bu diyetle kilo verimi elde ederken
raberinde getiriyor. Ancak, her derdin bir diğer 30 kişi elde edemeyebilir ve boşu
çözümü olduğunu unutmamalı ve mutla- boşuna hem fizyolojik olarak hem de psika kilolarımızdan kurtulmak için bir adım kolojik olarak kendini zorlamış olacaktır.
atmalıyız.
Bundan ötürü, tüm diyetisyen ve doktorların kilo vermek için yapılması gereken
Diyet yapmak günümüzde hem kadınlar ilk adımın “doktor kontrolü” olduğunu
hem de erkeklerin ortak aktivitesi. Dukan ifade etmesi çok önemlidir. Bilinçlenen
diyetinden Canan Karatay diyetine kadar birçok kişi böylece kilo vermek için ilk
birçok diyet var. Ancak, bu diyetlerin hep- olarak doktora gidecek ve gerekli diyet
si belirli bir argümana göre hazırlanmış programını diyetisyeninden alabilecektir.

OBEZİTE CERRAHİSİ
• Tüp Mide
• Mide Küçültme
• Mide Baypası
• Mide Kelepçesi
• Duodenal Switch
• Gastrik Baypas
• Diyabet (Şeker) Ameliyatı
• Loop Bipartition
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Tüp Mide
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Günümüzde kilo vermek adına başvurulan birçok yöntem bulunuyor ve hastanın tercihlerine, doktora göre de bu
yöntemler tercih ediliyor. Genel anestezi
altında uygulanan tüp mide ameliyatları
ise oldukça popüler. Dünya genelinde ve
Türkiye genelinde binlerce obezite hastasının diyet veya sporla kilo veremediği
durumlarda en iyi yöntem olarak bilinen
tüp mide ameliyatları genellikle vücut
kitle endeksi 35’in üzerinde olan kişilere yapılmaktadır. Ameliyatsız yöntemler
(mide botoksu, mide balonu vb.) ile yeterli kilo veremeyen kişiler için tüp mide
ameliyatları önerilmektedir. Ankara tüp
mide ameliyatları alanında kendi adından
başarıyla söz ettiren Dr. Güven Görkem
ise gerek obezite cerrahisi gerekse de
ameliyatsız obezite tedavisi konularında
hastalarına en iyi seçenekleri sunarak
kilo vermelerini sağlıyor. Tüp mide ameliyatı nedir, nasıl yapılır, tüp mide ameliyatından önce ya da sonra nasıl bir süreç
olacak, tüp midenin riskleri gibi birçok
konuda bilgi alabileceğiniz bu yazıda tüp
mide ameliyatlarına dair merak ettiğiniz
her detayı bulabilirsiniz.

Tüp Mide Ameliyatı Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?
Genel anestezi altında yapılan ve kişinin
mide hacmini küçültmek amacıyla başvurulan ameliyata tüp mide ameliyatı ismini
verebiliriz. Kapalı ameliyat yöntemi yani
laparoskopik yöntem birçok ameliyatta
olduğu gibi tüp mide ameliyatlarının da
vazgeçilmezidir. İyileşme sürecinin kısa
olması ve olası komplikasyonları en aza
indirgemek konusunda başarılı olan laparoskopi yöntemi ile ameliyatı birçok
doktor önermektedir. Karın bölgesinden
4 veya gerekli olması halinde 5 adet en
büyüğü ise 1,3 cm olan kesiler açılarak bu
ameliyat yapılır. Hastanın tüm organlarını
ve karın içerisinin güncel durumunu HD
kalitesinde mönitör ekrana ileten bir endoskopik kamera bu deliklerden birinden
girmektedir. Kontrol altına alınmayan kanama ve kapalı yöntemle onarılayamayacak ek organ yaralanmaları gibi istenmeyen olası durumlarda ise laparoskopi
yönteminden açık ameliyata dönülebilir.
Teknik açıdan bir problem olduğunda elbette ki hasta sağlığı için öncelikli olarak
ne gerekiyorsa o yapılmalıdır.

Tüp Mide Ameliyatı Kimlere Yapılır?
Tüp mide ameliyatlarında en önemli faktör kilo probleminin derecesi ve süresidir. Uzun
süredir var olan ve çözümlenemeyen kilo probleminiz varsa ameliyatsız obezite tedavilerini
daha önce denemiş olmanız gerekiyor. Elbette bu kural birçok merkez ya da hastane için
geçerli değil, ancak yine de belirli bir kiloda olan kişiler için bizim kliniğimizde bu kural hala
geçerli. Tüp mide ameliyatı için uygun olmanız ise belirli şartlara bağlı. Kilo ve boy oranı ile
hesaplama yapıldığında vücut kitle endeksiniz eğer ki 40 ve üzeri ise morbid obez olarak
değerlendirilir ve obezite cerrahisi kapsamına alınırsınız. Ancak vücut kitle indeksiniz 35-40
aralığında ise ek olarak fazla kiloya bağlı bir ek hastalığınız varsa yine tüp mide için uygun
bir aday olarak değerlendirilebilirsiniz. Ameliyat olmak için aynı zamanda alkol ya da madde bağımlısı olmamanız, ağır psikolojik problemlerinizin olmaması gerekmektedir. Ayrıca
kalp ya da akciğer gibi rahatsızlıklarınız var ise bunlar da ameliyatı etkileyen unsurlar olacaktır. Ameliyat öncesi mutlaka detaylı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.
Tüp Mide Ameliyatı Ne Kadar Sürer?
Mide küçültme amacıyla yapılan tüp mide ameliyatları ortalama 45 dakika sürebilmektedir.
Ancak; ameliyat hazırlığı, hastanın anestezi alması, ameliyat sonrası uyandırılma süreci gibi birtakım detayları göz önünde bulundurularak totalde bir tüp mide ameliyatı 1,5 saate yakın sürebilmektedir.
Tüp Mide Ameliyatı Riskleri
Ameliyat kelimesi dahi herkesi ürkütmeye yeten bir kelime.
Ancak, fazla kilolarından şikayetçi olan herkes kendi kendine
kilo veremediğinde mutlaka bir uzman doktorun kapısını çalıyor. Eğer ki obezite ile mücadele eden kişilerden ameliyat olma
endişesi yaşayanlar varsa bizler ameliyatsız obezite tedavilerini
deneyebiliyoruz. Ancak, bu yöntemler için de aranan birtakım şartlar var ve eğer ki hasta bu şartları karşılamıyor ise
tüp mide ameliyatı tek çare olabilmekte.
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Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl ameliyatına yöneliriz ve hastaları birçok
Olmalı?
açıdan değerlendirerek ameliyat için
uygun olup olmadığını kararlaştırırız.
Tüp mide ameliyatındaki süreçte hasta Check-up yaptığımız tüm hastaların tahneye kavuşmak istediğini unutmamalıdır. lillerini değerlendirir ve ameliyat sonraSağlıklı bir yaşam ve iyi görünümlü bir be- sında da olabilecek problemlerin önüne
den için tüp mide ameliyatını tercih eden geçeriz. Diyabet yada hipertansiyonlu bir
hasta eski yemek alışkanlıklarına dönme- morbid obez hastamızın gerekli olursa
melidir. Vereceği kilolar ile daima fit kal- ameliyat öncesinde bir süre tedavi görmak isteyen tüm kişiler egzersiz ve den- mesinin kararını verebiliriz. Bunun yanı
geli beslenmeyle kurduğu yeni bir yaşamı sıra, sigara yada diğer zararlı alışkanlıkdaima idame ettirmesi gerektiğini bilmeli larınızı ise ameliyat öncesi en az 2 hafta
ve kabul etmelidir.
önce hastaların bırakmasını sağlıyoruz.
Tüp mide ameliyatının hemen sonrasında
ise gastrik sleeve diyeti uygulanıyor. Yağ
oranı düşük olan yiyeceklerden oluşan bu
diyette rafine şekere yer yoktur. Dengeli
ve bol lif içeren bir diyetle hastanın %3040 oranındaki kilosu 4-5 ay içerisinde yok
olacaktır.

Ameliyat öncesinde Aspirn, İbuprofen, E
vitamini ve bazı ilaçların kesilmesi ise bizler tarafından mutlaka sağlanmaktadır.
Koroner damarlarınızda stent vb. gibi durumlarda ise ameliyat öncesinde kardiyologlarınızla iletişime geçmeli ve önerilerini bizlerle mutlaka paylaşmalısınız.

Ameliyat sonrasındaki ilk haftada ise hasta düşük şekerli berrak sıvılı gıdalarla beslenecektir. İlk haftadan sonraki süreçte
ise hastalarımıza protein ağırlıklı Protifar
Ensure gibi cerrahi beslenme desteklerini
öneriyoruz. 3-5 haftaki sürede ise püre
gıdalar öneriliyor ve ayrıca et ya da meyveye de izin veriliyor. 6 ila 12 hafta sonrasında ise yumuşak gıdalar tüketilebiliyor. 4 ay sonrasında ise düzenli bir diyet
programı başlıyor. İlk yıl kilonun büyük
bir kısmı böylece verilebilir ve 1,5 yıl gibi
bir sürede hasta ideal kilosuna inebilir.

Sağlıklı Bir Bedene, Fit Bir
Bedene ve Eski Hayatınıza
Yeniden Dönmek İçin
Dr. Güven Görkem’i
Tercih Edin!

Ankara tüp mide ameliyatı cerrahı olarak
Dr. Güven Görkem, kilo sorunu yaşayan
tüm hastalar için en iyi yöntemi en iyi
seçeneklerle belirliyor. Morbid obezler
için laparoskopi yöntemiyle gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatlarında kalıcı kilo
Ameliyat Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?
verimi sağlatan Dr. Güven Görkem ile yeniden eski bedeninize kavuşmanız mümAnkara tüp mide ameliyatı cerrahlarınkün. Yapmanız gereken tek şey, Dr. Güven
dan birisi olan Dr. Güven olarak ben ve
Görkem’den randevu almak ve aklınıza
ekip arkadaşlarım, kilo vermek amacıytakılan her şeyi sormak!
la bizlere başvuran tüm hastaları detaylı
değerlendirerek onlar için en iyi yöntemi
Sağlıklı ve bir ömür
belirlemekteyiz. Morbid obez dediğimiz
hastalarda yeterli kilo verimi sağlayamakeyifli bir yaşam dileğiyle…
yacağımız endişesi ile kullanamayacağımız birçok yöntem sebebiyle tüp mide
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Mide Küçültme
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Çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezite, her geçen gün kanserden damar
tıkanıklıklarına kadar büyük riskleri hayatımıza taşıyor. Gebe kalamama, şeker hastası olma veya yüksek tansiyon
gibi birçok şikâyeti de beraberinde getiren obezite sorunun tek sebebi elbette
çok yemek değil. Hastalıklar, kullanılan
ilaçlar, yanlış beslenme ve genetik dizilim ise obezitenin çeşitli sebeplerinden.
Dünya’da ve Türkiye’deki obez sayısının
gitgide artması ise hem tıp dünyasının
hem de devletin gözünden kaçmıyor. Bu
nedenle, gerek devlet destekleri gerekse
de hastaların maddi imkânları sonucunda obezite “çaresizlik” olmaktan çıkıyor.

Günümüzde birçok obezite cerrahisi yöntemleri mevcut ve her gün binlerce kişi
fazla kilolarından kurtulmak için obezite
cerrahisi yöntemlerine başvuruyor. Mide
küçültme ameliyatları da obezite cerrahisinde yapılan ve başarıyı en çok sağlayan
ameliyatlardan birisi olarak kabul görüyor. Ankara mide küçültme ameliyatı cerrahı Dr. Güven Görkem ise mide küçültme ameliyatına dair tüm detayları “Mide
Küçültme” başlığı altında bu yazıda sunuyor. Mide küçültme ameliyatı nedir, nasıl
yapılır, mide küçültme ameliyatlarının
riskleri nelerdir, mide küçültme ameliyatı
olmadan önce ve sonrasına dair her şeyi
bu yazıda bulabilirsiniz.

Mide Küçültme Ameliyatı Nedir, Neden Yapılıyor?
Obezite hastalığı teşhisi konmuş bir kişiye uygulanabilen cerrahi tedavi yöntemleri arasında
yer alan mide küçültme ameliyatları kişiyi yavaş
yavaş ideal kilosuna indirmek ve vücudu yenilemek amacıyla yapılır. Kilo verme konusunda
hem hızlı hem de efektif sonuçlar veren mide
küçültme ameliyatları son derece başarılı olması sebebiyle herkesin beğenisini topluyor. Mideyi bağırsağa bağlama veya midenin yarısının
yâda büyük bir bölümünün alınması prensibine
dayanan mide küçültme ameliyatlarına uygun
adaylar ise belirli testlerden ve analizlerden
sonra belirleniyor. Örneğin; diyet, egzersiz veya
ilaç tedavilerine rağmen kilo veremeyen yada
istenen sonucun alınmadığı hastalarda obezite
sorununu çözmek için ideal bir cerrahi yöntemdir mide küçültme ameliyatları. Ancak, daha öncede belirtildiği gibi mide küçültme ameliyatının
olacağı kişiler doktorlar tarafından belirli testler
ve değerlendirmeler sonrasında seçilir.
Günümüzde birçok obez bireyin başvurduğu kilo
verme yöntemlerinden birisi olan mide küçültme ameliyatlarında amaç kişinin mide bağırsak
sisteminde yer alan açlık- tokluk ve kan şekeri
kontrolünü sağlayan hormonlar üzerinde sağlanması hedeflenen değişiklikleri yapmak. Midenin küçülmesi daha az gıda ve kalori anlamına
geldiği için kişi doğal olarak zayıflama sürecine
girecektir.
Mide Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Midenin %80’lik kısmının cerrahi yöntemlerle
çıkarılması prensibine dayanan mide küçülme
ameliyatlarında laparoskopik yöntem tercih ediliyor. Karın duvarı kesilmeyen hastanın karnında
en büyüğü 1,3 mm’lik küçük kesiler açılıyor ve
gerekli aletlerle kısa sürede midenin büyük bir
bölümü alınabiliyor. Vücudun fazla strese girmesini engelleyen laparoskopik yöntem, mide
küçültme ameliyatlarında sıklıkla tercih ediliyor.
Üç çeşit olarak yapılabilen mide küçültme ameliyatları ise; tüp mide, mide kelepçesi ve Gastrik
Bypass olarak biliniyor.
Tüp Mide Ameliyatı
Midenin büyük bir bölümünün alınmasıyla yapılan tüp mide ameliyatında barsaklara herhangi
bir işlem uygulanmaz. Geri dönüşü olmayan tüp

mide ameliyatında laparoskopi yöntemi kullanılır ve midedeki açlık hissiyatı üreten “Ghrelin”
hormon alanı tamamen alınır.

Gastrik Bypass Ameliyatı
Karbonhidrat tüketmeyi seven ve sürekli acıkan
kişiler için en iyi sonuç veren mide küçültme
ameliyatı yöntemi gastrik bypass ameliyatıdır.
Laparoskopik yöntem ile gerçekleştirilen gastrik
baypass ameliyatında mide küçültülerek küçük
bir mide cebi oluşturulur ve bu küçültülmüş
mide ince bağırsağa bağlanır. Midenin tamamı
çıkarılmayan bu yöntemde mide geçici olarak
kullanım dışı bırakılır.
Mide Kelepçesi Ameliyatı
Gastrik bant olarak da bilinen mide kelepçesi
ameliyatında mideye takılan bu silikonlu bant/
kelepçe daha sonradan çıkarılabilir. Hastanın
midesini almadan yapılan bu ameliyatta mide
ile yemek borusunun birleştiği alanı 3-4 cm aşağısına bant takılı ve mide iki ayrı bölüm olarak
ortadan sabitlenir. Üst bölüme gelen gıdalar hemen tokluk hissi yaratacağı için kişi doygunluğa
ulaştığında yemeyi durdurur ve böylece daha
kolay kilo verebilir.
Mide Küçültme Ameliyatını Kimler Olabilir?
Ankara mide küçültme ameliyatı uygulayıcısı Dr.
Güven Görkem, mide küçülte ameliyatlarının
her birinin farklı hastalar için uygun olduğunu
daima dile getiriyor. Rahatsızlığa göre dahi ameliyat yönteminin değiştiğini ifade eden Dr. Güven Görkem, ameliyatsız obezite tedavisinden
fayda göremeyen yada uygun olmayan adaylar
için mide küçültme ameliyatlarını seçenek olarak hastalarına sunuyor.
Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan yada yağ
kitlesi %30’un üzerinde olan hastalarda eğer ki
hastalık ya da yeni geçirilen ameliyat vb. gibi
ameliyatın seyrini etkileyecek bir durum yoksa
ameliyat gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda vücut
kitle endeksi %35 olup da sağlık açısından tehlike oluşturacak ek hastalıklara sahip kişilerde de
mide küçültme ameliyatları gerçekleştirilebiliyor.
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Mide Baypası
Son yıllarda gitgide artan obezite sayısı sebebiyle diğer hastalıklarda da doğru orantıda bir artış oldu. Bu da akıllara
obeziteden kaynaklı hastalıkların yine
obezite tedavisi ile çözümlenebileceği
olasılığını gündeme getirdi. Yapılan araştırmalara göre mide- bağırsak ve obezite
ameliyatları sonrası şeker hastalığını ve
diğer yandaş hastalıkların %90 oranında
ortadan kaldırdığı saptandı. Bu nedenle,
vücut kitle endeksi 35’i üzerinde olanlar
eğer ki bu tarz yandaş bir hastalığa sahipse mide bypassı ile hem kilo verebilir hem
de yandaş hastalıklarından %90 oranında
kurtulma şansına sahip olabilir. Ankara
mide baypası uygulayıcısı Dr. Güven Görkem’de insülin direncine ve şekere bağlı
obezitenin çözümü için mide küçültme
ameliyatlarını yapmaktadır. Mide baypası
ise bu ameliyatlardan sadece birisidir ve
kilo vermek için ideal yöntemler arasında
yer alır. Mide baypası nedir, gastrik bypass nasıl yapılıyor, mide baypası kimlere
uygulanır, hangi yöntemler ameliyatlarda
kullanılır gibi birçok konuyu ele aldığımız
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bu yazıda mide baypası (gastrik bypass)
hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabileceksiniz
Gastrik Bypass Ameliyatı
(Mide Baypası) Nedir?

Bypass kelimesinin anlamı olan “mideden
bağırsağa geçiş yolu” yapılması gastrik bypass ameliyatın ana basamağıdır. Obezite
cerrahisinde sık sık duymaya alışkın olduğumuz bu kavram diğer organların ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Mideyi
hedef alarak kilo vermeyi amaçlayan bu
yöntem ile midenin büyük bir kısmı devre
dışı bırakılır. Oluşturulan yeni küçük mideye besinler girer ancak ince basakların
yaklaşık 1/3 lük ilk kısmı pas geçilerek gıdaların daha ileriden sindirim sistemine
katılması sağlanır. Bu şekilde hem gıda
kısıtlaması sağlanmış olurken hem de gıdaların yeteri kadar sindirilememesi ve
besinlerin emiliminin azaltılması prensipleri sağlanarak ameliyat bitirilir.

Mide Kelepçesi
Her geçen gün artan obez sayısı sebebiyle tüm organlarla ilgili yaşanan şikâyetlerde gitgide artıyor. Kilo artışına bağlı olarak pankreasın insülin salgılamasındaki
yetersizliği kan şekerinde düzensizliklere
neden olurken TİP2 diyabet hastalığına
da davet çıkarıyor. Vücutta lipomların artması, selülitlerin belirginleşmesi ve deri
üzerindeki beyaz minik pütürlenmelerin
sebebi olan kilo alımına “dur” demek
gerekiyor. Her yıl binlere obez hastanın
şeker hastası olmasını izlemek istemeyen
doktorlar obezite cerrahisi ile hem şeker
hastalığını hem de obezite hastalığını yok

etmek amacıyla ameliyatlar yapıyorlar.
Mide kelepçesi de bu ameliyatlardan birisi ve elbette en eski yöntemler arasında
yer alıyor. Ankara mide kelepçesi ameliyatını yapan doktorlar arasında yer alan
Dr. Güven Görkem, mide kelepçesi ameliyatı ile hem şeker hastalığına hem de kilo
sorununa çözüm getiriyor. Mide kelepçesi nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır, riskleri nelerdir ve kimlere uygulanabilir gibi
birçok sorunun yanıtını bulabileceğiniz
bu yazıda aynı zamanda mide kelepçesi
ameliyatının tekniğine de yakından vakıf
olabileceksiniz.
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Dr. Güven Görkem tarafından yapılan
mide kelepçesi ameliyatı ile fazla kilolardan ilk yılda kurtulmak mümkün Laparoskopik yöntemle yaptığı mide kelepçesi
ameliyatı ile morbid obezlerde ve fazla
kilolu hastalarında iddialı sonuçlar alan
Dr. Güven Görkem mide kelepçesi ameliyatını kilo vermeyi deneyen ancak başaramayanlara öneriyor.
Mide bandı olarak da bilinen mide kelepçesi ameliyatı; midenin boynuna silikon
yapıdaki bir halkanın geçirilmesi esasına
dayanıyor. Bant, ince uzun parmak gibi
bir görüntüye sahiptir ve 10 santimetre uzunluğundadır. Mide kelepçesinin iç
yüzü gerektiğinde şişirilebilirdir ve silikondan oluşur. Aşırı kilolular tarafından
istenen ancak korkulan bir ameliyat olarak da bilinen mide kelepçesi ameliyatında korkulacak çok bir durum yoktur.
Laparoskopik yöntemle yapılacağı için
iyileşme süreci oldukça hızlı olacak ve
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“

“

Mide Kelepçesi ile Kilo Vermek Mümkün

deri üstündeki dikişler ise en büyüğü 1,3
mm’lik bir çizgi olarak görünecektir. Buda
estetik açıdan hiçbir sorun teşkil etmemektedir.
Mide Kelepçesi Nasıl Kilo Verdiriyor?
Obezite cerrahisinde büyük bir adım olan
mide kelepçesi ameliyatının kilo verdirme prensibi elbette mideye müdahale ile
mümkün oluyor. Midenin girişine “kelepçe” olarak adlandırılan bir sistem yerleştiriliyor ve genişliği gerektiği kadar doktor tarafından ayarlanıyor. Kilo verdirmek
amacıyla yapılan bu ameliyatta mideye
istenen oranda yiyecek girmesi de sağlamış oluyor. Mideden yavaş yavaş ince bağırsağa geçen gıdalar çabucak doygunluk
sağlıyor ve yemek ihtiyacını da minimuma indiriyor. Böylelikle, fazla kilolardan
kurtulmak için hızlı doyma- geç acıkma
süreci sağlanmış oluyor.

Fazla Kiloları Vermenin
En İyi Yolu:
Duodenal Switch
Sleeve gastrektomi ve gastrik bypass yöntemlerini birleştiren cerrahi bir ameliyat
olan Switch ameliyatı, kilo vermek için
obezler tarafından sıkça tercih edilen bir
ameliyat türüdür. Obezite cerrahisi alanının yapılan Duodenal switch ameliyatı ile
kısa sürede kilo vermek ve var olan şeker,
tansiyon gibi ek problemlerin çözümlenmesi mümkündür.

kanal açılır. Kişinin beslenmesi durumunda normalde sleev gastrektomi yapılan
mideye ve daha sonra ince bağırsağa gitmesi beklenen gıdalar ince bağırsağın alt
kısmına yönlendirilir. Mide hacmi küçüldüğü için hasta daha az yer ve doygunluk hissine hemen ulaşır. Bağırsaklardaki
yolların kısaltılması ile de hastanın bağırsakları daha az gıda emer ve besinlerden
vücuda kalan kalori miktarı da böylece
İki adımda gerçekleşen Switch ameliya- daha az olur.
tında sleeve gastretomi ve gastrik bypas
kullanılarak midenin yaklaşık %80’i çıka- İki ameliyat yöntemiyle yapılan Duoderılır. Midenin ince bir tüp haline gelmesi nal Switch ameliyatı için kişinin aynı anda
için Sleeve gastrektomi yapılır ve mide ameliyat olmasına gerek yoktur. Sleeve
120 ml hacminde tasarlanır. Bypassın gastrektomi uygulanan hastaya 6- 18 ay
oluşması içinde ince bağırsak yani deu- sonra da bypass yapılabilir. Bunun kararıodenum ayrılır ve iki ayrı yolda ortak bir nı doktor ve hasta verecektir.
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Gastrik Baypas
Hem estetik hem de sağlık açısından “büyük bir sorun” haline dönüşen kilolardan
kurtulmak için artık ameliyatsız yöntemler de var. Ameliyatsız obezite tedavisi
seçenekleri için uygun olmayan hastalara
alternatif olarak önerilen gastrik bypass
ameliyatı, mide küçültme ameliyatları
arasında yer alıyor. Ankara gastrik bypass
ameliyatını yapan Dr. Güven Görkem ise
hem ameliyatsız obezite tedavisi seçeneklerini sunarken hem de obezite cerrahisinde en başarılı yöntemleri hastalarına
sunuyor. Dünya’da ve Türkiye’de her gün
binlerce kişinin tercih ettiği bir zayıflama
yöntemi olan gastrik bypass ameliyatı ile
fazla kilolardan kurtulmak ve ideal bir bedene kavuşmak mümkün. Gastrik bypass
nedir, nasıl zayıflatıyor, gastrik bypass ile
ne kadar kilo verilir, kimlere uygulanır,
hangi yöntemler kullanılarak ameliyatlar
gerçekleşir gibi birçok merak edilen so-

30

runun yanıtını bulabileceğiniz bu yazıda
gastrik bypass ameliyatının nasıl gerçekleştiğini de ameliyat öncesi ve sonrasıyla
birlikte inceleyebileceksiniz.
Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir?
Genel cerrahi alanında “mideden bağırsaklara yeni geçiş yolu yapımı” anlamına
gelen bypass bugün obezite cerrahisinde
de kullanılan bir kavram. Mide çıkısını
tıkayan birçok hastalıkta uygulanan bir
yöntem olan bypass eğer ki zayıflamak
için kullanılırsa gastrik bypass ameliyatı
olarak adlandırılır.
Midenin büyük bir kısmının devre dışı bırakılma esasına dayanan gastrik bypass
ameliyatında bağırsaklar alınan gıdanın
sadece belli oranlarda kullanarak sindirilmesini sağlayacak şekilde yönlendirilir.

Şeker (Diyabet) Ameliyatı Nedir?
Her geçen gün artan şeker hastası sayısı için tıp
ve Sağlık Bakanlığı daima tedavi yöntemlerini
geliştirmeye çalışıyor. Birçok organa etki eden ve
ileriki dönemlerde yaşamsal fonksiyonları bozabilen şeker hastalığından kurtulmak için birçok
yöntem olsa da cerrahi yöntem şeker yani diyabet ameliyatıdır. Hastanın vücudundaki insülinin
gerektiği gibi kullanılabilmesini sağlayan şeker
ameliyatı ile pankreas da kendi işlevini sağlıklı bir
şekilde yapmaya devam edecektir.
Şeker (Diyabet) Ameliyatı
Kimler İçin Uygundur?
Şeker hastalığı, TİP 1 ve TİP 2 olmak üzere 2 çeşide ayrılmaktadır. Bu çeşitlerin doğmasındaki
temel sebep insülindir. TİP 1 de hiç insülin salgılanamazken TİP 2 de insülinin yetersiz etkisi söz
konusudur. Bu nedenle, şeker ameliyatlarında
şeker hastalığının çeşidine göre karar verilmesi
gerekmektedir. Bunun sebebi ise, TİP 2 diyabet
hastalarında insülin salgılama fonksiyonu mevcuttur ve dolayısı ile ameliyat için koşullar uygundur ancak TİP1’de zaten insülin salgılanamamaktadır ve ameliyat çözüm olmamaktadır.
TİP 2 diyabet hastaları da mutlak suretle ameliyat olmalıdır diye bir kuralda yoktur. Günlük yaşamlarında zorlanmaya başlanan kişilerde ilaç

kullanımı söz konusu olsa da zaman içerisinde insülin depoları pankreasta tükenebilir. Kullanılan
tüm şeker ilaçlarına rağmen şeker hastalığında
ilerleme söz konusu olduğunda da böbreklerden
sinir uçlarına kadar hasar başlayabilir ve gözde
de sorunlar yaşanabilir. İşte bu gibi durumlarda
cerrahi tedavi düşünülmektedir.
Ancak, TİP 2 sınıfına olan fakat operasyona alınmayan hastalar da söz konusudur. Çünkü, TİP 2
diyabet hastaları da kendi aralarında gruplara ayrılmaktadır.
VKİ adını verdiğimiz vücut kitle endeksi 30’un altında olan kişilerde başka tedaviler denenmektedir.
Hastaya özel bir değerlendirme yapılır ve insülin
kullanımı tekrar sağlanır.
Hastalık süresince hastanın organları ciddi bir hasara maruz kalmışsa ameliyat riskli olabilir. Örneğin, böbrek yetmezliği
Koroner bypass geçiren hastalara ve kalp krizi öyküsü olan kişilerde inslin üretimi yoksa da ameliyat yapılmaz. Ancak ve ancak pankreas hasar
görmemiş ise ameliyat seçeneği tekrar değerlendirilebilir.
Böbrek yetmezliğinde hasta diyalize girsin girmesin ciddi bir vaka sebebi olarak görüldüğünden
operasyona uygun görülmez.
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LAPAROSKOPİK
CERRAHİ
• Kapalı Reflü Ameliyatı
• Kapalı Mide Fıtığı Onarımı
• Kapalı Kasık Fıtığı Onarımı
• Kapalı Göbek Fıtığı Onarımı
• Kapalı Ameliyatı Fıtığı Onarımı
• İzsiz Fıtık Ameliyatı Ankara
• Kapalı Fıtık Ameliyatı
• Mide Fıtığı Ameliyatı
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Kapalı Reflü Ameliyatı
Günümüzde mide ve bağırsak sorunları yaşayan en az 1 kişide rastlanabilen reflü hastalığı
beslenmede birtakım sorunlar çıkarabiliyor.
Örneğin; soğan, sarımsak yâda baharatlı birtakım gıdaları tüketen kişi bir süre sonra midesiyle
ilgili şikâyetler yaşayabiliyor. Midesine dokunan
bu yiyeceklerden ve türevlerinden alamadığı
için de vücut, ayrıca kalsiyum vb. gibi gerekli minerallerden de yoksun kalıyor. “Yemek yemeye
korkmak” sorunsalını doğuran reflü şikâyeti Türkiye’de oldukça yaygın. Reflü tedavisi seçeneklerini deneyen gastroenterolog bir süre sonra
hasta şikâyetleri bastırılmaz yâda çözümlenmez
hale geldiğinde kapalı reflü ameliyatı seçeneğini
değerlendirmesi için deneyimli reflü cerrahisi
yapan uzmanlardan yardım talep edebiliyor.
Çünkü, hastada yemek bir fobi haline geldiği
için zayıflamalar ve vücudun vitamin eksiklikleri
de ortaya çıkabiliyor. Ankara kapalı reflü ameliyatını gerçekleştiren Dr. Güven Görkem’den kapalı reflü ameliyatı nedir, nasıl yapılır, reflünün
belirtileri nelerdir, alternatif tedavi seçenekleri
var mıdır, reflü ameliyatı riskli midir gibi birçok
sorunun yanıtını aldığımız bu yazıda kapalı reflü
ameliyatına dair her şeyi öğreneceksiniz.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaygın olarak
görüldüğünü belirtmekte fayda var. Toplumun
%20’sinin reflü şikayetleri olduğu düşünüldüğünde Türkiye’de kapalı reflü ameliyatı birçok
hasta için kaçınılmaz bir tedavi şekli olmakta.
Yemek yedikten sonra gıdaların tekrar ağza
gelmesi, ağza acı su gelmesi ve hatta toplumda
sık rastladığımız adlandırılma şekli ile mide
kaynaması deyimine reflü diyoruz. Ülser ile
karıştırılan reflünün tam tanısının konması için
Gastroenterelog veya endoskopi deneyimi olan
bir Genel Cerrahi uzmanına müracaat etmek
gerekiyor.
Reflünün Belirtileri

Reflü belirtileri sıklıkla yemekten sonra ortaya çıkar ve kişiye göre şiddeti farklı olabilir. Baharatlı,
çikolatalı, alkollü, yağlı gibi gıdaları tüketilmesi
sonucunda artan şikâyet reflüyü düşündürür.
Mideden boğaza doğru gelen yanma hissi ve mideden yemek borusuna çıkan acı su ise reflünün
varlığını işaret eder. Ağrılı yutkunma, hıçkırma,
kusma, bulantı ve benzeri şikâyetler de mevcut
ise reflü tanısı daha rahat koyulabilir. Ancak,
reflü yemek borusu, mide yâda bağırsaklar
Reflü Nedir?
dışında da diğer sistemlerde de etkilere sebep
Sıklıkla ülser ile karıştırılan reflü hastalığı mide- olabilir. Örneğin, diş çürümesi, boğaz ağrıları ve
deki asidin patolojik bir şekilde mideden yemek ses kısıklığı yapan reflünün tedavisi mutlaka bir
borusuna geri kaçmasıdır. Tıpta gastroözefegeal an önce yapılmalıdır.
reflü olarak da bilinen reflü hastalığının tüm
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Mide Fıtığı Nedir,
Nasıl Ortaya Çıkıyor?
Reflüyü tetikleyen mide fıtığı gastroenterolojik bir rahatsızlıktır. Kişinin midesinin
yemek borusuna doğru sarkmasını ifade
eden mide fıtığı teriminin kaynağında
mide ile yemek borusu arasında bir kapakçık görevi gören diyafram kaslarının
erimesi yer alır. Göğüs kafesine doğru hareket eden mide bölümünün yemek borusuna sarkması sonucunda birçok sorun
yaşanmaya başlanır.
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mektedir. Bunun için mide fıtığının incelenmesi yönünde tetkiklerin ve tahlillerin
yapılması gerekmektedir.
Yaşam Konforunu Etkileyen Gastrointestinal Sistem Hastalığı: Mide Fıtığı

50 yaş ve üzeri kişiler de daha sık görülen mide fıtığı genetik faktörler, kontrolsüz kilo alımı gibi çeşitli faktörlere bağlı
olarak da görülebilen mide fıtığına günüYemek borusu, mide ve hatta göğüs ka- müzde gençlerde de rastlıyoruz. Yaşamı
fesinde yer alan akciğer ve kalp gibi or- büyük oranda kısıtlama eğiliminde olan
ganları bile ciddi oranda etkileyen mide mide fıtığı zaman içerisinde reflüyle birfıtığında genellikle reflü şikâyetleri ön leştiğinde dayanılmaz olabilmektedir.
plandadır. Sık sık reflü ve hatta yemek Reflü hastalarının %40’nda mide fıtığına
borusu ülseri ile birlikte görülen mide fı- rastlanılır ve mide fıtığı da reflüyle birlikte
tığı, ameliyatla düzeltilebilirken tedavinin tedavi edilebilir. Ancak, tek başına şikayet
geciktiği durumlarda ciddi ses kısıklığı, vermeyen mide fıtığı söz konusu ise ameyemek borusunda kalıcı değişiklikler ve liyat en son seçenek olarak değerlendirihatta kalp ve ciddi solunum problem- lir. Mide fıtığı eğer ki büyükse veya reflü
leri ortaya çıkabilmektedir. Eğer ki reflü şikayetleride tabloya eşlik ediyorsa gastşikayetleri ön planda değilse mide fıtığı roenterolog doktorunuz sizin için kapalı
teşhisi ve tedavisi daha gecikmeli olabil- mide fıtığı onarımı tedavisini önerebilir.

Kapalı Kasık Fıtığı Onarımı
Belirli dönemler içerisinde ağrı yapan yâda
öksürmede dahi hassasiyete sebep olan fıtık
hastalığı yaşamda bizlerin konforunu bozabilmektedir. İş yaşantımızı yâda günlük rutinimizi
dahi olumsuz etkileyen fıtık, çeşitleri olan bir
hastalık. Günümüzde birçok sebebe bağlı olarak vücudumuzun birçok yerinde fıtık gelişebiliyor. Genetik faktörler, geçirilmiş ameliyatlar,
karın iç basıncını arttıran kabızlık, ağır kaldırma
gibi nedenler fıtık etiolojisinde ilk akla gelenler.
Karın ön duvarı fıtıkları diye adlandırılan gurup
içerisinde en sık karşılaşılanı ise kasık fıtıklarıdır. Karın ön duvarı fıtıklarının yarattığı rahatsızlık hissi ciddi oranda bireyin hem hareketlerini
hem de psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.
Kasık fıtıklaşması şikâyeti ile başvuran kişiye birçok tedavi seçeneği sunulsa da cerrahi yöntem
her zaman kesin sonuç veriyor. Kapalı kısık fıtığı
onarımı ile kasıklardaki fıtıklara müdahale eden
doktorlar, hastanın yaşamsal kalitesini de böylelikle arttırmış oluyor. Ankara kapalı kasık fıtığı
onarımı ameliyatını gerçekleştiren Dr. Güven
Görkem’den fıtık nedir, kasık fıtığı neden olur,
kasık fıtığının sebepleri ve belirtileri nelerdir,
kasık fıtığının tedavisi nasıl olur ve kapalı kasık
fıtığı onarımı ameliyatı nasıl yapılır gibi birçok
sorunun yanıtını bu içerikte bulabileceksiniz.

Kasık Fıtığı Neden Olur?
Karın içi basıncının ani olarak artmasıyla birlikte organların fıtık kesesine girmesiyle oluşan fıtık, kasık bölgesinde görülürse kasık fıtığı adını
alır. Her 10 erkekten 1’inde görülen kasık fıtığı
skrotum (testis torbası) ile ilintilidir. Karın içinden testislere uzanan sperm ve kan damarlarını
içeren inguinal kanalının gevşemesi yâda zayıflaması sonucunda bağırsaklar peritonla birlikte
skrotuma (testis torbasına) ilerler. Bu da kasık
fıtığının oluşmasını sağlar.
Günümüzde bizlere başvuran tüm danışanlardaki fıtık öyküsünün %90 kasık fıtığı olarak ortaya çıkıyor. Doğum sonrası kapanması gereken
kasık kanalı kapanmaz ise ileriki dönemlerde
açılarak veya gevşeyerek kasık fıtığına sebep
olabilir. Biz ise bu duruma indirek kasık fıtıkları adını veriyoruz. Farklı olarak bazen de karın
adalesi zorlanırsa ve yırtılırsa o bölgedeki oluşan fıtıklara ise direkt fıtıklar ismini veriyoruz.
Göbek çukuru içinden çıkan fıtıklar olarak bilinen göbek fıtıkları da sıklıkla kadınlarda görülür. İndirek yâda direkt fıtık gibi tüm fıtıkların
tedavisi yada onarımı ise ancak cerrahi müdahale ile mümkündür.
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Kapalı Göbek Fıtığı
Onarımı
Günümüzde fıtık oluşumu sebebiyle kişiler doktora “bilemedikleri bir ağrı” şikâyeti ile başvurmakta ve sonrasında fıtık
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kasık fıtığı,
kesi fıtığı gibi birçok fıtık çeşitleri arasında
göbek fıtığı Ankara daha çok kadınlarda
görülmektedir. Hamilelik sırasında hasta
tarafından dahi fark edilebilen göbek fıtığı, göbek çukuru içinden çıkar ve değişiklik boyutlara ulaşabilir. Ağrı şikâyeti ile
kendisini gösteren göbek fıtığı nedir, neden olur, tedavisi nedir, kapalı göbek fıtığı
onarımı ameliyatı nasıl yapılır, göbek fıtığı
ameliyatının avantajları nelerdir gibi bir
dizi sorunun yanıtını Ankara kapalı göbek
fıtığı onarımını gerçekleştiren Dr. Güven
Görkem sizler için bu yazıda açıkladı.
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Kapalı Göbek Fıtığı
Onarımı Ameliyatının
Avantajları
Estetik Görünüm

Büyükçe bir karın kesiği yerine üç tane
1.3 milimlik kesi elbette çok daha hoş
görünecektir. Fıtığı olan hastanın şeker
hastası olması da oldukça önemli bir detaydır. Zira, şeker hastalıklarında yara iyileşmesi problemi olacağından açık ameliyat çok daha risklidir. Hem risk hem de
görüntü açısından sorun teşkil eden karın
kesiği günümüzde birçok kişi tarafından
istenmiyor.

Risk
Yukarda da belirttiğimiz gibi açık yöntemle yapılan bir ameliyatta karın kesilerinin
iyileşmesi daha uzun sürecektir. Yara enfeksiyonu yâda iyileşmemesi gibi birçok
nedenden ötürü yama da tehditle karşı
karşıya gelebilir. Ancak, kapalı fıtık ameliyatında kesiklerin çok küçük olması riski
minimum seviyeye indirir.
Daha Ayrıntılı Görüş
Açık ameliyat seçeneğinde cerrah sadece
karın duvarının ilgili kısmını görürken, kapalı yöntemde karın içine C02 gazı verilerek tüm karın şişirildiği için cerrah tüm
karın duvarını ve karın içi organları detaylı
olarak gözlemleme şansına sahiptir. Böylece, içerde henüz şikayet vermemiş yeni
oluşumlu fıtıklar varsa bunları o esnada
onarmak da mümkün olacağı için ekstra
ameliyatlara gerek kalmaz.
Daha Hızlı İyileşme

Ameliyat Süresinin
Çok Daha Kısa Olması
Göbek fıtıkları yâda kesi yeri fıtıklarında
tercih edilen kapalı yöntem bize ameliyat
süresini ciddi oranda kısaltma şansını verir. Açık fıtık ameliyatlarında hastanın güvenliğini sağlamak anestezi uzmanı için
daha zor olacağından kapalı fıtık daima
herkes tarafından tercih edilen bir yöntemdir.
Karın cildine yapılan kesi ve sonrasında fıtık bölgesine ulaşmak için yapılan cilt altı
kesiler fıtık onarımı sonrası detaylı olarak
onarım gerektirmekte bu hem ameliyat
süresini oldukça uzatmakta hem de karşılaşılabilecek yara enfeksiyonu gibi komplikasyonlara zemin hazırlamaktadır. Açık
ameliyatta karın zarıyla adale arasındaki
katman için cep oluşturulması gerekirken kapalı yöntemde buna gerek yoktur.
Kapalı yöntemde yama, karın duvarına
otomatik vidalar ile kısa sürede sabitlenir
ve işlem böylelikle daha kısa sürede bitirilebilir.

3 delikten gerçekleştirilen kapalı göbek
fıtığı onarımı ameliyatında karın duvarı
dokuları zedelenme ihtimali yok denecek
kadar azdır. Açık ameliyatta ise karın duvarı ve adale katmanı arkasına ulaşmak
için çok fazla doku kesilmesi gerekecektir
buda daha fazla dokunun zarar görmesi
anlamına gelir. Ancak, kapalı yöntemde
doğal boşluklar sayesinde ameliyat daha
da kolaylaşır ve daha az doku hasarı oluşur. Buna bağlı olarak hastadaki ağrı seviyesi de minimum olur ve iyileşme süresi
hızlanır.
Binlerce hastanın göbek fıtığı şikâyetlerine laparoskopik yöntemle kapalı göbek
fıtığı onarımı tedavisi ile çözüm bulduk.
Şişkinlik, ağrı, bulantı gibi birçok etkisi
bulunan göbek fıtığının yarattığı negatif
durumlara katlamanıza gerek yok. Dr. Güven Görkem öncülüğünde göbek fıtığınızı
düzeltebilir ve yaşamanıza eski konforunuzda devam edebilirsiniz.

Göbek Fıtığı
Şikâyetinizden Kurtulmak
İçin Kapalı Göbek Fıtığı
Onarımını Güvenle Tercih
Edebilirsiniz
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İzsiz Fıtık Ameliyatı
Nedir ve Nasıl Yapılır?
Kapalı (Laparoskopi) ameliyat üzerinden
gerçekleştirilen izsiz fıtık operasyonu,
müdahale sonunda herhangi bir izin kalmadığı cerrahi girişimdir. Yapılan tüm tetkikler ve kontrollerin ardından ameliyat
hasta için eğer uygun ise, Genel Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Güven GÖRKEM kontrolü
altında operasyon ele alınmaktadır. Sonunda ise hasta herhangi bir izin kalmadığı fıtık ameliyatını geçirir. İzsiz fıtık ameliyatında 3 adet delikten giriş yapılarak
kamera vasıtasıyla fıtık bölgesine ulaşım
sağlanır.
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İzsiz Fıtık Ameliyatının
Ayrıcalıkları Nelerdir?

Farklı bölgelerde yaşanan fıtık problemine karşı kapalı (Laparoskopi) operasyonu
olarak öne çıkan izsiz fıtık ameliyatı, diğer
operasyonlara göre pek çok ayrıcalık sunmaktadır.
• Çift taraflı fıtık problemlerinde 3 kamera ile giriş yapılarak her iki kısmı ameliyat
etme imkanı bulunmaktadır.
• Fıtığı tekrar eden ameliyatlar için daha
başarılı yeni cerrahi müdahale fırsatı tanır.
Fıtık bölgesinde fıtık içeriği karın içerisi- • Ameliyatın ardından ağrı oldukça azdır
ne alındıktan sonra aynı açık ameliyatta ve konforlu şekilde operasyon gerçekleşolduğu gibi fıtık alnına yama yerleştiri- tirilir.
lir. Burada gerçekleştirilen işlemler açık • Kozmetik açıdan neredeyse belli belirsiz
ameliyatla benzerlikler gösterse dahi; bu bir iz bırakır. Bu da neredeyse görünmez.
işlem daha ağrısız ve konforlu sağlanır. • Ameliyattan sonra hasta normal yaşanAyrıca özellikle süreç sonunda ameliyata tısına daha kısa süre içerisinde dönüş yadair herhangi bir iz bulunmaz. Çok yakın- par. Günlük yaşantısına rahatlıkla devam
dan bakılsa dahi belli belirsiz bir izin anla- eder.
şılması zordur.

Mide Fıtığı Ameliyatı
Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan
mide fıtığı şikayetleri, özellikle son dönemlerde
artış göstermiş durumda. Mide ve bağırsaklarda olumsuz etkiler yaratan bu fıtık problemi, günlük yaşantıyı önemli derecede sekteye
uğratmaktadır. Kişinin gündelik yaşantısındaki
konfor ve rahatlık kaybolmakta; gerçekleştirdiği aktivitelerin büyük çoğunluğundan uzak durmak mecburiyetinde kalmaktadır.

Bağırsak ve mide sistemlerinde meydana gelen bu sorun ile beraber, diğer sistemler de
olumsuz yönde etkilenmektedir. Midenin üst
bölümünde bulunan kasların erimesi ile başlayan problem, midenin yemek borusuna doğru
göğüs boşluğuna sarkmasına neden olmaktadır. Bu da mide fıtığı ve reflü ile beraber pek
çok sorunu ortaya çıkarıyor. Kesin tedavi konusunda ise mide fıtığı ameliyatı yapılması gerekmektedir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güven
GÖRKEM bu konuda hastalarını detaylı ve doğru bilgilerle aydınlatmaktadır.
Mide Fıtığı Nedir? Nasıl Meydana Gelir?
Gastroenterolojik bir hastalık olarak öne çıkan
mide fıtığı, aynı zamanda reflüyü tetiklemektedir. Hastanın midesinin yemek borusuna sarması ile oluşan bir hastalık olarak bilinmektedir. Teknik açıdan ele alınırsa; mide ile yemek
borusu arasında kapakçık görevi gören diyafram kaslarının erimesi sonucu oluşur. Yaşanan
fıtık ile beraber mide ve bağırsakların yanı sıra
kalp, akciğer gibi diğer organlar da ciddi şekilde etkilenmektedir. Sık aralıklarla reflü ile yemek borusu ülseri eşliğinde görülen mide fıtığı,
ameliyatla artık ortadan kalkmakta, kişi yeniden sağlıklı yaşama dönülebilmektedir. Eğer bu
konuda tedavi gecikirse pek çok ciddi problem
önemli risk faktörleri oluşturur.
• Ciddi oranda ses kısıklığı
• Yemek borusunda kalıcı sorunlar
• Kalp ve akciğer ile pek çok organ açısından
istenmeyen durumlar
• Solunum problemleri

Mide Fıtığı Ameliyatı Nasıl Gerçekleşir?

Mide fıtığı ameliyatının yapılabilmesi için öncelikle bazı testler ve tekniklerin tamamlanması
gerekmektedir. Böylece mide fıtığının boyutları ve yarattığı etki, vücut sistemine ne gibi zararlar verdiği ortaya çıkarılabilir. Sonuç olarak
mide fıtığı çeşidinin teşhisi konur ve buna uygun şekilde, ameliyat kapsamında tedavi yöntemi ele alınır.
Göğüs boşluğuna taşan midenin yerine çekilmesi anlayışı üzerinden mide fıtığı ameliyatı
gerçekleşmektedir. Böylece midenin tekrar
yemek borusuna ve göğüs boşuna kaçması
önlenir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen
mide fıtığı ameliyatı, hastaya göre en uygun
anestezi şekli üzerinden ele alınmaktadır. Kapalı (Laparoskopi) mide fıtığı ameliyatı ile gerçekleştirilen bu operasyon neticesinde, hasta
minimum ağrı hisseder ve en fazla bir hafta
içerisinde günlük yaşantısında döner.
Mide Fıtığı Tedavisinde Ameliyat Dışı Ne Gibi
Önleyici Etmenler Mevcuttur?
Mide fıtığı problemi diğer hastalıklarda olduğu gibi ilaçla ya da farklı tedavi yöntemleriyle
bastırılabilecek bir rahatsızlık değildir. Ancak
bazı önlemlerle sadece sorun biraz daha geri
çekilebilir.
Düzenli diyet uygulaması
• Yatmadan yaklaşık 2-3 saat önce gıda alımının durdurulması
• Gece yatarken başın gövdeden daha yüksekte tutulması
• Yüksek yastıklar kullanılması
• Bu önlemler neticesinde öksürük ya da su ve
yemek ile gelen acının önüne geçilmesi söz konusu olabilmektedir.
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GENEL CERRAHİ
• Troid Ameliyatı
• Meme Kanseri
• Safra Taşı Tedavisi
• Safra Kesesi Ameliyatı
• Kasık Fıtığı
• Göbek Fıtığı Ameliyatı
• Ameliyat Fıtığı Tedavisi
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Troid Ameliyatı
Tiroit, boyun bölgesinin ön tarafında “adem
elması” adı verilen kıkırdak çıkıntının hemen
altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir.
Vücut için hayati öneme sahip bir hormon salgılar. Tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda
ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal
yumrular veya kitlelere de tiroit nodülü denir.
Tiroit nodülü yaygın görülen bir problemdir.
Burada önemli olan tiroidinizde kanser olabilecek nodüllerin teşhisi ve tedavisidir.

Şüpheli kist ve nodüllerle birlikte seyreden tiroit bezi büyümeleri, trioit bezi kanserleri, çok
hormon salgılayan tiroit bezi hastalıkları ameliyat gerektiren hastalıklardır.
Tiroit Tedavisinde
Ameliyat Kararı Alınması

üç kez arka arkaya tanımlanamayan bir yapı
görülürse onlar da ameliyat edilir.
Tiroit Ameliyatı Öncesi hastanın Bilgilendirilmesi
Yapılan biyopsiler ve tetkikler sonucunda tiroit ameliyatı olmanız önerildiyse;
• Operasyonun hangi amaçla yapılacağı,
• Ameliyat öncesi incelemelerin yeterliliği,
• Ameliyatı yapacak cerrahın bu konudaki deneyimi,
• Yapılacak ameliyatın şekli ve riskleri,
• Ameliyat sonrası dönemdeki yaşam ile ilgili
olarak yeterince bilgilendirilmeniz gerekiyor.
• Tiroit Ameliyatında Cerrahın Önemi
• Tiroit ameliyatının, konu ile ilgili özel eğitim alan ve düzenli olarak tiroit cerrahisiyle
uğraşan cerrah tarafından yapılması önemlidir. Tiroit cerrahı; genel cerrahi diplomasının
üstüne endokrin cerrahisi alanında da yeterli
tecrübe ve bilgi donanımına sahip olmalıdır.

Tiroit tedavisinde ameliyat kararının alınabilmesi için net parametreler bulunur. Nodülden
yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi kararı
etkileyen en önemli tanısal işlemdir. Biyopsi sonucunda ortaya çıkabilecek dört olasılık Ankara’da genel cerrahi alanında hizmet vevardır. Bunlar; iyi, malign (kötü huylu), şüpheli ren Op. Dr. Güven GÖRKEM tiroit ameliyatlaya da tanımlanamayan olarak sıralanır.
rını da başarıyla gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır
Obezite ve Metabolik Cerrahi alanında başarılı
Nodül iyi huylu ise ameliyata gerek yoktur. işlere imza atan doktor, troid ameliyatı Ankara
Malign ya da şüpheli nodüller ameliyat edil- alanında da sizlerin hizmetindedir.
mesi gereken grupta yer alırlar. Biyopsilerde
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Meme Kanseri
Görülme sıklığı bakımından meme kanseri en fazla karşılaşılan kanser türlerinin başında gelmektedir. Özellikle ileri
yaş kadınlarda risk daha da artmaktadır.
55- 70 yaş aralığında olan kadınlarda görülme oranı %60 civarındadır. Kanserli
hücrelerin diğer organlara sıçramaması
için erken teşhis, kritik bir öneme sahiptir. Belirtilerinden en az birini fark eden
kişiler hastanelerin ilgili departmanlarından randevu alarak meme kanseri Ankara
kapsamında erken teşhis ve tedavi planlaması için hizmet alabilirler.
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belirtilerden ilk akla geleni. Çoğunlukla
yağ bezesi ile karıştırılan bu dokular bezelere oranla daha sert ve büyük olabilir.
Hastalar ilk başlarda herhangi bir ağrı hissetmez. Süreç geçtikçe bu bezeye benzeyen yapıların sayısı artabilir ve ağrı semptomları gözlemlenir.

Bazı hastalarda meme bölümlerinde ortaya çıkan şişkinlik ile beraber memelerin
şeklinde ve boyutlarında değişimler ortaya çıkabilir. Aynı şişlikler sadece meme
uçlarında ve kısımlarında görülmez. Bazı
hastaların koltuk altlarında irili ufaklı
Meme kanserine olan farkındalığı art- şişlikler meydana gelebilir. Bu şişliklerin
tırmak adına günümüzde birçok kamu belirtileri aynı zamanda lenf kanserinin
spotu hazırlanmakta, görsel ve işitsel de semptomları olarak anılmaktadır. Bir
duyurular yapılmaktadır. Sadece otuz yıl diğer belirti ise ileri safhalarda ortaya
öncesine kadar çok nadir görülen bir kan- çıkabilen cilt çekintileri ve memede yeni
ser türü olmasına karşın günümüzde en oluşan şekil bozukluklarıdır. Meme başsık görülüp en yüksek oranda risk içeren larından gelen akıntılar dikkate alınması
gereken diğer bir belirtidir. Bu akıntılar
kanser türlerinin başında geliyor.
kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bazı hastalarda söz konusu akıntılar kansız iken, bazı
Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?
hastalarda kanlı olarak gözlemlenir. Kanlı
Birçok farklı belirti aynı anda ya da peri- akıntılar daha ciddiye alınması gereken
yodik aralıklarda görülebilir. Meme böl- bir bulgudur.
gesinde fark edilen ağrısız sert oluşumlar

Meme kanserinin bu zamana kadar saptanmış belirtileri arasında cilt dokusunda hastayı rahatsız eden cilt lekeleri de sıralanabilir.
Lekeler göğüs kısmının tamamında ortaya
çıkabilir ve çeşitli renklerde olabilir. Bunun
dışında belli başlı psikolojik etkiler, yorgun ve
halsiz hissetmek gibi psikosomatik belirtiler
de sayılabilecek semptomlar arasında bulunuyor.
Meme Kanseri ve Tedavi Seçenekleri

alınmaktadır. Bu yönteme tıp literatüründe
basit mastektomi adı veriliyor.
Hastaların şikayetleri ve talepleri doğrultusunda hem kanserli tümörü almak hem
de meme bölgesini yeniden yapılandırmak
mümkün hale getiriliyor. Cilt koruyucu olan
bu yöntem özellikle cerrahi ve teknolojik cihazlarla başarılı bir şekilde uygulanabiliyor.
Son seçenekler arasında ise radikal mastektomi adı verilen bir yöntem benimsenmekte ve
aktif olarak uygulanmaktadır. Diğer işlemlere
oranla çok daha kapsamlı bir tedavi biçimidir.
Kanserin koltuk altlarına ve diğer bölümlere
yayılması sonucu sadece meme bölgesi değil
koltuk altlarındaki bezler de operasyon sırasında alınır.

Teknolojinin tıp alanında aktif olarak kullanılmasıyla birlikte birçok farklı tedavi olanağı da
meme kanseri teşhislerinde değerlendirilmeye açık hale gelmiştir. Op. Dr. Güven GÖRKEM
gözetiminde gerçekleştirilen tedavilerde çoklu seçenekler de yer alıyor. Aynı zamanda
bazı sinsi kanser hücrelerinin teşhis edilmesi Bu işlemler sonrasında düzenli olarak kontrove hastalığın tanısının koyulması da artık çok le gidilmeli ve doktorların yazdığı ilaçlar aksadaha kolay ve pratik ölçeklerde gerçekleştiri- tılmadan içilmelidir.
liyor.
Meme Kanserinde Risk Faktörleri Nelerdir?
Birçok kanser türünde olduğu gibi hem kemoterapi hem de radyoterapi bu hastalığın teda- Meme kanserinde belli başlı risk faktörleri
visinde, kanserli hücrelerin yok edilmesinde bulunmaktadır. Bunların başında kadın olmak
kullanılan, teknoloji desteği ile birlikte uygu- yer alıyor. Yapılan çalışmalar ve istatistikler
lanan tedavi yöntemleridir. Gelişmiş olan tıb- her 8 kadından birinin bu hastalığa yakalandıbi cihazlar ile birlikte mevcut durumdaki tü- ğını göstermektedir. Genetik faktörlerde yine
mörlere doğrudan müdahale etme şansı da birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanbulunuyor. Özellikle kadın hastaların birinci serinde de çok belirleyicidir. Özellikle anne,
dereceden dikkat ettiği bir diğer önemli nok- teyze gibi akrabalarında meme kanseri hikata ise estetik kaygılardır. Tümörün meme ile yesi olan kadınlar 35 yaşından sonra doktor
birlikte alınmasından sonra uzman doktorlar, kontrollerini ihmal etmemelidirler. Tarama
hastaları plastik cerrahına yönlendirmekte- için yıllık rutin muayene ek olarak mamografi
dir. Meme rekonstrüksiyonu işlemleri de çok ve ultrasonoğrafi ile her iki meme ve koltuk
kısa süre içerisinde tamamlanıyor.
altı dokusunun kontrol edilmesi gerekmekte.
Ek olarak her kadının kendi kendine meme
Tedavi yöntemlerini belirleyen en önemli un- muayenesi konusunda bilinçlenmesi ve olusur meme kanserinin evreleridir. 0’dan başla- şabilecek değişimlerden bir an önce doktoruyan evreler 3’e kadar uzanmaktadır. 3 en risk- nu haberdar etmesi gerekmektedir.
li kanser evresi olduğu için hem kemoterapi
hem de radyoterapi aynı anda uygulanabilir. Yılların getirdiği tecrübe ile Op. Dr. Güven
GÖRKEM güvencesi altında bu gibi soru ve
Mastektomi Tedavisi ve Seçenekleri
sorunlarınız için destek alabilirsiniz. Kanseri
yenerek sağlıklı yaşama yeniden kavuşabilCerrahi işlem olarak meme kanserinde en çok mek için Meme Kanseri Ameliyatı Ankara ve
kullanılan tedavi yöntemi mastektomi adıyla çevresi adına iletişim kurabilirsiniz. Meme
biliniyor. En sık uygulanan bu cerrahi teknikte kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır.
tümörlü doku ile birlikte memenin tamamı
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Safra Taşı Tedavisi
Sindirim sisteminin bir parçası olan ve
yağlı gıdaların sindiriminde önemli rol
oynayan safra kesesi, bazı durumlarda
şiddetli ağrıya neden olabilir. Safra kesesinin taşla dolması ile birlikte hasta
dayanılmaz ağrılarla karşı karşıya kalır.
Bu ağrının tedavisi için cerrahi müdahale yöntemi gereklidir. Safra taşı tedavisi
Ankara bölgesinde güvenilir yöntemlerle
tedavi işlemini gerçekleştiren doktorlar
tercih ediliyor. Op. Dr. Güven GÖRKEM,
bu kategorideki beklentilerinizi karşılayarak kısa sürede tedavi olmanızı sağlıyor.

Taşlar Nasıl Teşhis Ediliyor?
Hasta şiddetli ağrı şikayetiyle geldiği zaman üst batın ultrasonografi uygulanıyor. Başlangıç aşamasında kan tahlilleri
normal olabilir. Ancak ultrasonografi taş
oluşumunu yansıtma konusunda oldukça
güvenilir. Batın tomografisi, manyetik rezonans gibi işlemlere gereksinim olabilir.
İltihaplanma gibi durumlarda kan tahlili
yol gösterici olabilir.

Safra taşları sindirim sistemine zarar vermeye başladığı zaman alınması gerekir.
Karaciğere yapışık olan bu organ ismi- Herhangi bir ağrıya veya probleme neden
ni karaciğerin ürettiği safradan almıştır. olmayan taşlar alınmayabilir. Ancak bu
Karaciğerin ürettiği safrayı depolayan bu taşların safra kanalına düşme riski vardır.
bölüm, safra yolları aracılığı ile on iki par- Bu nedenle küçük taşların alınmaması
mak bağırsağına safrayı aktarmaktadır. ileriki safhalarda problemlere neden olaSafranın içerisinde lesitin, kollesterol ve bilir.
safra tuzları bulunuyor. Bu maddeler sindirime yardımcı oluyor.
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Taşların kansere neden olduğu saptanmamıştır. Ancak safra kesesi kanseri olanların çoğunda taş saptanmıştır. Bu nedenle safra kesesi taşı hafife alınmamalıdır.
Çocuklarda da bu rahatsızlık görülebilir.
Ayrıca gebelikte ve diyabet hastalarında
herhangi bir komplikasyona neden olmayan taşların alınması gündeme gelebilir.
Zorunlu durumlarda alma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu konuda son kararı detaylı bir değerlendirmenin ardından doktorunuz verecektir.
Safra Kesesi Taşı Hangi Hastalıklara
Neden Olur?
• Safra taşı, safra kesesi iltihabına neden
olur. Titreme, yüksek ateş ve karın ağrısı
ile başlayan safra kesesi taşı, zamanla iltihaplanmaya neden olur. Bu durumda hemen ameliyat gereklidir. Ameliyat olunmadığı zaman safra kesesi delinebilir.

• Ana safra kanalı taşla kaplandığında,
karaciğerin salgıladığı safra kana karışır.
Bu durumda sarılık meydana gelir.
• Kansere neden olup olmadığı bilinmese de, kanserli hastalarda safra kesesi taşı
sıklıkla görülür.
• Safra yolu iltihabı, taşın kesede birikmesi ile birlikte meydana gelir.
• Safra kesesinde biriken taşlar, pankreası etkiler ve pankreas iltihaplanmasına
neden olur.
Taşları iki kısımda sınıflandırılmaktadır.
Ağrıya, ateşe ve titremeye neden olan
taşlar, semptomatik kategoride değerlendirilmektedir. Bu taşların alınması gerekir.
Asemptomatik taşlar ise varlığını hissettirmeyen ve tesadüfen keşfedilen taşlardır. Bu taşların alınıp alınmaması hastaya
kalmıştır. Kimi hasta ağrıya neden olmadıkça taşları aldırmayı düşünmemektedir.
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Göbek Fıtığı Ameliyatı
Pek çok insanın tarafından yaşanan, göbek çevresinde anlam veremediği bir ağrı
ve şişkinlik sebebiyle doktora başvurulmasıyla beraber, bunun bir fıtık olduğu
görünür. Daha çok kadınlarda görülen
göbek fıtığı, kesi ya da kasık fıtığı gibi fıtık
çeşitler arasında yer almaktadır. Özellikle
hamilelik döneminde bu sorunu yaşayan
hastalar ilerleyen dönemlerde göbek fıtığı tanısı almaktadırlar. Nitekim hamilelik
süresince göbek çukuru dışarı doğru hareket eylemi gösterir ve zaman içerisinde
farklı boyutlara ulaşır.
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döneminde doğumun hemen ardından
göbek bağının düşmesi ile tamamen kapanmaması, çocuklarda göbek fıtığı olarak adlandırılır. Çocukluk döneminde 5-6
yaşına kadar göbek deliğinde zayıflık,
fıtık benzeri oluşum normaldir. Yetişkin
dönemlerde göbek bağının yani göbek
deliğinin olduğu alandaki zayıflık kapandıktan sonra tekrar açılması neticesinde
göbek fıtığı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Göbek Fıtığının Belirtileri Nedir?

Son dönemlerde yaygın şekilde görüBelli başlı bazı ağrılar ile kendisini gös- len göbek fıtığı, farklı belirtiler şeklinde
teren göbek fıtığı hakkında detaylı bilgi- kendini göstermektedir. Yaşanan belirtiyi, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güven ler sürekli hale gelmeden uzman doktor
GÖRKEM bilgisi ve tecrübesi dahilinde kontrolü altında belli test ve tetkikler yaöğrenebilirsiniz. Bu konuda cerrahi ope- pılarak; cerrahi müdahalenin gerçekleştirasyonlar gerçekleştiren Op. Dr. Güven rilmesi gerekmektedir.
Görkem, hastalarına öğrenmek istedikleri tüm bilgileri detaylı şekilde sunulmak- Ikınırken ya da öksürürken ağrı
tadır.
Göbek çevresinde ağrı ve şişlik
Kramp ile beraber sancılar
Göbek Fıtığı Nedir ve Neden Oluşur?
Bu gibi belirtiler ve ağrının en azından geçici olarak azaltılması için sırt üstü uzanDaha çok kadınlarda görülen göbek fıtı- mak işe yarayabilir. Ayrıca bu süreçte
ğı genelde doğum dönemindeki karın iç göbek fıtığının oluşumuna katkıda bulubasıncının artmasına bağlı göbek çuku- nabilecek ağır kaldırmak, kabızlık ve ağır
runda meydana gelen sorundur. Bebeklik fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır.

Op. Dr. Güven Görkem
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