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 Değerli  Meslektaşlarımız, 

 

 

    Denizli Aile Hekimleri Derneği olarak sürdürmekte olduğumuz aile hekimliğinin her 

aşamasında kendimizi geliştirmemize katkı sunacağına inandığımız yoğun bilimsel programlar 

ve alanında birikimli hocalarımızın sunumlarıyla 22-25 Mart 2018 de Colassae Thermal&SPA 

otelde  Ulusal Denizli Aile Hekimliği kongremizin ilkini yapmayı hedeflemekteyiz.   

 

    Siz değerli meslektaşlarımızın,  aile hekimliğinde  sık karşılaşılan mesleki konuları ve aile 

hekimliğinin genel sorunlarını kapsayacak panel, sunum ve sempozyumlarında bulunmasından 

ve beraberinde sizleri ilimizin turizm beldesi Pamukkalemiz’de ağırlamaktan mutluluk duyarız. 

 

    İlimizin tarihi değerlerinden Hierapolis antik kentinin kalıntılarında gezebilir  ve güzel 

ülkemizin beyaz incisi Pamukkale  travertenlerinde gün batımını seyredebilirsiniz. Yılın her 

anında sabit sıcaklığa sahip ve iki renk kaplıca suyumuzdan şifa görebilir, çalışma alanınızdaki 

yorgunluğunuzu atabilir, cildinizi ve bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Pamukkalemiz’e 

gökyüzünden bakmanın güzelliğini yamaç paraşütü ile yaşayabilirsiniz. Kongremizde bir 

yandan bilimsel konularda tazelenirken kalan zamanlarda da gecenin ilerleyen saatlerine kadar 

kaplıca suyunun ferahlığını, rahatlığını hissedebilirsiniz. 

 

      Denizli Aile Hekimleri Derneği olarak hem meslektaşlarımıza güzel bir bilimsel şölen 

sunmak hem de ilimizin güzelliklerinde sizleri ağırlamak üzere yoğun çalışmalarımıza başladık. 

Kongremize göstereceğiniz ilgi için teşekkürlerimizi sunar, kongremizde hep birlikte 

buluşmayı dileriz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Dr. Hasan Gökçe                                                        Dr. F. Bilge KARAOMCA ÖK 

Denizli Aile Hekimleri Derneği Başkanı                   Kongre Bilimsel Kurulu Başkanı 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
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1 -   ANTENATAL BAKIM VE GEBELİK TAKİBİ 

Ümit ÇABUŞ  

Antenatal bakım gebeliğin saptanmasından doğuma kadar geçen sürede annenin ve fetusun 

düzenli ve periyodik kontrollerinin yapılmasıdır. 1900’de ABD’de hemşirelerin gebeleri 

ziyaretiyle gündeme gelmiştir. Gebelik komplikasyonlarının azaldığı görüldüğü için rutin 

uygulamaya alınmıştır. Sağlıklı bir yaşam ve iyi beslenme gebenin ve çocuğun sağlığı, ayrıca 

mevcut göstergelere göre çocuğun ilerideki sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.  Gerekli 

eğitimleri vermek, bebeğin ya da annenin sağlığını etkileyebilecek olumsuz durumların ve 

risklerin saptanması, erken önlemlerin alınması için gebelerin belirli aralarla kontrolü büyük 

önem taşımaktadır. En ideal antenatal takip konsepsiyon öncesi başlayan ve gebelik boyunca 

süren takiptir. Antenatal takip ideal izlem planında 4 izlem yer alır. 

• 1. izlem       4. aydan önce (ilk 14. haftada) 

• 2. İzlem       6. ayda (20 - 24. hafta) 

• 3. İzlem       8. ayda (30 - 32. hafta) 

• 4. İzlem       9. ayda (36 - 38. hafta) 

 

 

Her izlemde yer alması gerekli basamaklar aşağıdaki gibidir; 

• Öykü alma 

• Fizik muayene 

• Laboratuvar testleri 

• Gebeye verilecek ilaç desteği, tedaviler ve bağışıklama 

• Bilgilendirme ve danışmanlık  

• İzlemin kayda alınması  

• Sevk edilecek durumlar 

 

Gebeye verilecek ilaç desteği, tedaviler ve bağışıklama: 

16. gebelik haftasından itibaren günde 40-60 mg/gün elementer demir preparatı desteğine 

başlanır. “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi 

dozuna karar verilir. Tetanoz toksoidi ile aşılamayı yapılmalıdır. Tetanoz bağışıklaması 12. 

haftadan itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit edilebileceği düşünülürse 4.ayda veya ilk 

izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer dozlar devam 

edilir. Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz. 

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin ardından kontrol izlemde hala enfeksiyon devam ediyorsa 

bir üst basamağa sevk edilmelidir. 

Diğer Muayene ve Testler: 

• Temel obstetrik ultrasonografi 

• Fetal anomali tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri) 

• Girişimsel tarama testleri ( cvs, amniosentez, kordosentez ) 

• 2. Düzey ayrıntılı ultrasonografi 

• Gestasyonel dm için tarama testleri 

• Nst 

Gebeliğin İlerleyen Dönemlerinde:  
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• 10-14. hafta:  ikili tarama testi 

                                        Usg :  NT / nasal kemik ölçümü anomali 

    Endikasyonu varsa CVS 

• 15-20. hafta : Üçlü tarama testi (16-18) 

                                       Endikasyonu varsa amniosentez 

• 18-20. hafta : USG ->Anomali taraması 

                                       Endikasyonu varsa kordosentez 

• 20-22. hafta : Endikasyonu varsa Fetal ekografi 

    Rh uygunsuzluğu olanlarda aylık IDC kontrolleri 

• 24-28. hafta : 50 g şeker yükleme testi 

                                       TORCH kontrolü 

                                       Tam Kan sayımı ve bundan sonra aylık idrar kontrolü 

• 32. hafta ve üstü:  Nst 

 

Gebelere beslenme ve diyet, fiziksel aktivite ve çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, 

hijyen ve genel vücut bakımı, ağız ve diş sağlığı, sigara alışkanlığı, alkol alışkanlığı ve madde 

bağımlılığı, ilaç kullanımı, tetanoz toksoid immünizasyonu ve gebelikteki tehlike işaretleri 

(Vajinal kanama, konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar), baş ağrısı ile beraber görmede 

bozulma, ateş ve/veya ciddi güçsüzlük, ciddi karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, 

sularının gelmesi, yüz, el ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilememesi) konuları 

ile ilgili danışmanlık verilmelidir. 

  

Hemoglobinin 7 g/dl ve altında olması, kanama ve lekelenme olması, preeklampsi belirtileri, 

hipertansiyon ve/veya proteinüri olması, gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el 

Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması, bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen 

gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması, tehlike işaretlerinin varlığı, çoğul 

gebelik şüphesi olması (doğrulamak ve doğumu planlamak üzere), makat prezentasyonu 

şüphesi veya gebeliğe eşlik eden sistemik hastalıkların varlığı (kalp hastalığı, böbrek hastalığı, 

diyabet, astım, tiroid fonksiyon bzk.luğu vb) gibi durumlarda gebelerin bir üst sağlık kurumuna 

sevk edilmesi gerekir. 40. haftaya kadar doğum gerçekleşmezse gebenin doğumun yapılacağı 

sağlık kuruluşuna hemen başvurması konusunda da bilgi verilmelidir. 

 

 

  

 

 
 

ULUSAL DENİZLİ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 
22-25 Mart 2018, Denizli 
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2 - GEBELİKTE ALARM BULGULARI VE İLAÇ KULLANIMI: 
 

Cihan KABUKÇU 

Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık sırasındaki komplikasyonlar, gelişmekte olan 

ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir.  

Anne ölümü, gebeliğin başlangıcından doğum sonrası 42. günü kapsayacak şekilde, 

kaza ve tesadüfi sebeplerden kaynaklanmayan, gebelik veya gebeliğin yönetimiyle ilgili olan 

veya bunların ağırlaştırdığı herhangi bir sebeple kadının ölmesidir. Anne sağlığındaki 

iyileşmesinin temel göstergesi, anne ölümlerinin azaltılmasıdır. 2002 yılında anne ölüm oranı 

yüz bin canlı doğumda 64 iken, 2005 yılında yapılan Ulusal Anne Ölümleri Çalışmasında 

28,5’a, 2012 yılında 15,4’e, 2014 yılında 15,8’e ve 2016 yılında 14,7’ye düşürülmüştür. Bu 

sonuçların alınmasında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin 

güçlendirilmesi ve doğumların hastanelerde yapılmasının sağlanması önemli rol oynamıştır. 

Gebeliğin başlangıcından doğum olana kadar geçen süre içerisinde yüksek riskli 

gebelerin belirlenmesi ve bu gebelerin titizlikle takip edilmesi ve doğumlarının planlanması 

anne ölümlerini azaltan ana faktördür. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, doğum öncesi bakım 

alma durum dağılım raporunda, gebelerin %80 gibi büyük bir yüzdesinin Ana Çocuk Sağlığı 

Merkezlerinde takip edildiği ifade edilmektedir. Tüm gebelerin %80’ine ulaşabilen ASM’lerde 

yapılan gebelerin risk sınıflaması, hasta bilgilendirmesi ve üst basamak hastaneye 

yönlendirilmesi, uygun yapılacak olur ise riskli gebelerde gebelik komplikasyonları çok daha 

az görülecektir. 

Ülkemizde anne ölümlerinin en sık nedenleri sırasıyla kanama, hipertansiyona bağlı 

eklampsi, tromboz  ve enfeksiyonlardır. Bunların dışında annenin gebelikten önce var olan 

hastalıkları da gebelik ve doğum esnasında anne hayatını tehdit edecek duruma gelebilir.  

Gebelik sırasında hayatı tehdit edecek komplikasyonlar sıklıkla önceden bulgu verir ve 

eğer zamanında müdahale edilirse hem maternal hem de fetal mortalite ve morbidite 

azaltılabilir. Bu nedenle gebelikte “tehlike yaratan durumlar –alarm bulguları- ve bunların 

yönetimi” konusu gebelere sağlık hizmeti sunan tüm personelin dikkat etmesi gereken bir 

konudur. 

Erken Gebelik Kanamaları 

Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm 

gebelerin yaklaşık %20’si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır. Erken dönemdeki vajinal 

kanamalar abortuslar, ektopik gebelik, gestasyonel trofoblastik hastalıklar, servikal lezyonlar, 

servikal polipler nedeni ile olabilir. Gelişen teknoloji, transvaginal ultrasonografinin 

kullanımının yaygınlaşması, hassas hCG kitlerinin kullanılması, progesteron değerleri ile erken 

gebelik kayıpları, fizyolojik kanama, ektopik gebelik ve trofoblastik hastalıktan ayırt 

edilebilmektedir. 

Servikal Yetmezlik: 

Serviksin prematür dilatasyonu fetal kayıp veya doğumların majör sebebidir. Servikal 

yetmezlik genellikle ikinci trimester kanamalarına yol açar. Preterm doğumlara da neden 

olabilmektedir. İkinci trimester döneminde lekelenme tarzı kanamalar ile kendini belli edebilir. 
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Bu dönem içerisinde nedeni çok açıklanamayan kasık ağrısı ve lekelenme tarzı kanaması olan 

hastalar mutlaka servikal yetmezlik açısından değerlendirilmelidir. 

Geç Gebelik Kanamaları  

 Geç gebelik kanamaları gebeliğin özellikle üçüncü trimesterinde maternal ve/veya fetal 

morbidite ve mortaliteyi arttırabilen klinik durumdur. En sık sebepleri arasında plasenta previa, 

ablasyo plasenta ve vasa previa sayılabilir. İkinci trimester kanamalarında da sıklıkla plasenta 

yerleşim anomalileri beklenir ancak bununla birlikte vajinal enfeksiyonla veya postkoital 

kanama ile ilişkili, ektropion veya servikal polip nedeni ile, servikal yetmezlik ve nadir de olsa 

kanseröz lezyonlar nedeni ile vajinal kanama gözlenebilir. 

Hipertansiyon, Preeklampsi:  

Gebeliğin en sık tıbbi komplikasyonu hipertansiyondur ve tüm gebeliklerin %5-10’unda 

görülür. Mortalite ve morbiditesi yüksektir. Kronik hipertansiyon; gebelikten önce 

hipertansiyon olması veya 20. gebelik haftasından önce tanının konması ile tanımlanmaktadır. 

Preeklampsi; proteinüri ile beraber 20. gebelik haftasından sonra hipertansiyon gelişmesidir. 

Ülkemizde de anne ölümlerinin önde gelen nedeni preeklampsidir. Eklampsi preeklampsi 

tablosuna konvülzyonların eklenmesi durumudur. 2013 yılında preeklampsinin tanımı ve 

sınıflaması değiştirildi. Yeni tanımlama; normotansif bir kadında, 20. haftadan sonra oluşan 

hipertansiyona proteinüri veya end-organ hasarı”nın eşlik etmesi olarak belirlendi. Sistolik 

160mmHg veya diastolik 110mmHg arteriyel tansiyon ve/veya end-organ hasarını belirten 

sistemik bulgular preeklampsinin şiddetli formunu oluşturur.  

Preeklampsi tanısı konan gebeler hospitalize edilerek tablonun hafif mi ağır mı olduğu 

belirlenmelidir. Şiddetli preeklampsi göstermeyen tabloda, 37. gebelik haftasından sonra 

doğum indüksiyonu önerilir. 37. haftanın altındaki hafif preeklampsili olgularda ayaktan tedavi 

düşünülebilir ancak fetal ve maternal değerlendirme yapılarak olgular yakın takibe alınmalıdır. 

Bu hastalar,haftada en az iki kez kontrol edilmelidir. Seri arteriyel tansiyon kontrolu, haftalık 

laboratuvar testleri, anne tarafındangünlük fetal hareket takibi, haftada iki kez NST,haftalık 

amniyon mayi kontrolu ve ultrasonografi ile fetal büyüme kontrolu yapılmalıdır. Şiddetli 

preeklampsi tablosu obstetrik acil bir durumdur ve preeklampsinin tedavisi doğumdur. Şiddetli 

hipertansiyonda maternal arteriyel tansiyonu kontrol altında tutabilmek için intravenöz 

hidralazin, labetolol, sodyum nitroprussid, nifedipin, verapamil, nitrogliserin kullanılabilir.  

Yüksek Ateş: 

Vücut ısısının birkaç kez ölçümde 38°C derecenin üzerine çıkmasına yüksek ateş denir. 

Yüksek ateş normal değildir ve başta enfeksiyon olmak üzere bir hastalık belirtisidir. Böyle bir 

durumda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği hastalara anlatılmalıdır. Gebelikte ateş 

yükselmesine neden olan en sık sebepler idrar yolu enfeksiyonları, grip ve ve benzeri üst 

solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Hastanın genel durumu ve vital bulguları hızlıca 

değerlendirilir. Sistemik muayene yapılır. Mutlaka kontraksiyon takibi yapılır ve fetal kalp 

atımı dinlenir. 

Karın Ağrısı – Akut Karın: 

Akut batın nedenleri arasında apandisit gebelikte en sık karşılaşılan akut batın nedenidir 

ve yaklaşık sıklığı 1500 doğumda birdir. Akut kolesistit, kolelitiazis, akut panktreatit, barsak 

obstrüksiyonu, adneksiyel torsiyon da diğer obstetrik acil cerrahi tablolardan sadece birkaçıdır. 
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Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi travma ve cerrahi müdahale öncesinde, cerrahi sırasında 

ve sonrasında yapılmalıdır. Nonstress test (NST) fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde en sık 

kullanılan yöntemdir. Eğer beklenebiliyorsa, cerrahi ve anestezi için en uygun dönem ikinci 

trimesterdır. 

Erken membran rüptürü (EMR): 

Gebeliğin hangi haftasında meydana gelirse gelsin vajinal sıvı gelmesi mutlaka 

değerlendirmesi gerektiren bir durumdur. Sıvının az gelmesi veya kısa sürmesi olayın önemini 

azaltmaz. Böyle bir durumda üst basamak hastaneye yönlendirilmelidir.  
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3- ERİŞKİN VE SEYAHAT BAĞIŞIKLAMA  
Doç. Dr. Kenan TOPAL 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu 

 

Aşı immün sistemin bir etkene karşı bağışıklık geliştirmek amacı ile uyarılmasıdır. 

Moleküler anlamda: patojenlerde bulunan antijenik yapıdaki epitopların zararsız immünojenler 

halinde immün sisteme tanıtılmasıdır. Aşı immünoloji ilkelerinin, sağlık alanındaki en başarılı 

uygulamasıdır. Aşılama, bulaşıcı hastalıklara karşı toplumu korumanın; en etkili, en ekonomik, 

en akılcı ve en güvenilir yollarından birisidir. Aşı, tüm tıbbi tedavilerden daha çok yaşam 

kurtarır. Aşılamada hedeflenen temel amaç birincil korumanın sağlanmasıdır. Amaç bireysel 

olarak kişiyi hastalıklardan korumak iken toplumsal olarak ise hastalığı toplumdan eredike 

etmektir. Bebek ve çocukluk çağı aşılaması 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı başarı 

öyküsüdür. Kitle aşılama programları ve çocukların rutin aşılanmalarıyla; difteri, tetanoz, 

kızamık, kabakulak, kızamıkçık nadir görülen hastalıklar arasına girerken, çocuk felci eredike 

edilmek üzeredir, çiçek hastalığı tamamen eredike edilmiştir.  

Aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca insan ölmektedir. 

Ülkemizde erişkinlerin birçoğunun aşıları tam değildir. Bu durum ciddi bir tehlike 

yaratmaktadır. Yaşları ne olursa olsun, aşıları tam yaptırmamız ülke sağlığı için en temel şarttır. 

Çocukluk döneminde olduğu gibi erişkin yaş grubunda da aşı ile bağışıklama, birinci basamakta 

görev yapan Aile hekimlerinin önemli görevlerinden biridir. 

Bu sunumda amacımız erişkin dönemde yapılan aşıların gerekliliğini vurgulamak, bu konudaki 

bilgilerimizi tazelemektir. 

 

Erişkinlerde Aşılama  

Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmektedir; aşılamanın 

çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak görülmemesi, kişilerin aşıların etkinliği 

ve yan etkileri konusunda şüpheleri, erişkin immunizasyonu ile ilgili bir sağlık politikasının 

olmayışı ya da yeterince tanıtılamaması, aşı maliyetinin kişi ve hükümetlere etkileri bunun 

nedenleri arasında sayılabilir. Erişkinde aşılama gereklidir çünkü bazı aşılar hayat boyu koruma 

sağlayamamakta ve tekrarlayan dozları gerekli olmaktadır. Tetanoz aşısı bu açıdan güzel bir 

örnek olabilir. Erişkinlerin bir kısmı çocukluk dönemi aşılarını ol(a)mamıştır. Bundan başka 

bazı yeni aşılar uygulamaya girmektedir. Hastalık etkeni virüs ya da bakteriler zaman içinde 

değişikliğe uğrayabilir, daha önce aşı ya da doğal bağışıklama ile kazanılan antikorlar oluşan 
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bu yeni mutant forma yanıt vermeyebilir. Örneğin; influenza aşısının her yıl tekrar edilmesi bu 

nedenledir. Erişkinde aşı ile önlenebilir hastalıkların yükü ve antimikrobiyal direnç artışı söz 

konusudur. İleri yaşla birlikte immün sistem daha erken dönemlerde tedaviye ihtiyaç duymadığı 

ya da tehdit oluşturmayan hastalıklara (tetanoz, grip, pnömoni gibi) karşı hassas hale 

gelebilmektedir. Bireyin altta yatan sağlık koşullarına göre ya da meslek durumuna göre 

gereklilikler ortaya çıkabilir. Risk gruplarında ve özel gruplarda aşılama; splenektomi, kanser, 

HIV/AIDS hastaları aşılama gerekebilir. Artan yolculuk trafiği; seyahat öncesi aşılamalar 

gerekir. 

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin  2016 

yılında yayınladığı ‘Erişkin Bağışıklama Rehberi’ne göre son yıllarda başta risk grupları olmak 

üzere erişkin bağışıklamasına verilen önemde iyileşme olmasına rağmen maalesef erişkin ve 

yaşlılardaki aşılama programları, erişkin aşılama bilinci ve aşıya erişebilirlik oldukça düşük 

düzeylerdedir. Oysa çocuklarda başlanan aşılama şemalarının bir devamı olarak erişkinlerde 

yapılacak düzenli aşılamalarla ve erişkin yaş gurubuna özgü aşılamalarla mortalite ve morbidite 

bakımından önemli birçok hastalıklardan korunmak mümkün olabilecektir. Erişkin dönemde 

de tıpkı çocukluk döneminde olduğu gibi aşılar bireyleri hastalıklardan korur, ekonomik 

kazanımlar sağlar. Türkiye’de Erişkin Aşılama Programı kapsamında uygulanması hedeflenen 

‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’na göre ise bağışıklama hizmetleri, bebekleri, çocukları 

ya da erişkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aşılayarak 

bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir. 

Adolesanların ve yetişkinlerin de hedef gruba dahil edilmesi, hastalıkların morbidite ve 

mortalite oranlarının azaltılması ile salgınların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Erişkin 

aşılaması bebeklik döneminde aşı takvimine uygun olarak aşılanmamış kişilerin aşılanması için 

bir fırsat olarak görülmelidir" denilmektedir. Ülkemizde Erişkin Aşı Programı kapsamında, 

"Haydi Büyükler Aşıya" sloganı ile sosyal mobilizasyon aktiviteleri planlanmış ve hedef 

gruptaki kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli aşıları yaptırmak üzere başvurmalarının 

arttırılması amaçlanmıştır. Erişkin dönemde uygulanması önerilen aşılar aşağıda sırayla 

verilmiştir. 

 

Tetanoz–Difteri ve Aselüler Boğmaca (Td/Tdap) Aşıları 

Çocukluk çağında rutin (DTaP) aşısı yapılır. 11-12 yaşta tetanoz, azaltılmış difteri toksoidi ve 

aselüler boğmaca (Tdap) yapılır. Daha sonra 10 yılda bir hatırlatma dozu yapılır. Tetanoz–

Difteri ve aselüler oğmaca (Td/Tdap) aşıları için bazı öneriler;  
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– Daha önce Tdap aşısı olmamış veya aşılanma durumu bilinmiyorsa; bir doz Tdap, daha 

sonra her 10 yılda bir Td aşısı.  

– Daha önce 3 doz primer aşılanma öyküsü yok veya aşılanma durumu bilinmiyorsa; ilk 

doz Tdap olarak bir ay ara ile iki doz, 6-12 ay sonra üçüncü doz daha sonra her 10 yılda 

bir Td aşısı.  

– Aşılanma yarım kalmış ise; eksik dozların tamamlanması daha sonra her 10 yılda bir Td 

aşısı.  

Gebelikte Tetanoz–Difteri ve Aselüler Boğmaca (Td/Tdap) Aşıları için öneriler: 

Gebelerde; 16. hafta ile 36. hafta arası aşı yapılır.  

Td/Tdap Uygulama şeması; 

- İlk doz gebeliğin 16.haftasında, 

- 2.doz ilk dozdan en az bir ay sonra, 

- 3.doz 2.dozdan en az 6 ay sonra 

- 4.doz 3.dozdan en az bir yıl sonra  

- 5.doz 4.dozdan en az bir yıl sonra  

Beş doz aşısı tamamlanmış kadınlarda her gebelikte bir doz aşı tekrarı önerilir. Mümkünse, 

Tdap olarak uygulanması uygundur, bunun için ideal dönem 27-36. gebelik haftalarıdır.  

 

 
1 Tetanoz aşısı için primer immunizasyonunu tamamlamış kişilerdeki şema. 

 

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) Aşıları  

Ulusal erişkin aşılama şemasında KKK aşılaması sadece risk faktörü olan ve kontrendikasyonu 

olmayan kişilere önerilmektedir. İlk doz KKK aşısı olarak yapıldıysa 2. doz kızamık olarak 

yapılmalıdır. Bir yada iki doz kızamık yapıldıysa tek doz KKK yapılır. Eğer iki doz KKK 

yapıldıysa yeterli görülür.  Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşıları (KKK) için bazı öneriler:  

– Adolesan ve genç erişkinlerde bu hastalıklardan bir veya ikisine bağışıklık durumu 

bilinmiyorsa KKK tercih edilmelidir. 

– Canlı virüs içerdiği için gebelikte aşılama yapılmamalıdır. Yapılmışsa 4 hafta gebe 

kalmaması önerilir. Gebelik durumu bilinmeden yapılmışsa takip edilir, tıbbi küretaj 

endikasyonu yoktur.  

– Sağlık personeli hariç 1957 öncesi doğumlular bağışık kabul edilmelidir.  

– Bağışık olduğu kabul edilen durumlar: 
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a. Laboratuar olarak immünitenin doğrulanması  

b. Daha önceki aşılamaya göre; 1963 -1967 arası kızamık aşısı olanlar inaktive aşı 

olasılığı nedeniyle tekrar aşılanmalıdır ve 1979 öncesi ölü ya da bilinmeyen 

kabakulak aşısı olasılığı nedeniyle tekrar aşılanmalıdır.  

– İkinci doz KKK aşısı 28 gün ara ile; sağlık personeli, öğrenciler, uluslar arası seyahatler 

çıkanlar ve doğurganlık çağındaki kadınlara uygulanır. Doğum sonrası bağışık olmayan 

gebelerde hemen kızamıkçık aşısı yapılır. 

 

 
2 Gebelikte kontrendikedir. 3Bir ya da iki doz kızamık aşısı yapıldı ise bir doz KKK aşısı yapılır. İlk doz KKK aşısı olarak yapıldı ise 2. doz 

kızamık aşısı olarak yapılır. İki doz KKK aşısı yapıldı ise tekrar aşıya gerek yoktur. 

 

 

Hepatit B Aşısı  

Herhangi bir yaş grubunda Hepatit B aşılaması yapılmadan önce Hepatit B’ye yönelik serolojik 

inceleme yapılmasına gerek yoktur. Bunun istisnai durumu HbSAg pozitfliği ile ilgili şüphe 

durumu olabilir. Hepatit B aşısının daha önce aşılanmamış olanlara; bir ay ara ile iki doz, 2. 

dozdan 5 ay sonra 3. doz şeklinde uygulanması önerilir. Hepatit B Aşısı yapılması için risk 

grupları aşağıda verilmiştir. 

– Hasta ve hasta çıkartıları ile teması bulunan tüm sağlık personeli 

– Sağlık çalışanlarının yetiştirildiği tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, sağlık meslek 

yüksekokulları vs. öğrencileri 

– Hemodiyaliz hastaları 

– Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalanlar 

– Damar yoluyla uyuşturucu kullananlar 

– Hepatit B taşıyıcısı ile aile içi temaslılardan aşısız olanlar 

– Çok sayıda cinsel eşi olanlar ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunanlar  

– Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olanlar 

– Cezaevleri ve ıslahevlerinde olanlar 

– Endemik bölgelere seyahat edenler 

– Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler 

– Zihinsel özürlü bakımevlerinde bulunanlar 

– Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler 

– Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler 
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Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı yapılmasını uygun bulduğu 

kişilere sağlık kuruluşlarında aşı uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca, o sırada herhangi bir riskli 

durum söz konusu olmasa bile hepatit B enfeksiyonundan korunmak isteyen erişkinlere de aşı 

yapılabilir. Temas sonrası profilakside deri ve mukoza yoluyla HBsAg pozitif kişiden 

seronegatif kişiye temas/bulaş sonrası ilk 6-24 saat içerisinde HBIG 0.06 mL/kg dozda İM 

olarak uygulanmalı ve eş zamanlı olarak aşılama başlanmalıdır. Anne HBsAg pozitifse, 

doğumdan sonra ilk 6-12 saat içerisinde bebeğe aşıya ek olarak HBIG uygulaması da 

yapılmalıdır. Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerle cinsel ilişkiye girilmesi 

halinde, en geç 14 gün içinde HBIG ve aşı uygulaması yapılmalıdır. 

 

 

 

İnfluenza Aşısı  

Gripten korunmanın bilinen en etkin yolu aşıdır. Grip aşısı, mevsimsel salgın sırasında hastane 

yatışlarını ve ölüm oranlarını azaltmaktadır. Yaşlılarda önemi daha yüksektir. Aşının 

mortaliteyi azaltmadaki önemli mekanizmalarından biri influenzanın tetiklediği altta yatan 

hastalık alevlenmelerinin önlenmesidir. Aşının mortaliteyi azaltmadaki önemli 

mekanizmalarından biri influenzanın tetiklediği altta yatan hastalık alevlenmelerinin 

önlenmesidir. İnfluenza aşısı her yıl değişir çünkü virüsün her yıl oluşabilen yeni mutant 

formlarına daha önceki yıllarda aşılama ya da doğal bağışıklıkla oluşan antikorlar yanıt 

vermeyebilir. İnfluenza Aşısı için bazı öneriler: 

– Grip aşısı prensipte kontrendikasyonu olmayan ve isteyen herkese uygulanır.  

– Grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım verenlere 

ve nihayetinde grip olmak istemeyen herkese önerilmektedir.  

DSÖ’nün grip aşısı için öncelikli olarak belirlediği hedef gruplar şunlardır: 

– En öncelikli grup; Gebeler (Gebeliğin her döneminde yapılabilir, 

kontrendikasyon yoktur) 

– Diğer öncelikli gruplar;  

− Sağlık çalışanları 

− 6-59 aylık çocuklar 

− Yaşlılar (65 yaş üstü)  

− Yüksek risk grubunda olan bireyler 

• Sağlık çalışanlarının da grip aşısı ile aşılanmalarının,  
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– iş kayıplarını ve nozokomiyal bulaşı azalttığı,  

– hastanede yatan hastalar arasında mortalite oranlarını düşürdüğü ve  

– sonuçta maliyet etkin olduğu gösterilmiştir. 

 

 

 

Pnömokok Aşısı  

- Biri polisakkarit diğeri konjuge olmak üzere iki tip pnömokok aşısı bulunmaktadır. 

- Antikor yanıtının daha geniş olmasını sağlamak amacı ile konjuge aşıyı takiben 

polisakkarit aşı kullanılması en etkin yöntemdir. 

- Dolayısıyla erişkinlerde konjuge ve polisakkarit aşının her ikisinin de yapılması önerilir.  

Pnömokok Aşısı için bazı öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

- Pnömokok aşısı risk faktörleri olan kişilerde 18-65 yaşları arasında 1-2 doz, 65 yaş 

sonrası ise herkese bir doz yapılmalıdır. 

- Konjuge aşı erişkin yaş grubunda genel olarak bir doz olarak uygulanır. 

- Polisakkarit aşı algoritmalar dahilinde en az 5 yıl ara ile en fazla 3 kez tekrarlanabilir. 

 

 
4 Beş yıl ara ile risk gruplarına yapılır, her risk grubu özel olarak değerlendirilir. 

 

Hepatit A Aşısı  

Günümüzde inaktive, canlı attenüe ve kombine olmak üzere üç farklı tip Hepatit A aşısı 

mevcuttur. Son yıllarda, hepatit A ve B aşılarını içeren kombine aşılar geliştirilmiştir. 

Hepatit A Aşısı için bazı öneriler aşağıda verilmiştir: 

- Hepatit A aşıları 2 doz olarak 0 ve 6.ayda uygulanmalıdır. 

- Eğer ikinci doz 6. ayda uygulanamazsa 18.aya kadar uygulanabilir.  

- Eğer hepatit A ve hepatit B kombine aşı uygulanacaksa, 0, 1, 6. aylarda olmak üzere 3 

doz şeklinde yapılmalıdır. 

- Aşılama öncesinde erişkin yaş grubunda test yapılması ülkemiz koşullarında maliyet 

etkili olduğu için önerilmektedir. 
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- Genellikle hangi aşı ile başlandı ise onunla devam önerilmekle birlikte başka bir 

firmanın aşısı ile devam edilmesinin aşı etkinliğinde değişiklik oluşturmadığı 

gösterilmiştir. 

- Aşılananların hemen hepsinde koruyucu antikorlar geliştiği için aşı sonrası antikor 

kontrolü yapılması gereksizdir. 

Hepatit A enfeksiyonu açısından artmış risk altında olan ve aşılanması önerilen kişiler şunlardır: 

- Hepatit A’nın yüksek ya da orta derecede endemik olduğu yerlere seyahat eden kişiler 

- Uyuşturucu bağımlıları 

- Mesleki olarak enfeksiyon riski artmış kişiler (Çocuk kliniklerinde, yuva ve kreşlerde 

çalışan seronegatif personel)  

- Kronik karaciğer hastalığı (HBV, HCV) olan seronegatif kişiler 

- Küçük çocukların gündüz bırakıldıkları yuva ve kreşlerde hem personel hem de 

çocuklar 

- Entellektüel yetenekleri bozulmuş, özel bakıma gereksinim gösteren hastaları 

barındıran kurumlarda hem hastalar hem de sağlık/bakım personeli 

- Kanalizasyon işçileri 

- Hijyen uyumunun zayıf olduğu seronegatif temizlik işçileri ve gıda hazırlama işinde 

çalışanlar 

- Solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları ile pıhtılaşma faktör konsantreleri 

alan kişiler 

 

 

Suçiçeği Aşısı  

Suçiçeği aşısı (Varicella Zoster) canlı attenüe aşıdır. Suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan 

bütün erişkinler aşılanabilir. Suçiçeği aşısı bir ay arayla iki doz olarak uygulanmalıdır. Rapel 

önerisi, aşının yapıldığı kişilerde immünitenin azaldığını gösteren bir çalışma olmadığından 

yoktur. 

Suçiçeği Aşısı için önerilen gruplar aşağıda verilmiştir: 

▪ Ciddi seyirli suçiçeği açısından yüksek riskli kişilerle yakın teması olan kişiler, örneğin;  

– sağlık personeli,  

– immünkompromize bireylerin aile temaslıları 

▪ Bulaş veya temas riski yüksek olanlar;  

– küçük çocukların öğretmenleri,  
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– çocuk bakımı yapan kişiler,  

– kreş personeli,  

– yatılı okul öğrencileri,  

– askeri personel,  

– aynı evde çocukla birlikte kalan ergen ve erişkinler,  

– çocuk doğurma çağındaki hamile olmayan kadınlar ve 

– uluslar arası yolculuk yapanlar.  

Hamile kadınlar suçiçeği bağışıklığı kanıtı açısından değerlendirilmelidirler. Bağışıklığı 

olmayan kadınlara gebeliğin tamamlanması ya da sonlandırılmasından sonra bir doz aşı 

yapılmalı, ilk dozdan 4-8 hafta sonra 2. doz uygulanmalıdır.  

 
2 Gebelikte kontrendikedir. 

 

Herpe Zoster (Zona) Aşısı  

İnsan diploid hücrelerinde üretilmiş canlı attenüe bir aşıdır. Aşı FDA tarafından 2006 yılında 

60 yaş ve üzerine onay almış, 2011 yılında ise yaş sınırı 50’ye çekilmiştir. Deltoid bölgeye 

subkutan tek doz olarak uygulanır. Herpes Zoster (Zona) Aşısı için bazı öneriler aşağıda 

sıralanmıştır:  

- Daha önce suçiçeği ve zona zoster geçirip geçirmemiş olmasına bakılmaksızın 60 yaş 

üzerindeki tüm bireylere önerilmektedir. 

- Kronik hastalığı olanlar (KBY, diabetes mellitus, romatoid artrit, KOAH) huzurevinde 

kalanlar zona açısından artmış riske sahip olacaklarından aşılanması önerilmektedir.  

- Aşının etkinliği yaş ile bir miktar azalmaktadır. 50-59 yaş grubunda %70, 60-69 yaş 

grubunda %64’dür. 

- Post- herpetik nevralji riskini %5-55 oranında azalttığı bildirilmektedir.  

- Aşının koruyuculuk süresinin ne kadar olduğu ya da rapel doz gerekip gerekmediği 

bilinmemektedir.  

 

 

 

 

Meningokok Aşısı  

A. Polisakkarit aşılar:  
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- Bivalan ve tetravalan polisakkarit aşılar mevcuttur. 

- İki yaşın altında etkisi yoktur. Üç yıl boyunca %85 koruyuculuğu vardır.  

- Erişkinlerde 1 ya da daha fazla doz uygulanır. Risk gruplarında aşının yinelenmesi 

önerilmektedir.  

- Tetravalan aşı uygulamayı takiben 7-10 gün sonra yeterli antikor yanıtı 

oluşturabilmektedir. Bu nedenle seyahat öncesi aşı planının bu durum göz önüne 

alınarak yapılması gerekmektedir.  

B. Konjuge aşılar:  

- Meningokokal polisakkaritlerin difteri toksoidine kovalent bağlarla bağlanması ile 

elde edilmiş 2005 yılından beri kullanımda olan aşılardır. 

- Çocuklarda dokuz aylıktan itibaren 23. aya kadar üç ay arayla iki doz yapılması, 

erişkinde ise tek doz uygulanması önerilmektedir.  

- Polisakkarit aşının aksine konjuge aşı ile hafıza bağışıklık yüksektir ve meningokok 

taşıyıcılığı önlenebilmektedir. 

Meningokok aşısının önerildiği durum ve kişiler şunlardır:  

- Anatomik veya fonksiyonel aspleni  

- Bakımevlerinde yaşayan kişiler 

- Yurtta kalan öğrenciler 

- Askeri personel 

- Rutin olarak N.meningitis suşları ile karşılaşan laboratuvar çalışanları 

 
5Koruyuculuk suresi 2 yıldır. 

 

Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı  

HPV’nin neden olduğu genital siğil, prekanseröz genital lezyonlar ve serviks kanserini 

önlemeye yönelik olarak geliştirilen aşılardır. Serviks kanserine en sık yol açan HPV 

serotiplerine karşı koruyucu etki sağlayan bu aşıların, serviks kanserini %70-80, genital siğilleri 

%90 oranında engellediği gösterilmiştir. HPV aşıları, serviks intraepitelyal neoplazileri, serviks 

kanseri, vulvar intraepitelyal neoplaziler ve genital siğillerin önlenmesinde endikedir. Dört ve 

dokuz valanlı aşı hem erkek hem kadınlar için, iki valanlı aşı ise kadınlar için önerilmektedir. 

DSÖ’nün güncel önerilerine göre HPV aşıları 9-13 yaş arası kız çocuklarına uygulanmalıdır. 

9-13 yaş arası kız çocuklarına yapılan HPV aşılaması serviks kanserinin önlenmesinde en 

maliyet etkin halk sağlığı korunma önlemidir. 
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Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı uygulama şeması:   

- Aşı şeması 3 dozdan oluşmaktadır.  

- Dört ve dokuz valanlı aşı 0, 2 ve 6. aylarda, iki valanlı aşı ise 0,1 ve 6. aylarda IM yoldan 

yapılmalıdır.  

- DSÖ, 2 doz aşının 3 doz aşı kadar etkili olduğunu belirtmektedir. 

- Seksüel aktivite başlamadan HPV aşı şemasının tamamlanması önemlidir, ancak aşı için 

bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.  

- HPV; erişkin dönemde erkeklerde 19-21 yaş, kadınlarda 19-26 yaş arasında uygulanır. 

Enfekte olmayan seksüel aktif kadınlar aşıdan tam yarar görürler.  Aşının koruyuculuk 

süresi tam olarak bilinmemekle birlikte, en az 5 yıl koruyucu olduğu bildirilmektedir. 

Gebelikte güvenilir olduğunu gösteren veriler varsa da yeterli sayıda veri oluşmadığı için 

gebelikte aşılama önerilmemektedir. Aşıya başlandıktan sonra gebelik anlaşılırsa, sonraki 

aşı dozları doğum sonrasına ertelenmelidir. Gebeliğin sonlandırılması gerekmez. 

 

 

Haemophilus influenzae tip b (Hib) Aşısı  

Üç farklı konjuge Hib aşısı 6 hafta ile 71 ay arası çocuklarda uygulanır.Aşağıda belirtilen 

invaziv Hib hastalığı riski artmış erişkin grubunda aşı önerilmektedir: 

- Fonksiyonel ya da anatomik aspleni  

- İmmünglobülin yetmezlikleri 

- Kompleman eksikliği 

- Kök hücre transplantasyonu 

- Malignite nedeniyle kemoterapi ve/veya radyoterapi alanlar  

 

Kuduz Aşısı 

Kuduz için mevcut bir tedavi yaklaşımı olmadığından, korunma ve temas sonrası profilaksinin 

önemi büyüktür. Bu yüzden, bulaş açısından riskli teması da iyi ayırt etmek gerekir. Köpeklerin 

hastalandıktan sonra ortanca 3, maksimum 8 gün içinde öldüğü belirlenmiştir. Dolayısıyla 

bilinen ve halen sağ olan bir kedi ya da köpek tarafından 10 günden daha önce ısırılmış 

bireylerde profilaksi gerekmez. Aşağıdaki riskli gruplara temas öncesi profilaksi 

uygulanmalıdır: 
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- Kuduz açısından riskli işlerde çalışanlar (veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, 

hayvan barınaklarında çalışan personel, mağara araştırmacıları, yarasa kolonileri 

üzerinde çalışanlar.) 

- Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas edenler. 

- Yaban hayat ile temas riski yüksek olan doğa sporları yapanlar. 

- Köpek kuduzu görülme oranının yüksek olduğu ve riskli temas halinde uygun tıbbi 

yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat edenler.  

Temas öncesi profilaksi: 

- Temas öncesi profilakside; 0. gün ilk aşı dozunun uygulandığı gün olmak üzere, 0, 7 ve 

21 ya da 28. günlerde birer doz olmak üzere toplam 3 doz aşı uygulanır. 

- Temas öncesi profilaksiyi tamamlayan bireylere periyodik olarak rapel doz aşı 

yapılmasına gerek yoktur. 

- DSÖ kuduz profilaksisinde hızlı ve etkin bir yara temizliğini takiben kuduz 

immünglobulin ile pasif immünizasyon ve hücre kültürü aşıları ile aşılamayı 

önermektedir. 

Temas sonrası profilaksi: 

- Temas sonrası aşılamaya olabildiğince erken başlanmalıdır. 

- Ancak kuduzda inkübasyon süresi çok değişken olabildiğinden, riskli temas sonrası 

geçen süreye bakılmaksızın uygun profilaksinin başlanması gerekir. 

- Kuduz aşısı gebelerde güvenlidir ve erişkinlerde kullanılan dozla bebek ve çocuklarda 

kullanılan arasında fark yoktur.  

- Kuduz aşısı uygulaması  

Kuduz aşısı uygulaması için 3 farklı takvim izlenebilir; 

- 5 dozluk aşı takvimi (Essen rejimi): 0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde birer doz olmak üzere 

toplam 5 doz aşı uygulanır. 

- 4 dozluk aşı takvimi: 0, 3, 7 ve 14. günlerde birer doz olmak üzere toplam 4 doz aşı 

uygulanır. Bu kısaltılmış Essen rejimi, sağlıklı, immün yetmezliği olmayan kişilerde 

kullanılabilecek bir alternatiftir. 

- 2.1.1 aşı takvimi (Zagrep rejimi): 0. gün iki doz, 7 ve 21. günlerde birer doz olmak üzere 

toplam 4 doz aşı uygulanır. 0. gündeki iki doz aşı, iki farklı anatomik bölgeye 

uygulanmalıdır.  
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Yaşlılık Döneminde Aşılama  

Yaşlılık döneminde özellikle yapılması önerilen üç aşı; pnömokok, influenza ve herpes zoster 

aşılarıdır. Ayrıca yaşlıların aşıyla önlenebilir hastalıklar ve komplikasyonlarından 

korunabilmesi için çevrelerindeki bireylerin aşılanması da önerilmektedir. Gerektiği zaman 

yaşlılara, erişkin dönemde olduğu gibi başka aşıların (tetanoz, difteri, boğmaca, suçiçeği, 

hepatit, meningokok, kuduz, tifo, kolera) yapılması da önerilebilir. 

 

Seyahat Aşılaması  

Seyahat öncesi bağışıklamada genel kural, gezi tarihinden en az 10–14 gün önce aşıların 

tamamlanmış olmasıdır. Bu süre hem yeterli bağışıklığın ortaya çıkabilmesi hem de 

gelişebilecek yan etkilerin gözlenebilmesi açısından önemlidir. Seyahat aşılaması hakkında 

gidilecek ülkelere göre detaylı bilgi Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı seyahat 

sağlığı merkezlerinden alınabilir.  

A. Hepatit A aşısı: Hepatit A aşıyla önlenebilir seyahat enfeksiyonlarının başında 

gelmektedir. Özellikle kötü koşullarda hazırlanmış gıdalar, sokaklarda satılan ev yapımı 

yiyecek ve içecekler belli başlı enfeksiyon kaynaklarıdır. Bu nedenle kırsal kesimlere 

giden, kötü hijyenik koşullarda yaşayan turistlerde görülme olasılığı daha fazladır. 

Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda dışındaki yerlere 

gidecek olanlara önerilmektedir. Enfeksiyon riski özellikle Güney Doğu Asya ya da 

Afrika’ya gidenlerde fazladır. Aşı uygulanmadan önce sarılık hikayesi olanlarda ya da 

endemik bölgede en az bir yıl kalanlarda anti-HAV IgG bakılması önerilmektedir. Diğer 

aşılar ile birlikte uygulanabilir. Seyahatten bir ay önce yapılması gerekmekle birlikte on 

dört gün sonra da %90 üzerinde koruyuculuk sağladığı gösterilmiştir. 

B. Hepatit B aşısı: Coğrafik olarak enfeksiyonun en yaygın olduğu bölgeler Güneydoğu 

Asya, Güney Amerika ve Orta-Güney Afrika’dır. Yüksek riskli bölgelerdeki yerel 

halkla yakın temas kuracak olan öğretmen, sağlık çalışanı gibi kişilere özellikle 

önerilmektedir. DSÖ 1989’dan beri tropikal ülkelere gidecek tüm turistlere 

önermektedir. Hepatit B aşısı altı aydan kısa süren gezilerde zorunlu değildir. Seyahat 

öncesi klasik aşı çizelgesinin tamamlanmasına yeterli zaman yoksa 0, 7, 21. gün ve 12. 

ay gibi hızlandırılmış şemalar önerilebilir. Aşının yinelenmesine gerek yoktur.  

C. Çocuk Felci (Polio) aşısı: Gelişmiş ülkelerin hepsinde polio eradike edilmiş, 

gelişmekte olan ülkelerde de hastalık oldukça sınırlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre en az üç ülkede (Hindistan, Pakistan ve Afganistan) enfeksiyon 

durdurulamamıştır. Günümüzde artan turizm nedeniyle gelişmiş ülkeler de hala tehlike 
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altında olduklarından kendi vatandaşlarına 10 yılda bir rapel doz yapılmasını gündeme 

getirmişlerdir. Çocukluğunda temel aşılamayı (üç doz) tamamlamış turistlere endemik 

bölgelere gitmeden önce tek doz OPV ya da IPV yapılması yeterlidir. Daha önce 

aşılanmamış erişkinlerin ise IPV ile temel aşılamayı tamamlamaları önerilmektedir. 

Yeterli bağışıklığın oluşması için en az iki dozun yapılmış olması akılda tutulmalıdır. 

D. Difteri-tetanoz aşısı: Seyahat rapel doz için iyi bir fırsat olmaktadır. Yüksek riskli bir 

bölgeye gidilecekse aşılama aralığı beş yıla düşürülebilmektedir. 

E. Tifo aşısı: Halen üç farklı aşı kullanılmaktadır.  Yalnız S. typhi’ye karşı bağışıklık 

sağlarlar. Salmonella typhi’nin neden olduğu hastalık dışkı ağız yoluyla bulaşmakta 

olup temiz olmayan gıda ve içecekler ana kaynaklardır. Hindistan, Mısır, Fas, Batı 

Afrika ve Peru hastalığın en çok görüldüğü ülkelerdir. Meksika, Haiti, Kuzey Afrika ve 

İran ise orta riskli bölgelerin başlıcalarıdır. Endemik bölgede bir aydan uzun süre 

kalacak ve dirençli bakteriyle karşılaşma riski olanlarda aşılama endikasyonu daha 

fazladır. Riskli bölgelere gitmeden 10-14 gün önce uygulanmalıdır. 

F. İnfluenza aşısı: Bağışıklanacak turistlerin o yılın aşısını kullanmaları gerekmektedir. 

İnfluenza sezonu Kuzey yarım kürede Aralık ayında başlayıp kış mevsimi boyunca 

devam etmektedir. Bağışıklamanın özellikle bu dönemden önce yapılması 

önerilmektedir. İnfluenzanın özellikle tropikal kuşakta olmak üzere yıl boyu 

görülebileceği ve güney yarım küreye gideceklerin yaz aylarının orada kış mevsimine 

denk geldiğini akıllarında tutmaları gerekmektedir.  

G. Pnömokok aşısı: Risk altındaki kişilerin polisakkarid yada konjuge pnömokok aşılarını 

da seyahatten en az 10 gün önce yaptırması uygundur. 

H. Japon Ensefaliti aşısı: Japon ensefaliti etkeni Culex cinsi sivrisineklerle geçen bir 

flavivirüsdur. Evcil domuzlar ise aracı konumundadır. Sivrisinekler daha çok gün 

batımı ve doğuşunda sokmaktadırlar ve ısırıkları ağrılıdır. Hastalık 1/300 olguda 

semptomatik seyretmektedir. Semptomatik olgularda 6-16 gün içinde genel enfeksiyon 

tablosunu izleyen ateş, meningismus, konvulziyon ve daha sonra kranial sinir felçleri, 

üst motor nöron paralizileri ve komaya kadar giden bilinç değişiklikleri ortaya 

çıkmaktadır. Nörolojik sekel kalma hızı %70-80 olarak saptanmıştır. Hastalığa özgü bir 

tedavi henüz bilinmemektedir. Japon ensefaliti Asya’daki (Çin, Kore, Japonya, Güney 

Doğu Asya ve Hindistan’ın bazı bölgeleri) viral ensefalitlerin çoğundan sorumlu 

bulunmuştur. Enfeksiyon riski pirinç tarlaları gibi tarımsal kesimlerde artmaktadır. 

Hastalık Çin, Japonya ve Kore’de özellikle muson mevsiminde (Mayıs- Ekim arası) sık 

görülürken Güney Doğu Asya, Hindistan, Nepal gibi tropikal Asya ülkelerinde yıl 
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boyunca insidansı çok değişmemektedir. Turistlerin bağışıklanması genelde 

önerilmemektedir. Ancak kırsal kesime gidecek turistler seyahatin endemik mevsimde 

olması ve endemik alanda 30 günden uzun kalış durumlarında aşılanmalıdır.  

I. Kolera aşısı: Vibrio cholerae enfekte içecek ve iyi yıkanmamış çiğ yiyeceklerden 

bulaşarak ciddi ishal sonucu  dehidratasyon, şok ve hatta ölüme varan tablolara neden 

olmaktadır. Su ve gıda hijyeninin iyi olmadığı ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada 

zaman zaman salgınlar yapabilmektedir. Kolera aşısı göçmen kampları gibi yerlerde 

uzun süre kalacaklara, aklorhidrisi olan, mide rezeksiyonlu ya da antiasid kullanan 

hastalara önerilebilir. Hindistan-Pakistan, Kenya-Tanzanya sınırları gibi bir kaç küçük 

bölgede aşı belgesi halen sorulabilmektedir.  

Kolera aşısı uygulaması: Kombine aşı 1-6 hafta arayla iki kez, oral aşı 2 hafta arayla iki 

kez önerilmektedir. Koruyuculuk altı ay süresince %85-90’dır, üç yıl içinde %50’ye 

düşmektedir.  

J. Meningokok aşısı: Meningokokal enfeksiyonlar bazı bölgelerde endemik ya da 

periyodik epidemik salgınlara yol açmaktadır. Afrika’da Sahra çölünün altında kalan, 

batıda Moritanya doğuda Etiyopya’ya kadar uzanan bölge dünyanın menenjit kuşağı 

olarak adlandırılmaktadır. Asya’da Nepal, Hindistan ve Pakistan, Güney Amerika’da 

Arjantin, Brezilya salgınların görüldüğü başlıca ülkelerdir. Salgınlar özellikle kış ve 

bahar başlangıcında görülmektedir.  

K. Meningokok aşısı: Meningokokal hastalığın hiperendemik veya epidemik olduğu 

ülkelerde yaşayan veya o bölgeye (Örn. kuru sezonda -Aralık ile Haziran ayları 

arasında- “Menenjit kuşağı” olarak adlandırılan sahra altı Afrika gibi) seyahat edecek 

kişilere aşı önerilir. Meningokok aşısı, 1987’deki hac sırasında görülen epidemiden 

sonra Suudi Arabistan hükümeti tarafından yıllık Hac döneminde Mekke’ye gidecek 

olan herkese yapılması zorunlu tutulmaktadır. Ülkemizde rutin olarak Hac ziyareti 

yapacak olan bireylere ülkemizden ayrılmadan yaklaşık bir ay önce tetravalan 

polisakkarit meningokok aşısı yapılmaktadır. Meningokok aşısı tek doz yapılabilir. 

Koruyuculuğun 10 yıldan uzun sürmesi beklenmekle birlikte riskli durum devam 

ediyorsa rapel doz yapılabilir.  

L. Sarı Humma aşısı: Özellikle gündüzleri ısıran Aades ve Haemagogus cinsi 

sivrisineklerin tek bir ısırıkları hastalığın bulaşması için yeterlidir. Hastalık %5-20 

olguda sarılık ve ateş ile başlar, kısa süreli bir iyilik halinden sonra yakınmalar yineler 

ve kanama, böbrek yetmezliği, delirium ve koma gelişebilir. Olguların yarıya yakını 7-

10 gün içinde kaybedilebilir. Hastalığın özgül tedavisi yoktur.  
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M. Sarı Humma aşısı: Sarıhumma aşısı canlı-attenüe virüs içermektedir. Sarıhumma aşısı 

uluslararası belge gerektiren bir aşıdır. Hastalık Tropikal Afrika ve Amazon’da endemik 

olup özellikle Nijerya ve Peru’da görülme sıklığı giderek artmaktadır. Riskli bölgelere 

gidecek dokuz aydan büyüklere uygulanır. 
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S-1 - BÜYÜME GERİLİĞİ OLAN 6 AY-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA 

MALNUTRİSYON DEĞERLENDİRMESİ 
 

 

Yeliz ÇAĞAN APPAK1, 
 

1TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ 

HEPATOLOJİ VE BESLENME , 

 
Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altındaki çocuklarda mortalite ve morbiditenin başlıca nedeni beslenme 

yetersizliği ve malnutrisyondur. Bu çalışmada büyüme geriliği olan 6 ay-5 yaş arasındaki hastaların 

antropometrik, klinik ve biyokimyasal özelliklerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

 

Şubat 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğinde büyüme ve gelişme 

geriliği nedeni ile değerlendirilen 6 ay-5 yaş arası hastalar retrospektif değerlendirildi. Hastaların boy, 

kilo, VKİ persentilleri ve Z skorları belirlendi. Boya göre kilo, yaşa göre boy ve yaşa göre kilo Z skorları 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre saptandı. Boya göre kilo;<-2 SD ise zayıf(akut malnutrisyon),-3 

ve -2 SD arası orta derecede akut malnutrisyon,<-3 SD ağır derecede akut malnutrisyon olarak 

belirlendi. Yaşa göre kilo;-3 ve -2 SD arası düşük kilolu,<-3 SD ağır derecede düşük kilolu olarak 

tanımlandı. Yaşa göre boyu -3 ve -2 SD arası bodur,<-3 SD ağır derecede bodur olarak belirlendi. 

Başvurudaki şikayetleri, demografik verileri, ek hastalıkları, laboratuvar ve klinik bulguları 

değerlendirildi. 

 

65 hastanın %58,5’i kız, ortalama yaşları 26,4±16,6 aydı. Hastaların hepsinde kilo alamama şikayeti 

olup, %36,9’unda iştahsızlık, %16,9’unda boy kısalığı en sık eşlik eden şikayetlerdi. %75,4’ünde ek 

hastalık olmayıp, %9,2’sinde genetik hastalık, %4,6’sında serebral palsi, %4,6’sında konjenital kalp 

hastalığı,%3,1’inde metabolik hastalık, %1,5’inde opere özefagus atrezisi ve %1,5’inde konjenital kas 

hastalığı mevcuttu. Hastaların 19’unda(%29,2) akut malnutrisyon olup, %12,3’ünde ağır, %16,9’unda 

orta derecede akut malnutrisyon saptandı. %53,3’ü düşük kilolu olup, %18,5’i ağır derecede düşük 

kilolu belirlendi. %35,4’inde bodurluk olup, %12,3’ünde ağır derecede bodurluk izlendi. Bir hastada 

çölyak hastalığı saptandı. Hastaların %18,5’inde anemi mevcut olup, 10’unda demir eksikliği anemisi, 

2’sinde demir ve B12 eksikliği beraber idi, anemisi olmayan 3 hastada B12 ve 1 hastada folik asit 

eksikliği izlendi. %16,9’unda D vitamini eksikliği saptandı. 

 

Malnutrisyon saptanan hastalarımızın yaklaşık yarısında ağır malnutrisyon mevcuttur. Malnutrisyona 

en sık eşlik eden hastalıklar konjenital ve nörolojik patolojiler saptanmıştır. Bu hastalarda anemi ve 

vitamin eksiklikleri araştırılmalıdır. 
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S-2 - HASHİMOTO TİROİDİTİ İLE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 
 

 

Müge ÖNER TAMAM1, 
 

 
Hashimoto tiroiditi (HT) yaygın otoimmün hastalıklardandır. D vitamininin, Hashimoto tiroiditi gibi 

otoimmün hastalıklarda immüno-modülatör olarak aktif olduğu ileri sürülmüştür. D vitamini eksikliği 

veya yetmezliği hashimoto tiroidit gibi otoimmün hastalıkların patogenezinde rol oynayabilir. Bu 

çalışmanın amacı, Hashimoto tiroiditi ve sağlıklı kontrol grubunda 25-hidroksivitamin D (25OHD) 

düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 

 

Tiroid antikorları ile gösterilmiş HT tanısı konan hasta grubu ve sağlıklı kontrol grubu olmak üzere 

Serum 25-hidroksivitamin D (25 (OH) D) düzeylerin bakıldığı iki hasta grubu seçildi .Serum 25-

hidroksivitamin D [25 (OH) D], tiroid fonksiyonu ve anti-tiroid antikorları (anti-tiroid peroksidaz (anti-

TPO) ve anti-tiroglobulin (anti-TG) düzeyleri) toplam 105 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. D 

vitamini yetersizliği, serum 25 (OH) D düzeyi <20 ngl / mL olarak tanımlandı.Çalışmaya Hashimoto 

tiroidit nedeniyle takip edilen 105 hasta (85 kadın; 20Erkek) (47.32 ± 11.87 yaş) ve 69 sağlıklı kontrol 

(19K; 50E) (45.85 ± 8.28 yıl) grubu dahil edildi. Toplam 174 kişide serum 25-hidroksivitamin D3 [25 

(OH) D3] düzeyleri geriye dönük olarak hastane veri sisteminden kaydedildi. 

 

HT hastalarında D vitamini eksikliği, sağlıklı kontrollere göre daha fazla bulundu. Hashimoto tiroidit 'li 

hastalarda ortalama 25OHD düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla 

14.2 ± 5.3 ve 24.1 ± 9.4 ng / mL, P <0.01). D vitamini eksikliği oranı, HT hastalarında ve kontrol 

grubunda sırasıyla% 81 ve% 36 idi (P <0.001). HT'nin % 24'ünde ve kontrollerin % 11.5'inde şiddetli 

25OHD eksikliği (<10 ng / mL) olduğu tespit edildi. HT ve kontrol grupları için ortalama 25 (OH) D 

düzeyi kadınlarda (sırasıyla 14.75 vs 22.56 ng / mL) istatistiksel olarak farklıydı, ancak erkekler arasında 

anlamlı farklılık bulunamadı.  

 

: D vitamini yetersizliği HT ile ilişkilidir. D vitamininin yetersizliğinin HT patogenezinde tesadüfi bir 

faktör olup olmadığını veya daha çok hastalığın bir sonucunu belirlemek için daha ileri çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  
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S-3 - 90 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE KATARAKT CERRAHİSİ 

BAŞARISI 
 

Feyzahan UZUN1, 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

 
Bu araştırmada 90 yaş ve üzeri bireylerde katarakt cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Katarakt cerrahisi uygulanan 34 hastanın 41 gözü retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, 

katarakt tipi, eşlik eden oküler hastalıklar, tam oftalmolojik muayene bulguları, komplikasyonlar ve pre 

ve postoperatif görme keskinliği (GK) değerlendirildi.  

 

Hastaların yaş ortalaması 93.42 yıl (90-103 yıl) idi. En sık eşlik eden oküler hastalıklar yaşa bağlı 

maküla dejenerasyonu (YBMD) ve glokomdu. Preoperatif GK düzeyleri 16 gözde (%47) 0.1 ve 

üzerinde, 18 olguda (%53) ise 0.1 seviyesinin altında idi. Postoperatif 3. ayda tüm olgularda GK artışı 

izlenirken, 26 gözde (%76) GK 0.5 ve üzerinde idi. Operasyon sonrası 3. ayda ortalama 1.01 logMAR 

düzelme sağlandı (p<0.001). Operasyon sırasında en fazla izlenen komplikasyon 5 olguda zonül 

ayrılması, 3 olguda ise arka kapsül rüptürü sonrası görülen vitreus kaybı idi.  

 

90 yaş ve üzeri hastalarda katarakt cerrahisi başarıyla uygulanabilmekte, hastaların GK düzeyleri ve 

yaşam kaliteleri artmaktadır. Eşlik eden oküler hastalıklar GK’ de beklenen düzelmeyi sınırlı 

kılabilmektedir. Sadece ileri yaş faktörü nedeniyle hastalara operasyon kararı vermekte tereddüt 

edilmemelidir.  
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S-4 - DENİZLİ İL MERKEZİNDEKİ AİLE SAĞLIĞI 

MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EBE VE HEMŞİRELERİN 

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ KONUSUNDAKİ DENEYİMLERİ, 

BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ 
 

 

Hakan BİLGİÇ1, Aysun ÖZŞAHİN2, Nilüfer EMRE3, 
 

1Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı, 3Deliktaş Aile Sağlığı Merkezi, 

 
Aile hekimliği disiplini sağlık sisteminde ilk tıbbi temas noktasını oluşturur. Bu özelliği nedeniyle çocuk 

istismarı ve ihmalinin (Çİİ) belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla aile sağlığı 

merkezlerinde (ASM) çalışan ebe ve hemşireler Çİİ’de çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın 

amacı Denizli merkezindeki ASM’lerde görev yapan ebe ve hemşirelerin Çİİ konusundaki mesleki 

tecrübelerini, bilgi ve farkındalık düzeylerini saptamaktır. 

 

Tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışmadır. Araştırma 01.09.2014-30.09.2014 tarihleri arasında Denizli il 

merkezindeki toplam 50 ASM’de çalışan 178 aile sağlığı elemanını (ASE) kapsamaktadır. Evrenin 

tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Evrendeki 165 kişiye (%92.7) ulaşılmıştır. Araştırma öncesi 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı. Veriler, tek bir 

araştırmacı tarafından anket yöntemi ile toplandı. Anket, 16 sorudan oluşan “Sosyodemografik Bilgi 

Formu” ve 67 sorudan oluşan “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanımlanması 

Yönelik Ölçek Formu”ndan oluşmaktadır. Verilerin analizi için SPSS 21.0 paket program kullanıldı.  

 

Çalışmaya katılan 165 ASE’nin yaş ortalamaları 39.0±6.2 idi. ASE’lerin %79.3’ü (131 kişi) ebe, 

%20.7’si (34 kişi) hemşiredir. Çİİ eğitimi hakkında ebelerin %30.5’i , hemşirelerin %23.5’i öğrenimleri 

sırasında; yine ebelerin %43.5’i , hemşirelerin %14.7’si mezuniyet sonrasında eğitim aldığını belirtti. 

Katılımcıların %33.3’ü meslekte Çİİ olgusuyla karşılaşırken bunların %14.5’i ise son bir yıl içerisinde 

istismar olgusuyla karşılaşmıştır. Çİİ olgusuyla karşılaşan ASE’lerin çoğunluğu “Öykü Alma” daha 

sonra da “İlgili Kurumlarla İletişim / Yasal Süreç” in en çok zorlandıkları konular olduğunu belirtirken 

bu durumla ilgili %47.2’si durumu aile hekimiyle paylaşırken %18.1’i hiçbir şey yapmadığını belirtti. 

Çİİ’nin belirti ve risklerinin tanımlanmasına yönelik ölçek puanları değerlendirildiğinde Çİİ konusunda 

genel bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmüştür. En yüksek “İhmalin Çocuk Üzerindeki Belirtileri” 

en düşük “İstismar ve İhmale Yatkın Çocukların Özellikleri” konusunda bilgi düzeyine sahip oldukları 

bulunmuştur.  

 

Ebe ve hemşirelerin Çİİ konusunda genel bilgi ve farkındalık düzeylerinin yeterli olmadığı saptanmıştır. 

Bu konuda kapsamlı, etkin şekilde düzenlenen eğitim çalışmalarıyla farkındalığın arttırılması 

gerekmektedir. 
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S-5 - MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİNDE YENİ 

YAKLAŞIMLAR: UYARLANABİLİR ÖĞRENME (ADAPTIVE 

LEARNING) ORTAMLARI 
 

 

Dilek AKDOĞAN1, 
 

1Pamukkale Ünv. Mediko Sosyal Birimi, Dokuz Eylül Ünv. Sağlık Bilimleri Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı Doktora Öğrencisi, 

 
Bilişim ve iletişim teknolojisinin hızlı gelişimi ve internetin yaygın kullanımı pek çok alanı olduğu gibi 

eğitimi de çok yönlü etkilemekte ve değiştirmektedir. Günümüzde yaygınlaşan sanal ortamlar ve sosyal 

medya ağları, eğitim süreçlerinde çok farklı amaçlarla etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Son 

dönemlerde tıp eğitiminin mezuniyet öncesi döneminde olduğu gibi mezuniyet sonrası döneminde ve 

sürekli tıp eğitiminde bu ortamlardan yararlanılması gündeme gelmiştir. Bu bildiride hiper ortamlardan 

uyarlanabilir öğrenme ortamları ile ilgili süreçler açıklanacak ve tıp eğitiminde uyarlanabilir 

öğrenmenin kullanımı ile ilgili bilgi verilecektir. 

 

Uyarlanabilir hiper ortamlar, öğrenenin kişisel özelliklerini yansıtan kullanıcı modeli oluşturarak, bu 

doğrultuda kişilere kendilerine uygun seçenekleri otomatik olarak sunan sistemlerdir şeklinde 

tanımlanabilir. Farklı yollardan öğrenen kişilerin özelliklerine göre dizayn edilen uyarlanabilir hiper 

ortamlar, bireyler hakkındaki ön bilgileri, hedeflerini, öğrenme yollarını, ziyaret ettiği web sayfaları ve 

buralarda geçirdikleri süreye göre öğrenen bireylere hizmet verirler. Bu sayede kişiselleştirilmiş 

öğrenme ile öğrenme çıktılarının kalitesi artırılarak, öğrenenlerin bu öğrenme sürecini daha kaliteli 

geçirmesi sağlanmaktadır.  

 

Sonuçta, internete bağlanabilen taşınabilir cihazlar yoluyla kolay erişim sağlanan sanal ortamlar sürekli 

tıp eğitimi çerçevesinde hastane içinde ya da klinik bir çevrede anında klinik bilgiye ulaşılmasını 

mümkün kılmakta, bunun yanı sıra canlı öğrenme modülleri, elektronik portfolyolar, büyük açık canlı 

kurslar ve sanal hasta iletişimleri gibi bir çok alanda uyarlanabilir hiper ortamlardan 

yararlanılabilmektedir. 
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S-6 - KIRSALDA YAŞAYAN KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİ 

İLE YAŞAM KALİTESİ VE RUHSAL DURUM İLİŞKİSİ 
 

 

Nilüfer EMRE1, Mehmet ÖNER2, 
 

1Deliktaş Aile Sağlığı Merkezi, Denizli, 2Hatice Çakmak Aile Sağlığı Merkezi, Denizli, 

 
Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de prevelansı gittikçe artan pek çok sağlık sorununun 

yanında yaşam kalitesini ve ruhsal durumu da etkileyen bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışmamızın 

amacı kırsalda yaşayan kadınlarda obezite durumunu, yaşam kalitesini ve anksiyete depresyon 

durumlarıyla ilişkisini belirlemektir. 

 

Çalışmamız Solmaz Aile sağlığı merkezinde Nisan –Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma 

öncesi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı. 

Tanımlayıcı kesitsel tipte olan çalışmamızda evrendeki birey sayısı bilindiğinden örneklem büyüklüğü 

hesaplama formulu kullanılarak 94 kişi alındı. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri içeren anket 

sorularıyla birlikte, yaşam kalitesi değerlendirme formu 12 (SF12) ve hastane anksiyete depresyon 

(HAD) anket formu uygulandı. Verilerin analizi için SPSS 24.0 paket program kullanıldı.  

 

Çalışmaya alınan 94 kadının yaş ortalamaları 47,17±13,05 İdi. Beden kitle indeksi (VKİ) açısından 

bakıldığında kadınların %18,1’i normal kilolu, %38,3’ü fazla kilolu, %38,3’ü obez ve %5,3’ü morbid 

obez olarak bulunmuştur. HAD ölçeğine göre, %9,6 kişide anksiyete, %25,5 kişide depresyon durumu 

eşik üstü değerde bulundu. Anksiyete durumu olanların %88,9’unu; depresyon durumunun %83,3’ünü 

fazla kilolu ve obez hastalar oluşturmaktaydı. Hastaların yaşam kalitesi ölçek puanlarına bakıldığında 

mental bileşen özet (MCS) ve fiziksel bileşen özet (PCS) değerleri MCS için 41,02 ± 6,65; PCS için 

43,1 ± 5,95 olarak bulundu. VKİ ile karşılaştırıldığında MCS skorları ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulundu(p=0.002) Yapılan regresyon analizinde HAD anksiyete ve depresyon puanları ile MCS ve PCS 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde ilişki bulundu (p=0.009, r=-0.269 ; p=0.000 

r=-0.426; p=0.000, r=-0.389; p=0.000, r=-0.431).  

 

Çalışmamızda, yapılan pek çok çalışmaya benzer olarak obezite prevalansının yüksek olduğu, ruhsal 

durumlarının normal kilolu bireylere göre daha kötü olduğu ve yaşam kalitesinin buna paralel negatif 

yönde etkilendiği izlendi. Anksiyete ve depresif durumların ve bunla ilişkili yaşam kalitesinin direkt 

obeziteden etkilenebileceği gibi aynı zamanda obeziteye eşlik eden komplikasyonlarında ruhsal sağlık 

üzerine olumsuz etki yapabileceği unutulmamalıdır. 
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S-7 - KORONER ANJİOGRAFİ YAPILAN DİYABETİK HASTALARDA 

SERUM VİTAMİN D DÜZEYİ VE KONTRAST NEFROPATİ İLİŞKİSİ 
 

Süleyman BALDANE1, 
 

1Bingöl Devlet Hastanesi , 

 
Kontrast nefropati (KN), sıklıkla kontrast madde maruziyetinden 48-72 saat sonra gelişen, geri dönüşlü, 

akut böbrek hasarı formudur. Diabetes mellitus (DM), KN gelişimi için önemli risk faktörlerindendir. 

Vitamin D eksikliğinin renovasküler hastalık riskini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı 

koroner anjiografi yapılan diyabetik hastalarda işlem öncesi vitamin D düzeyi ve KN gelişimi ilişkisini 

değerlendirmek olarak belirlendi.  

 

Elektif koşullarda koroner anjiografi yapılan 102 diyabetik hasta çalışmaya alındı. Hastaların işlem 

öncesi vitamin D, parathormon (PTH), serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri ölçüldü. Ayrıca işlem öncesi 

ve işlemden 72 saat sonrasında serum üre ve kreatinin değerleri ölçüldü. Tüm hastalar işlem öncesi ve 

sonrası 12 saat boyunca 1 ml/kg/saat hızında % 0,9'luk serum fizyolojik infüzyonu ile hidrate edildi. 

KN, serum kreatinin düzeyinde 0.5 mg/dl’den fazla veya %25’den fazla artış olması olarak tanımlandı.  

 

21 hastada KN geliştiği görüldü. Hastalar KN (n=21) ve kontrol (n=81) gruplarına ayrıldı. Gruplar 

arasında yaş, cinsiyet, bazal serum üre, kreatinin, kalsiyum ve fosfor düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık izlenmedi. KN grubunda, kontrol grubuna göre serum vitamin D düzeyi anlamlı olarak düşük 

(sırasıyla 9.2 ng/ml ve 14.4 ng/ml, p < 0.05 ), PTH düzeyi ise anlamlı olarak yüksek (sırasıyla 82 pg/ml 

ve 48 pg/ml p < 0.05) bulundu.  

 

KN patogenezi tam olarak aydınlatılamamış olmasına rağmen renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin 

(RAS) aktivasyonunun patogenez de önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Vitamin D, güçlü negatif 

RAS düzenleyicisidir ve deneysel çalışmalarda aktif vitamin D’nin renin gen supresyonu yaptığına dair 

bulgular rapor edilmiştir. DM, hem vitamin D eksikliği hem de KN için önemli bir risk faktörüdür. DM 

hastalarında hiperglisemi ve oksitadif stres RAS aktivasyonuna neden olur. DM hastalarında vitamin D 

tedavisi ile kan basıncında iyileşme ve vitamin D düzeyi ile diyabetik nefropati arasında ilişki olduğu 

gösterilmiştir. Bu çalışmada koroner anjiografi sonrasında KN gelişen hastalarda daha düşük vitamin D 

düzeyleri izlendi.  
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S-8 - ÇOCUK RUH SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİNE GETİRİLEN 3-6 YAŞ 

GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ 
 

 

Sibelnur AVCİL1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı, 

 
Çocukluk döneminde başlayan çoğu ruhsal bozukluk yaşam boyu önem taşımaktadır. Ruhsal 

bozukluklar, büyüdükçe çocukta daha fazla fonksiyon kaybına neden olmakta ve erişkin dönemde 

devam eden yıkımlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amaçları; okul öncesi 3-6 yaş grubu 

çocuklarda Çocuk Psikiyatri Polikliniğine başvuru nedenlerinin belirlenmesi, çocuğa ve aileye ilişkin 

sosyo demografik özelliklerin saptanması ve çocuklardaki sorun davranışların belirlenmesi olarak 

sıralanabilir.  

 

Bu çalışmaya Temmuz 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında Çocuk Psikiyatri Polikliniğine başvuran 3-

6 yaş aralığında bulunan hastalar dahil edilmiştir. Hastalara ve aileye ilişkin sosyo demografik veri 

formu görüşme esnasında hekim tarafından doldurulmuştur. Sorunlu davranış alanlarının belirlenmesi 

için “Sorun Davranış Kontrol Çizelgesi” ve “4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme 

Ölçeği” ailelere doldurulmak üzere verilmiştir.  

 

Çalışmada 13 kız (%31.7), 28 erkek (%68.3) toplam 41 olgudan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

Çocukların yaş ortalaması 51.9±13.8 aydır. En sık başvuru nedenleri özürlülük raporu çıkarma isteği 

(n=14; %34.1), konuşamama (n=8; %19.5), kekemelik (n=3; %7.3) olmuştur. Diğer başvuru nedenleri 

okul uygunluğunun değerlendirilmesi, aşırı hareketlilik, kafasını sert yerlere vurma, dudak soyma, 

inatçılık, sinirlilik, göz kırpma, gece idrar kaçırma, içe kapanıklık, yabancı maddeleri yeme, kelimeleri 

yanlış söyleme olmuştur. Olguların 12’sinde (%29.3) asfiksi, 1’inde (%2.4) ise mekonyum aspirasyonu 

ve kordon dolanması olduğu öğrenilmiştir.Olguların 16’sında (%39.0) havale öyküsü mevcuttur. Tüm 

olgulara AGTE uygulanmış olup, genel gelişim düzeyinde 20 olgunun (%48.8), dil bilişsel gelişim 

alanında 20 olgunun (%48.8), ince motor gelişim alanında 25 olgunun (%61.0), kaba motor gelişim 

alanında 19 olgunun (%46.3), sosyal beceri-öz bakım alanında 19 olgunun (%46.3) %30 değerinin 

altında kaldığı anlaşılmıştır.  

 

Çocuk psikiyatrisi klinik uygulamalarında zihinsel beceriler, öğrenme düzeyi, dil becerileri, uyum 

becerileri, görsel-motor koordinasyon ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişimini sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, gelişimsel 

geriliği erken fark etmek; gerekli önlemleri almayı, dolayısıyla uygun eğitim ve hizmetlere ulaşmayı 

sağlayacak, aile ve uzmanların çocuğun gelişiminde olumlu etki yaratacak kararlar almalarında yol 

gösterici olacaktır. 
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S-9 - YAŞLANAN NÜFUSUMUZDA SEKSEN VE ÜSTÜ YAŞTAKİ 

İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİ 
 

 

Yılmaz İNANÇ1, 
 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 
İnme, ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde beklenen ortalama yaşam süresinin giderek artması ve 

bununla ilişkili olarak yaşlı nüfusun artmasıyla daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada amacımız, 

80 ve üstü yaştaki iskemik inmeli hastalarda risk faktörlerini araştırmak ve bu risk faktörlerini takip 

sürecinde birinci basak sağlık hizmetinin önemini vurgulamaktır. 

 

Ocak 2015-aralık 2017 tarihleri arasında izlenen 80 yaş ve üstü 50 iskemik inmeli hasta çalışmaya alındı. 

Veritabanına kaydedilmiş olan hasta bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların koroner arter 

hastalığı, diabetes mellitus, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, hiperlipidemi, sigara kullanımını içeren 

anamnez ve fizik muayene bilgileri elde edildi. 

 

80 yaş ve üstünde olan 50 iskemik inmeli hasta ( 23 kadın, 27 erkek) çalışmaya alındı. Hastaların 

demografik ve klinik özellikleri: Hastaların yaş ortalaması 81,64±2.2l yıl idi. Klinik sendrom; 

%33.6’ünde total anterior sirkülasyon infarktı, %28.2’inde posterior sirkülasyon infarktları, %31.8’i 

parsiyel anterior sirkülasyon infarktı ve %6.3’ünde laküner sendrom olarak saptandı. Risk faktörleri; 

hipertansiyon %74, atrial fibrilasyon %12, koroner arter hastalığı %16, diabetes mellitus %24, 

hiperlipidemi %10,sigara %18 olarak bulundu. 

 

Son yıllarda yaşlı nüfüsün hızla artmakta olduğu ülkemizde özellikle yaşlı bireylerde hipertansiyon ve 

diabet mellitus inme için majör değiştirilebilir risk faktörü olarak görülmektedir. Risk faktörlerinin 

kontrolü hastalığın profilaksisinde önemlidir ve bu risk faktörlerinin tanısı ve takip sürecinde aile 

hekimliği önem arz etmektedir.  
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S-10 - VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİN STROK HASTALARININ 

TEDAVİ VE PROGNOZU ÜZERİNE ETKİSİ 
 

 

Yusuf İNANÇ1, 
 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı, 

 
Akut iskemik inme ile acilimize gelen ve trombolitik tedavi uygulanan hastaların mevcut vasküler risk 

faktörlerinin tedavi ve prognoz üzerine etkilerini araştırmak 

 

Bu çalışmada 2013 ocak ve 2017 aralık dönemleri arasında Gaziantep üniversitesi Tıp Fakültesi ve 

Başkent Üniversitesi Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran , intravenöz 

trombolitik tedavi uygulanan akut iskemik inme hastaları çalışmaya dahil edilmiştir.Hastaların vasküler 

risk faktörleri, trombolitik tedavi alma süreleri, giriş ve 3. ay modifiye rankin skorları, the median 

National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) hesaplanmıştır.Hastaların vasküler demoğrafik 

özelliklerinin bu skorlar üzerine etkileri araştırılmıştır. 

 

Ortalama semptom-iğne zamanı 156 dakikaydı (60-180). Hasta kabul ve taburcu sırasında medyan 

Uluslararası Sağlık İnme Ölçeği (NIHSS) puanı sırasıyla 13 ve 3.9 puan idi. Hastaneye ulaşım süresi 

2,3 saatin altında olan ve intravenöz trombolitik tedavi alan 112 hastada 24.saat NIHSSS skorunda 

anlamlı olarak azalma sağlandı.(NIHSS 0-1 veya NIHSS >=10). Taburculuk sırasında hastaneye 

yatırılan hastaların % 57'sinde (n = 91) çok iyi olumlu bir sonuç vardı ve modifiye Rankin skalasında 0 

ile 2 puan alıyordu. Hastaların % 70.9 (n= 112) Hipertansiyon (HT) , %47.8 ise Koroner arter hastalığına 

(KAH) sahipti ve hem KAH hemde HT ; 3.ay modifiye rankin skorunu ve prognozu istatistiksel olarak 

olumsuz etkileyen vasküler risk faktörleri olarak saptandı. Semptomatik intraserebral hemoraji ve 

mortalite oranları sırasıyla %4 ve % 2,5 olarak izlendi.  

 

Akut iskemik inmede erken trombolitik tedavi damar rekanalizasyonun başarısında önemli bir 

faktördür.İnme geçiren hastanın hastaneye varış süresi kısaldıkça damar rekanalizasyon oranı 

artmaktadır.Toplumsal bilinçlendirme ile sağlık merkezlerine erken başvuru sağlanabilir, ayrıca birinci 

basamakta vasküler risk faktörlerinin önlenmesi veya minumum hale getirilmesi stroke insidansını 

azaltmada ve tedavi başarı şansını artırmada önemli rol oynayacaktır 
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S-11 - MİDE KANSERİ, YAŞLI POPÜLASYONUN ÖNEMLİ 

HASTALIĞI: ÖLÜMÜ ÖNGÖREBİLİR MİYİZ? ERKEN 

YAKALAYABİLİR MİYİZ? 
 

 

Tolga DİNÇ1, 
 

1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 

 
Mide kanseri dünyada görülen en sık dördüncü kanser olup kansere bağlı ölümlerde ikinci sıradadır. 

Mide kanseri tanısı konulan hastaların anamnezinde ilk başvuru noktalarının sıklıkla birinci basamak 

sağlık kuruluşları olduğu belirtilmektedir. Bu bildirimizde, kliniğimizde mide kanseri nedeni ile opere 

edilmiş 60 yaş üstü hastalardaki genel mortaliteye etki eden faktörlerin belirlenmesi ve ayrıca, bu 

hastalık nedeni ile ilk başvuru noktası olan aile hekimliklerinde tanısal açıdan dikkat edilmesi gereken 

unsurların vurgulanması, biz cerrahların aile hekimlerinden beklentileri sunulmaya çalışılacaktır.  

 

Ocak 2011- Temmuz 2016 arası mide kanseri nedeniyle opere edilmiş 60 yaş üstü 109 hastanın 

demografik bilgileri, uygulanan ameliyatın tipi, histopatolojik tanılar (tümör boyutu, lenf nodu durumu 

ve sayısı), patolojik evreler, serum albumin düzeyleri, tümör belirteçleri, tam kan sayımlarına ait bilgiler 

geriye dönük olarak dosyalarından temin edilmiştir. Ayrıca tüm hastaların sağkalım durumları 

incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu verilerden; metastatik lenf nodu oranı (MLR), kırmızı küre 

dağılım genişliği platelet oranı (RPR), nötrofil-lenfosit oranı (NLR), platelet-lenfosit oranı (PLR) ve 

prognostik nütrisyonel indeks (PNI) değerleri hesaplanmıştır.  

 

Bağımsız parametrelerin tek değişkenli analizi sonucunda; patolojik LN sayısı (p=0,001), MLR 

(p<0.001), metastaz varlığı (p=0,063) ve erkek cinsiyetin (p=0,066) genel mortalite (GM) üzerinde etkili 

olduğu saptandı. Bu sonuçların çok değişkenli Cox regresyon analizinde ise MLR (p=0,006) istatistiksel 

olarak anlamlı, bağımsız prognostik değer olarak saptandı.  

 

Mide kanseri nedeni ile opere edilen 60 yaş üstü hastalarda; motaliteye etki eden faktörler; metastaz 

varlığı, patolojik lenf nodu sayısı, erkek cinsiyet olarak saptanmıştır. Metastatik lenf nodu oranı 

bağımsız prognostik faktör olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanser biyolojisi açısından, hastalığın erken 

tanısı sağkalım açısından önem arz etmektedir. İleri yaştaki hastaların dispeptik şikayetlerin ciddiyetle 

değerlendirilmesi bu aşamada önemli role sahiptir. 
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S-12 - FETHİYE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE İDRAR 

İYOT ÖLÇÜMÜ VE GUATR PREVELANSI ÇALIŞMASI 
 

 

Sıtkı ARI1, Emine Neşe YENİÇERİ2, M. Nuri CEYHAN3, Gülhan Akbaba 

GÜLHAN AKBABA4, Mehmet Emin DURU5, Nigar YILMAZ6, Betül Turgut 

Uysal UYSAL7, 
 

1FETHİYE 3 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, 2MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D, 3MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, 4MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ DAHİLİYE A.B.D, 5MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ, 6MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOKİMYA A.B.D, 7FETHİYE HALK 

SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, 

 
Bu çalışmanın amacı, Fethiye ilçesinde 6-12 yaş aralığında idrar iyot düzeylerini belirlemek ve guatr 

sıklığını saptamaktır.  

 

Daha sonra 6-12 yaş arası taramayı kabul eden çocukların velileri ile okulda toplantı yapılıp; 1-Velilere, 

iyotlu tuz kullanımı açısından toplumsal bilinçlendirmeyi amaçlayan, taramanın amacını ve iyot 

eksikliği hastalıklarını anlatan bir sunum gerçekleştirilecek olup çalışma kapsamında öğrencilere 

yapılacak olan muayene(antropometrik ölçüm, troidin elle fizik muayenesi ve troid USG’si) ve idrar 

tahlili hakkında bilgi verilmesi planlanmıştır. 2- Antropometrik ölçüm ve troidin elle fizik muayenesi 

çocukların okuduğu okulda yapılması planlanmıştır. 3- Çalışma kapsamında çocukların tiroid USG 

larının yapılmak üzere ve 15’li gruplar halinde Fethiye Devlet Hastanesine götürülmesi planlanmıştır. 

Öğrencilerin hastaneye ulaşımı ve Tiroid USG için mali destek, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 

kapsamında Muğla Üniversitesi rektörlüğünden alınması planlanmıştır. 4- Çocukların idrarları ise 

velilere verilecek idrar kapları aracılığıyla toplanması planlanmıştır. İdrarda iyot düzeylerinin, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi’nde spektrofotometrik olarak bakılması 

planlanmıştır.  

 

3.1. Katılımcıların Özellikleri Bu çalışmaya, 127 si kız, 115 i erkek olmak üzere 242 ilköğretim 

öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 9,30 ±1,91 idi. 16 öğrencide (6,6%) tiroid nodülü 

saptandı. 77 sinin (31,8%) ailesinde guatr öyküsü mevcuttu. 177 öğrencinin (73,1%) evde iyotlu tuz 

kullandıkları saptandı ancak sadece 30 (12,4%) unun tuzu kapaklı ışık geçirmeyen tuzlukta sakladıkları 

bulundu.  

 

62 kişinin (25,6%) iyot düzeyi yetersiz bulunmuştur. Tiroid fizik muayenesinde sadece 5 kişi (2,06%) 

Evre 1a olarak değerlendirilmiştir. Ultrason 57 sinin (23,6%) yaşlarına göre tiroid hacimleri normalden 

büyük olarak ölçülürken, 16 öğrencide USG ile (6,6%) tiroid nodülü saptanmıştır. 2014-2015 yılı 

ICCIDD raporunda Türkiye iyot düzeyi yeterli olan ülkeler arasında yer alsa da bölgesel verilerin 

dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir 
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P-1  - GLOMUS TÜMÖRU,UZUN SÜRELİ DİZ AĞRISININ NADİR 

NEDENİ 
 

Feridun ÇİLLİ1, Cüneyt TAMAM2, 
 

1Bodrum Acıbadem Hastanesi , 2Özel Muayenehane, 

 
Barre-Masson sendromu olarak da adlandırılan glomus tümörleri, kutenöz arteriovenöz 

anastamozlardan kaynaklanır.Bu anastamozlar damarların tonusunu ve sıcaklık ayarını sağlarlar. 

Duyusal rolleri de vardır Glomus tümörleri ağrılıdır ve sıklıkla el ve ayak tırnak yataklarında görülürler. 

Nadir olarak ekstradigital olarak vücudun başka noktalarında görülürler. Bu durumda ekstradigital 

glomus tümörlerinin tanısı zorlaşmakta, hasta yanlış ve gereksiz tedavilere maruz kalabilmektedir.  

 

36 yaşında erkek hasta , son bir yıldır sağ dizinde kronik bir ağrı şikayeti ile müracaat etti.Genel durumu 

iyi aile hikayesi normal idi. Yoğun ağrı nedeniyle farklı merkezlerde NSAİ tedavisi , farklı fizik tedavi 

modaliteleri, ağrı tedavileri görmüş, hehangi bir sonuç alamamış.  

 

Fizik muayenede palpasyonda sağ diz anterolateralde ciltaltında ele gelen yuvarlak iyi sınırlı yaklaşık 

0,5x0,5 kitle tespit edilmiş. Fizik muayenede başka bir patoloji saptanmamış.Ultrasonografik 

incelemede ciltaltı yerleşimli yuvarlak iyi sınırlı homogenik, hipoekoik,0,4x0,5 cm solid kitle 

saptanmış.Hemanjiom veya yağ nekrozu öntanısı düşünülmüş. Gadobutrol ile yapılan MR incelemede 

ciltaltı yağ dokusu içinde 0,5x0,5x0,6 cm boyutlarında iyi sınırlı noduler yapı tespit edilmiş. 

Histopatolojik inceleme sonucunda glomus tümörü tanısı doğrulanmış.  

 

Extradigital glomus tümörlerinin nadir görülmesi, yerleşim yerine göre ayırıcı tanıda daha sık görülen 

hastalıkların öncelikli düşünülmesi tanıyı geciktirebilmektedir. Ekstremitelerde ağrılı ciltaltı lezyonları 

değerlendirmede extradigital glomus tümörü ayırıcı tanılar içinde yer almalıdır 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


