
           

ConvaTec’in ostomili bireylere ve yakınlarına hediyesidir.

 Mutluluğu aramaktan çok, 
onu elde etmeni engelleyen, 

seni mutsuz kılan șeyin 
ne olduğunu bul

Stefano D'Anna

Yaşamın 
güzelliklerine 
izin verin! 
Her gününüz bahar tazeliğinde olsun!
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İstanbul (Üsküdar)
Allame Cad. No:95 Kat:1
Bağlarbașı 34664 İstanbul
Tel: 0216 342 53 30/34/32

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

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

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

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

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

Bayilerimizin iletişim bilgileri için info@convatec.com.tr 'ye
mesaj atabilir veya genel müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.

SGK Anlaşmalı Satış Merkezlerimiz:
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ConvaTec Türkiye,
İran, Azerbaycan, Pakistan

Ülke Müdürü

Kışın geride kaldığı, toprak ananın canlanmaya başladığı, içimizi ısıtan bahar güneşinin 
bizlere göz kırptığı bu günleri şartlar ne olur ise olsun vazgeçmeyeceğimiz Kontak Dergi’miz ile 
karşılıyoruz. Dergimiz, ostomili birey ve yakınlarının hayatlarına minik de olsa bir katkı sunabiliyor 
ise, ne mutlu bizlere! Mutluluk Türk Dil Kurumu’na göre ‘Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli 
olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik’ olarak 
geçiyor. Bize göre, yaşamın güzelliklerini görmeye izin vermek, bunları görebilmeye şükretmek! 

2019 bizler için oldukça özel, mihenk taşı bir yıl. ConvaTec Türkiye olarak, dokunduğumuz 
insanların hayatlarında fark yaratma isteği ile çıktığımız yolculukta, bu yıl 10. Yaşımızı kutluyoruz, 
gururla, şükürle, neşeyle, mutlulukla! 

Bu yolculukta, kendi Sağlık Bakanlığı ruhsatlı satış merkezlerimiz ve yetkili bayilerimiz ile sizlere 
Elle Şekil Verilen Moldable Adaptörlerimiz gibi alanında öncü, yenilikçi ürünleri geniş bir portfoy 

ile sunmaya çalıştık. Web sitemiz www.convatec.com.tr, 444 51 69 telefon nolu Çağrı Merkezimiz ile ostomi ile iligli en güncel 
bilgileri paylaştığımız mecralar oldu. Sosyal medya hesaplarımız ile bilgi kirliğilinin arttığı çağımızda, doğrudan en sağlıklı 
bilgileri sunmayı amaçladık (ilgili sayfa barkodlarını ilerleyen sayfalardan taratıp hesaplarımıza kolayca ulaşabilirsiniz). Benim 
Hikayem Programı (http://www.benim-hikayem.com/) ile ostomili bireylere ilham verirken, hayata katılmalarına destek olmaktı 
en büyük hedefimiz. Kontak dergimizde ise değerli sağlık profesyoneli uzmanlarının bilgileri ile aydınlatmaya çalıştık. Tabi 
ki tüm bunları öncelikle sizlerden aldığımız ilhamla, sosyal sorumluluk bilinci ile destek veren tüm paydaşlarımızla hayata 
geçirebildik. 

Önümüzde nice yeni projeler, kutlayacak nice yıllar var. Her nefesin şükür sebebi olduğu hayatta, mutluluk her yerde, yeter ki 
yolumuz hep iyi insanlarla kesişsin! 
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NEŞE ERDURAN
2015 Türkiye Program Özel Ödülü

3,5 aylık hamile iken ameliyat olup stoma açılan Sayın Neşe
Erduran, hikayesini şöyle anlatıyor;
Oğlum Caner Efe sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi şimdi 6,5
yaşında ve üstelik bir de kız kardeşi var :) Koruma amaçlı bazı ilaçlar 
kullanıyorum onun haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım 
gezerken ben hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır kaldırmamaya
dikkat ediyorum. Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, ne yersem ne
oluyor, bana ne iyi geliyor bilmeli.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi.
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım.
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim. 
Hayat güzel,yaşamaya değer.

HAFİZE DEMİR
2013 Türkiye Program Özel Ödülü

Hafize hn. 6 çocuklu, 10 torun sahibi bir ileostomili ev hanımı. Ödül töreninde hikayesini şöyle paylaştı;
“Önceleri hastalık psikolojik sorunlar yarattı ama hemşirem ve beni tedavi eden doktorum sayesinde 
durumumu daha iyi öğrendim ve ayaklarımın üzerinde durmak için elimden geleni yaptım. İlk gittiğim 

doktorlardan bazıları bana ameliyatın zor olduğunu, kaldıramayacağımı söylemişti. Ben de doktora 
“sen öyle diyorsun da bakalım Yaradan da böyle düşünüyor mu?” demiştim. Ameliyat oldum, hayatıma 

devam ediyorum. Torunlarıma bakıyorum, bahçemle uğraşıyor, sebze yetiştiriyorum. Gezmekten de geri 
kalmıyorum! Dini görevlerimi yerine getirebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Hac görevimi yaptım,  

Umre'ye gittim, tekrar gitmek istiyorum. Bekar çocuklarımı evlendirmek, onların da mutluluğunu görmek 
istiyorum. Benim gibi ostomili bireylere korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum”

NECATİ GÖKKUŞ
2011 Türkiye Program Özel Ödülü

Necati Gökkuş 44 yaşında, oldukça zor bir meslek sahibi ostomili; kamyon şoförlüğü.
2006 yılında ostomi ameliyatı geçiren Necati Bey kendi deyimiyle yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
durumu kabullenip hayatında hiçbir değişiklik yapmamış. 2011 Türkiye Programı Özel Ödül sahibi 
Necati Bey yaşadıklarını şöyle özetliyor;
“Başlangıçta sıkıntı yaşasam da, kısa zamanda durumu kabullenip hayatımda hiçbir değişiklik 
yapmadım. Sadece ameliyat sonrası işime 3 ay kadar ara verdim. Kamyon şoförlüğü zor meslek; 

herkes akşam evine giderken ben kamyon üzerindeyim. Yeri geliyor evden 10-15 gün uzakta kalıyorsun, istasyonlarda banyo 
yapıyorsun. Her zaman yanımda fazladan malzeme taşıyorum. Stomalı olduğumu hiç sıkılmadan insanlarla paylaşıyorum. 
Stoması olup da şikayet edenlere şöyle diyorum; ”Sonuçta kamyonların parçası değiştiği gibi insanlarında parçaları değişiyor. Bu 
gayet normal bir durum. Ben de stomalıyım ve kamyon üzerinde yaşıyorum, sen de istersen amaçlarına ulaşabilirsin. Ben çalışıp, 
emek verip yeni ev aldım. Sen niye istediklerini yapmayasın? Yaşamak güzel, ameliyattan kaçmak yerine tedavi olup, hayata geri 
dönmek lazım.”

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.
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Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.
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Programın çıkış noktası
1979 yılında Amerika'da San Diego 
Chargers kulübünde profesyonel futbol 
oyuncusu olan Rolf Benirschke, bir maç 
sırasında aniden yere yıkıldı ve ülseratif kolit 
teşhisi ile acil bir ostomi ameliyatı geçirdi. 
Artık bir ileostomiliydi. Ünlü biri olmanın 
getirisi, hayranları da onun hastalığından 
haberdar oldular. Sağlığına tekrar kavuşan 
Rolf profesyonel futbol yaşamına geri 
döndü ve 7 sezon daha futbol oynadı. Maç 

çıkışlarında neredeyse gittiği her yerde, mutlaka birkaç ostomili birey 
Rolf’a ulaşıyor ve onu çok şaşırtan birşey söylüyordu: "Rolf, benim 
gibi ostomili olan ilk tanıdığım sensin!" 
Hastalığın görülme sıklığını düşündüğünde bu Rolf’u gerçekten çok 
şaşırtmıştı ve işte o zaman ostomi ile yaşamın halka anlatılması ve 
ostomilileri bir araya getirecek bir program yaratılması gerektiğinin 
farkına vardı. GreatComebacks®, "Benim Hikayem" Programı, gerçek 
anlamda bu şekilde başladı. 1984 yılında Rolf liderliğinde, Amerika’da 
ConvaTec desteğiyle başlayan program, 2011 yılında ConvaTec 
Türkiye ve 3 büyük dernek (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 
Türk Ostomi Cerrahi Derneği, ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri 
Derneği) işbirliği ile Benim Hikayem adı altında Türkiye’ ye de geldi.

Tüm Türkiye çapında başlatılan bu sosyal sorumluluk projesinin 
amacı dünyadaki diğer örnekleri gibi hayata tutunan, ostomisini 
hayatın merkezi yapmak yerine onunla mücadele ederek hayata 
kaldığı yerden devam eden ostomililere ulaşmak ve bizden 
hikayelerle, onlara ışık tutmak.
Başarılı bir iş adamı ve yazar olan Rolf 4 çocuk babası. "Ben 
istekliydim ama takım koçum da beni hastalıktan yeni kalkmış 
biri gibi görmek yerine, 2. şans isteyen oyuncu olarak gördü. 
İşte bu yüzden sadece ostomililerin değil, onların yakınlarının ve 
toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Toplumun ostomiye bakış 
açısı değiştikçe imkanlar da farklılaşacak..."

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Benim Hikayem Programına Katılım

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

sonraki yılın program elçisi seçilerek hikayesinin tüm kanallardan paylaşılması sağlanıyor. Başvuru formunu web sitemizden 
indirebilir veya şubelerimizden temin edebilirsiniz. Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

TEMEL AİLESİ
2016 Türkiye Program Özel Ödülü
Eşim ve ben görme engelliyiz. Tarık erken doğdu, teşhis koyulup stomayla tanışmamız 
ise yaklaşık 80 günü buldu. Benim ilk sorum "görmediğimiz için bakımı yapabilecek 
miyiz?" oldu. Sonuçta önce küvezdeydi ve hastanede yardımcı oluyorlardı. Ama 
doktorumuz yapabileceğimizi söyleyerek bizi cesaretlendirdi. Sosyal hayatımız durmuş 
gibiydi. Moldable (elle şekillendirilen) adaptör kullanmaya başlayınca çok rahat ettik, 
sızıntı problemi olmaması çok büyük avantajdı bizim için, içimiz rahattı. Stomanın 
boyutu değişebiliyor, 15-25  mm arası olabiliyor. Kesilen adaptörleri kullanmak çok zor  
geldi bize. Ya kestirip almamız lazım, o da değişen stoma  büyüklüğüne göre uygun 
olmuyor. Kendimiz de kesebiliriz ama öğrenip pratik hale gelene kadar herhalde
150-200 adaptör harcamak gerekirdi herhalde. Bu yüzden moldable adaptör uygulaması 
çok kolay, stomanın büyüklüğü değişse  de ayarlayabiliyorsunuz. İlk duyduğumuzda 
“kim bilir kaç liradır bütçemiz yeter mi acaba?” diye düşünmüş, yine de ne olursa 
olsun deneyelim demiştik. Fiyatını duyunca “ne büyük zaman kaybı keşke daha önce 
bulsaydık” dedik. Muhteşem bir ürün, ayrıca pasta kullanmaya da gerek kalmıyor, 
temizliği kolay oluyor, çok pratik.

Program Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 
Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği ve ConvaTec işbirliğiyle 

yürütülmektedir.
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amacı dünyadaki diğer örnekleri gibi hayata tutunan, ostomisini 
hayatın merkezi yapmak yerine onunla mücadele ederek hayata 
kaldığı yerden devam eden ostomililere ulaşmak ve bizden 
hikayelerle, onlara ışık tutmak.
Başarılı bir iş adamı ve yazar olan Rolf 4 çocuk babası. "Ben 
istekliydim ama takım koçum da beni hastalıktan yeni kalkmış 
biri gibi görmek yerine, 2. şans isteyen oyuncu olarak gördü. 
İşte bu yüzden sadece ostomililerin değil, onların yakınlarının ve 
toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Toplumun ostomiye bakış 
açısı değiştikçe imkanlar da farklılaşacak..."

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Benim Hikayem Programına Katılım

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

sonraki yılın program elçisi seçilerek hikayesinin tüm kanallardan paylaşılması sağlanıyor. Başvuru formunu web sitemizden 
indirebilir veya şubelerimizden temin edebilirsiniz. Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

TEMEL AİLESİ
2016 Türkiye Program Özel Ödülü
Eşim ve ben görme engelliyiz. Tarık erken doğdu, teşhis koyulup stomayla tanışmamız 
ise yaklaşık 80 günü buldu. Benim ilk sorum "görmediğimiz için bakımı yapabilecek 
miyiz?" oldu. Sonuçta önce küvezdeydi ve hastanede yardımcı oluyorlardı. Ama 
doktorumuz yapabileceğimizi söyleyerek bizi cesaretlendirdi. Sosyal hayatımız durmuş 
gibiydi. Moldable (elle şekillendirilen) adaptör kullanmaya başlayınca çok rahat ettik, 
sızıntı problemi olmaması çok büyük avantajdı bizim için, içimiz rahattı. Stomanın 
boyutu değişebiliyor, 15-25  mm arası olabiliyor. Kesilen adaptörleri kullanmak çok zor  
geldi bize. Ya kestirip almamız lazım, o da değişen stoma  büyüklüğüne göre uygun 
olmuyor. Kendimiz de kesebiliriz ama öğrenip pratik hale gelene kadar herhalde
150-200 adaptör harcamak gerekirdi herhalde. Bu yüzden moldable adaptör uygulaması 
çok kolay, stomanın büyüklüğü değişse  de ayarlayabiliyorsunuz. İlk duyduğumuzda 
“kim bilir kaç liradır bütçemiz yeter mi acaba?” diye düşünmüş, yine de ne olursa 
olsun deneyelim demiştik. Fiyatını duyunca “ne büyük zaman kaybı keşke daha önce 
bulsaydık” dedik. Muhteşem bir ürün, ayrıca pasta kullanmaya da gerek kalmıyor, 
temizliği kolay oluyor, çok pratik.

Program Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 
Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği ve ConvaTec işbirliğiyle 

yürütülmektedir.

TEMEL AILESI
2016 Türkiye Program Özel Ödülü
Eşim ve ben görme engelliyiz. Tarık erken doğdu, teşhis koyulup stomayla tanışmamız
ise yaklaşık 80 günü buldu. Benim ilk sorum “Görmediğimiz için bakımı yapabilecek
miyiz?” oldu. Sonuçta önce küvezdeydi ve hastanede yardımcı oluyorlardı. Ama
doktorumuz yapabileceğimizi söyleyerek bizi cesaretlendirdi. Sosyal hayatımız durmuş
gibiydi. Moldable (elle şekillendirilen) adaptör kullanmaya başlayınca çok rahat ettik,
sızıntı problemi olmaması çok büyük avantajdı bizim için, içimiz rahattı. Stomanın
boyutu değişebiliyor, 15-25 mm arası olabiliyor. Kesilen adaptörleri kullanmak çok zor
geldi bize. Ya kestirip almamız lazım, o da değişen stoma büyüklüğüne göre uygun
olmuyor. Kendimiz de kesebiliriz ama öğrenip pratik hale gelene kadar herhalde
150-200 adaptör harcamak gerekirdi herhalde. Bu yüzden moldable adaptör uygulaması
çok kolay, stomanın büyüklüğü değişse de ayarlayabiliyorsunuz. İlk duyduğumuzda
“Kim bilir kaç liradır bütçemiz yeter mi acaba?” diye düşünmüş, yine de ne olursa
olsun deneyelim demiştik. Fiyatını duyunca “Ne büyük zaman kaybı keşke daha önce
bulsaydık” dedik. Muhteşem bir ürün, ayrıca pasta kullanmaya da gerek kalmıyor,
temizliği kolay oluyor, çok pratik.
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Ostomi ameliyatı ile ilgili olarak insanlar olumsuz önyargılara 
sahip olsa da ben bu ameliyatı en umutsuz anımda bana verilen 
büyük bir hediye olarak görüyorum. Ameliyatım sayesinde 
hayatın ne kadar değerli olduğunu, son ana kadar direnmek 
gerektiğini öğrendim ve tekrar hayata tutunabildim. 
Hastalık öncesinde yapıp da şu anda yapamadığım hiçbir şey 
kalmadı ve hastalık sürecinde uzak kaldığım her şeye tekrar 
sahip oldum. Spor yapıyor, seyahat ediyor, denize ve havuza 
girebiliyorum. En önemlisi aktif iş yaşantıma hastalığımdan 
önceki şekilde devam edebiliyorum. Ameliyatım sonrasında 
etrafımdaki kişilerin ostomim konusunda gerildiklerini 
hissediyordum. Rahat ve pozitif tavırlarım sayesinde ise artık 
herkes durumumu kanıksadı ve beni ameliyatımdan önceki 
dönemden daha farklı görmüyorlar. Bana yöneltilen kaygılı 
bakışların yerini takdir dolu bakışlar aldı ve bu durumu elde 
ettiğim büyük bir başarı olarak görüyorum.
Ostomi ameliyatının bana verilen ikinci bir şans olduğunu biliyor 
ve diğer insanlara da yardımcı olabilmek adına deneyimlerimi 
Ülseratif Kolit Hikayem isimli kişisel blog’umda paylaşıyorum. 
(http://ukhikayem.wordpress.com) Bu yolculukta desteğini 
benden esirgemeyen anneme ve kız arkadaşıma minnettarım.

SARPER ÜNEN

2013 Türkiye Program Özel Ödülü

NEŞE ERDURAN
2015 Türkiye Program Özel Ödülü
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NEŞE ERDURAN
2015 Türkiye Program Özel Ödülü

3,5 aylık hamile iken ameliyat olup stoma açılan Sayın Neşe
Erduran, hikayesini şöyle anlatıyor;
Oğlum Caner Efe sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi şimdi 6,5
yaşında ve üstelik bir de kız kardeşi var :) Koruma amaçlı bazı ilaçlar 
kullanıyorum onun haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım 
gezerken ben hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır kaldırmamaya
dikkat ediyorum. Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, ne yersem ne
oluyor, bana ne iyi geliyor bilmeli.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi.
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım.
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim. 
Hayat güzel,yaşamaya değer.

HAFİZE DEMİR
2013 Türkiye Program Özel Ödülü

Hafize hn. 6 çocuklu, 10 torun sahibi bir ileostomili ev hanımı. Ödül töreninde hikayesini şöyle paylaştı;
“Önceleri hastalık psikolojik sorunlar yarattı ama hemşirem ve beni tedavi eden doktorum sayesinde 
durumumu daha iyi öğrendim ve ayaklarımın üzerinde durmak için elimden geleni yaptım. İlk gittiğim 

doktorlardan bazıları bana ameliyatın zor olduğunu, kaldıramayacağımı söylemişti. Ben de doktora 
“sen öyle diyorsun da bakalım Yaradan da böyle düşünüyor mu?” demiştim. Ameliyat oldum, hayatıma 

devam ediyorum. Torunlarıma bakıyorum, bahçemle uğraşıyor, sebze yetiştiriyorum. Gezmekten de geri 
kalmıyorum! Dini görevlerimi yerine getirebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Hac görevimi yaptım,  

Umre'ye gittim, tekrar gitmek istiyorum. Bekar çocuklarımı evlendirmek, onların da mutluluğunu görmek 
istiyorum. Benim gibi ostomili bireylere korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum”

NECATİ GÖKKUŞ
2011 Türkiye Program Özel Ödülü

Necati Gökkuş 44 yaşında, oldukça zor bir meslek sahibi ostomili; kamyon şoförlüğü.
2006 yılında ostomi ameliyatı geçiren Necati Bey kendi deyimiyle yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
durumu kabullenip hayatında hiçbir değişiklik yapmamış. 2011 Türkiye Programı Özel Ödül sahibi 
Necati Bey yaşadıklarını şöyle özetliyor;
“Başlangıçta sıkıntı yaşasam da, kısa zamanda durumu kabullenip hayatımda hiçbir değişiklik 
yapmadım. Sadece ameliyat sonrası işime 3 ay kadar ara verdim. Kamyon şoförlüğü zor meslek; 

herkes akşam evine giderken ben kamyon üzerindeyim. Yeri geliyor evden 10-15 gün uzakta kalıyorsun, istasyonlarda banyo 
yapıyorsun. Her zaman yanımda fazladan malzeme taşıyorum. Stomalı olduğumu hiç sıkılmadan insanlarla paylaşıyorum. 
Stoması olup da şikayet edenlere şöyle diyorum; ”Sonuçta kamyonların parçası değiştiği gibi insanlarında parçaları değişiyor. Bu 
gayet normal bir durum. Ben de stomalıyım ve kamyon üzerinde yaşıyorum, sen de istersen amaçlarına ulaşabilirsin. Ben çalışıp, 
emek verip yeni ev aldım. Sen niye istediklerini yapmayasın? Yaşamak güzel, ameliyattan kaçmak yerine tedavi olup, hayata geri 
dönmek lazım.”

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.
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NEŞE ERDURAN
2015 Türkiye Program Özel Ödülü

3,5 aylık hamile iken ameliyat olup stoma açılan Sayın Neşe
Erduran, hikayesini şöyle anlatıyor;
Oğlum Caner Efe sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi şimdi 6,5
yaşında ve üstelik bir de kız kardeşi var :) Koruma amaçlı bazı ilaçlar 
kullanıyorum onun haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım 
gezerken ben hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır kaldırmamaya
dikkat ediyorum. Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, ne yersem ne
oluyor, bana ne iyi geliyor bilmeli.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi.
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım.
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim. 
Hayat güzel,yaşamaya değer.

HAFİZE DEMİR
2013 Türkiye Program Özel Ödülü

Hafize hn. 6 çocuklu, 10 torun sahibi bir ileostomili ev hanımı. Ödül töreninde hikayesini şöyle paylaştı;
“Önceleri hastalık psikolojik sorunlar yarattı ama hemşirem ve beni tedavi eden doktorum sayesinde 
durumumu daha iyi öğrendim ve ayaklarımın üzerinde durmak için elimden geleni yaptım. İlk gittiğim 

doktorlardan bazıları bana ameliyatın zor olduğunu, kaldıramayacağımı söylemişti. Ben de doktora 
“sen öyle diyorsun da bakalım Yaradan da böyle düşünüyor mu?” demiştim. Ameliyat oldum, hayatıma 

devam ediyorum. Torunlarıma bakıyorum, bahçemle uğraşıyor, sebze yetiştiriyorum. Gezmekten de geri 
kalmıyorum! Dini görevlerimi yerine getirebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Hac görevimi yaptım,  

Umre'ye gittim, tekrar gitmek istiyorum. Bekar çocuklarımı evlendirmek, onların da mutluluğunu görmek 
istiyorum. Benim gibi ostomili bireylere korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum”

NECATİ GÖKKUŞ
2011 Türkiye Program Özel Ödülü

Necati Gökkuş 44 yaşında, oldukça zor bir meslek sahibi ostomili; kamyon şoförlüğü.
2006 yılında ostomi ameliyatı geçiren Necati Bey kendi deyimiyle yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
durumu kabullenip hayatında hiçbir değişiklik yapmamış. 2011 Türkiye Programı Özel Ödül sahibi 
Necati Bey yaşadıklarını şöyle özetliyor;
“Başlangıçta sıkıntı yaşasam da, kısa zamanda durumu kabullenip hayatımda hiçbir değişiklik 
yapmadım. Sadece ameliyat sonrası işime 3 ay kadar ara verdim. Kamyon şoförlüğü zor meslek; 

herkes akşam evine giderken ben kamyon üzerindeyim. Yeri geliyor evden 10-15 gün uzakta kalıyorsun, istasyonlarda banyo 
yapıyorsun. Her zaman yanımda fazladan malzeme taşıyorum. Stomalı olduğumu hiç sıkılmadan insanlarla paylaşıyorum. 
Stoması olup da şikayet edenlere şöyle diyorum; ”Sonuçta kamyonların parçası değiştiği gibi insanlarında parçaları değişiyor. Bu 
gayet normal bir durum. Ben de stomalıyım ve kamyon üzerinde yaşıyorum, sen de istersen amaçlarına ulaşabilirsin. Ben çalışıp, 
emek verip yeni ev aldım. Sen niye istediklerini yapmayasın? Yaşamak güzel, ameliyattan kaçmak yerine tedavi olup, hayata geri 
dönmek lazım.”

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

3,5 aylık hamile iken ameliyat olup stoma açılan Sayın Neşe
Erduran, hikayesini şöyle anlatıyor;
“Oğlum Caner Efe sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi şimdi 6,5
yaşında ve üstelik bir de kız kardeşi var :) Koruma amaçlı bazı ilaçlar
kullanıyorum onun haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım
gezerken ben hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır kaldırmamaya
dikkat ediyorum. Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, ne yersem ne
oluyor, bana ne iyi geliyor bilmeli.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi.
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım.
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim.
Hayat güzel,yaşamaya değer.”
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Benim hastalık hikayem yaklaşık altı ay önce tuvalete sık 
gitmeyle başlıyor. iki ay sürünce bu rahat olmayan durum 
için kolonoskopi yaptırarak dert nedir çözelim dedim, kendim 
kaşındım yani. “Sanırım kötü gibi ama bir sonucuna bakalım 
patolojinin” deyip gelişen süreç sonunda beni bir radyoterapi, 
kemoterapi ve ameliyata götürdü. Her bir aşamasında tek amaç 
hastalıktan kurtulmak, tek yöntem de tıp ne gerektiriyorsa onu 
yapmaktı, ameliyatsa ameliyat olacaktı çözüm. Anladım ki iyi bir 
tıp ekibi sizi tüm süreçler boyunca güçlü kılıyor. Gerek doktorlar, 
gerekse hemşireler en başında sizi iyi bilgilendirir, tedavi 
sonucunda neler olacağını iyi anlatırlarsa, eliniz çok daha güçlü 
giriyorsunuz kavgaya, ki bana öyle oldu. Pozitif bir insan olmaya 
çalıştım hayatım boyunca, buna bir de her şeye pozitif bakan 
bir tedavi ekibi katılınca, ne mutlu, tedavinin sonuna geldiğim 
bu günlerde savaşımızın başarılı olduğunu hissediyorum. İlaç 

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

MESUT ÇEVİK

2015 Türkiye Program Özel Ödülü

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

tanıştım, onların anlattıklarıda bana çok destek 
oldu. Şimdi ben de yeni ameliyat olmuş ve 
yardıma ihtiyacı olan bireylerle görüşüyorum, 
hatta adaptörünü değiştirdiklerim oluyor. Ben 
ayaktayım ve çalışmaya devam ediyorum, onlar 
da yapabilirler. İnsanın önünde örnek olunca 
daha rahat kabulleniyor durumu.

En büyük hayalim, uzun bir yurt dışı gezisi. 
Stomam buna kesinlikle engel değil. Keyif aldığım 
her şeyi yapmaya devam ediyorum.” İzmir’de 
yaşayan Mesut Bey ve ailesi yaşam sevinçleriyle 
örnek oluyor.
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SAYIN CANSU ŞAMAR,
2014 Türkiye Program Özel Ödülü
Cansu Hanım, 1985 doğumlu, halen öğrenci. 
2014 Mart ayında Crohn hastalığı nedeniyle 
ameliyat oldu ve kolostomi açıldı. Bizlerle 
hikayesini paylaştı;
"Gerek hastalık süreci olsun gerekse ameliyat 
süreci, oldukça zor zamanlar geçirdim. İlaçlar 
yan etki yaptı, ameliyat sonrasında ise prolapsus 
oldum... Fiziksel açıdan değil ama psikolojik 
açıdan çok etkilendim, sosyal hayatım değişti. 
En çok ailem destek oldu bana. Ama esasında 

insan kendi kendini tedavi etmeli, sonuçta bu hastalık başıma geldi ve ben 
bununla yaşayacağım. Bunu kabul etmek lazım; yaşamıma kaldığım yerden 
devam etmeli, hayata olumlu bakmalıyım. En iyisi kendi doktorunuz olmak: 
ne yersem ne oluyor, neler içebilirim, neye dikkat etmem lazım, artık sağlığım 
daha da önemli. Şimdi tekrar üniversite sınavına girip zihinsel engelliler 
öğretmeni olmak istiyorum. Hedefim olmalı, bunları gerçekleştirmeliyim."

SAYIN HÜSEYİN UĞUR EMER,
2014 Türkiye Program Özel Ödülü
Hüseyin Bey, 1976 doğumlu, evli ve 2 çocuk babası, Deniz Astsubayı. 2014 yılı Mart ayında ülseratif 
kolit nedeni ile ameliyat oldu ve kolostomi açıldı. Kolostomi ile ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle 
anlatıyor; "Ameliyat öncesi çok ağrı ve sancım vardı. İş, ev ve sosyal hayatım çok etkilenmişti. Şimdi 
kendimi daha özgür hissediyorum.  Sadece üniformama hasret kaldım, işe sivil kıyafetle gidiyorum.
Bir insanın "bukalemun" gibi hayatın tüm şartlarına ve renklerine bürünebilmesi gerektiğini, "Polyanna" 
gibi en küçük şeylerden mutlu olmayı becermesi gerektiğini, bardağın içindeki su ne kadar az olsa da 
dolu tarafına odaklanmayı seçmeyi bilmesi gerektiğini öğrendim ve uyguladım.

Her insan neyi yaşamak isterse öyle yaşar; ahlarla, 
vahlarla, keşkelerle hayatınızı öldürmeyin! Hayat treni yoluna devam ediyor; "Ostomi 
İstasyonu'nda takılı kalmayın, onu belinize taktığınız kemer veya bel çantası farzedin ve 
treni kaçırmayın. 
En büyük hayalim çocuklarımın ülkeme faydalı bireyler olarak yetiştiğini görmek. 
Kendim içinse, bir ayağı denizde, bir ayağı bahçede, güzel bir emekli evinde yaşamak, 
torunlarımı kucaklamak. 
Bu süreçte en büyük desteğim eşim oldu. Çocuklarımın hastaneden geldiğim günkü 
büyümüş de küçülmüş tavırları da unutulmaz...
Sloganım "zoru başarırız, imkansız zaman alır!"... Görevime, yaşamaya ve hayatın bana 
verdiği sorumlulukları yerine getirmeye devam..."

SAYIN SEDA YAZICI,
2014 Türkiye Program Özel Ödülü
Seda Hanım, 1995 doğumlu, üniversite öğrencisi, halen 
Ordu'da yaşıyor. 2014 Eylül ayında kolon kanseri nedeniyle 
kolostomi açılan Seda Hanım, deneyimlerini şöyle paylaştı;
"Henüz kendi bedenimde çok büyük bir deneyim sahibi 
değilim ama babamdan gelen 20 senelik bir ostomi tecrübem 
var. Çok yakın zamanda ablam da ostomili oldu. Ben 

onların izini takip edeceğim. Esasında işim diğer bireylere göre daha kolay. Ailem en 
büyük destekçim. Diğer ostomili bireylere söyleyebileceğim en önemli şey; sabırlı 
olmaları, mutluluk için payına düşenleri azimle, hırsla ve çabayla yapmaları. Benim en 
büyük hedefim iyi bir dereceyle üniversiteyi bitirmek. Kendinize bağlanacak bir neden 
seçmezseniz yaşamak çok zor olur. Herkesin bir hedefe ihtiyacı var. Gülmeyi kendime 
hobi edindim, sizlere de tavsiye ederim."

SAYIN BİNNUR SEMİZ
2015 Türkiye Program Elçisi
Binnur Hanım 1969 doğumlu, bir çocuk annesi. 1998 yılından itibaren omurilik felçlisi olarak yaşamını 
sürdürmektedir. Tekerlekli sandalyede ülkemiz şartlarında sosyal alanın kısıtlı olmasının yanında bilindiği 
üzere tuvalet ihtiyaçlarını gidermek, zamanlamasını ayarlamak 
başlı başına bir sorun. Günlerce yemek yemedikleri gibi istedikleri 
an dışarı çıkma lüksünü kaybetmiş olmaları yanında bir çoğu bez 
de kullanmaktadır. Binnur Semiz tüm bu sıkıntıların üzerinden 
gelebilmek için Temmuz 2011'de hayat kalitesini arttırmak için 
kolostomi ameliyatı olmayı seçmiş; "Tekerlekli sandalyede yaşam 

birçok açıdan zorlu olabiliyor. Benim için ostomi ameliyatı bir hastalık nedeniyle değil, 
hayat kalitemi arttırabilmem açısından bir gereklilikti. Şimdi bağımsız olarak hareket 
edebiliyorum, kendimi sınırlamıyorum, istediğim saatte, istediğim şeyi yiyebiliyorum, 
daha özgürüm, daha az banyo yapma ihtiyacım oluyor. Tüm omurilik felçli hastalara 
yeni hayatımı anlatmak, bu özgürlüğü onlarla paylaşmak istiyorum. Ne olduğunu bilsem 
de ilk stomayı gördüğümde iki saniyeyi almayan bir çığlık attım. En büyük desteğim 
kardeşim Tahsin oldu. Sonrasında kendimi ne kötü hissettim ne de pişman oldum.  
Tüm sıkıntılarım geride kaldı. Çalışmayı seviyorum ve hayatın güzelliklerini yaşıyorum. 
Kolostomi firmalarının özellikle omurilik felçli hastalara ulaşıp yaşam kalitelerini benim yaptığım gibi artırmaları konusunda 
yardımcı olmalarını rica ediyorum..." Binnur Semiz bazı şeyleri yemeden bağırsak terbiyesini kendi yapabilecek tecrübeye sahip 
olmasına rağmen daha özgür olmak için kolostomi seçeneğini kullanan birkaç kişiden biri. Bu konuda kendisine gelebilecek her 
türlü soruya cevap verebileceğini söyleyen Sayın Semiz, kendisi gibi bu sıkıntıları yaşamak zorunda kalan insanların tek bir gün 
de olsa bu özgürlüğü yaşamaları en büyük arzusu...

Benim hikayem
Bizim insanımız, bizim hikayelerimiz… Benim Hikayem Programı kapsamında gün geçtikçe daha çok 
ostomilli bireye ulaşıyor, hayatlarında fark yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Benim Hikayem programı 
ostomililerin birbirinden haberdar olduğu, yaşam içerisinde varoluşlarını farklı gerçekleştiren kişilerle 
tanıştığı bir program. İnsanlar, anlayamadıkları şeyden korkarlar. Ostomili bireyleri, ailelerini, arkadaşlarını 
ve en önemlisi halkı bilinçlendirerek ostomiye karşı olan bakış açısı değiştirilebilir, ostomili bireyler daha 

geniş imkanlara sahip olabilirler. Fulya Tüzüner, Ürün Müdürü

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

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

ARİF GORİÇA
2015 Türkiye Program Özel Ödülü

HÜSEYİN UĞUR EMER
2014 Türkiye Program Özel Ödülü
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NECATİ GÖKKUŞ
2011 Türkiye Program Özel Ödülü

Necati Gökkuş 44 yaşında, oldukça zor bir meslek sahibi ostomili; kamyon şoförlüğü.

2006 yılında ostomi ameliyatı geçiren Necati Bey kendi deyimiyle yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
durumu kabullenip hayatında hiçbir değişiklik yapmamış. 2011 Türkiye Programı Özel Ödül 
sahibi Necati Bey yaşadıklarını şöyle özetliyor; “Başlangıçta sıkıntı yaşasam da, kısa zamanda 
durumu kabullenip hayatımda hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece ameliyat sonrası işime 3 ay 
kadar ara verdim. Kamyon şoförlüğü zor meslek; herkes akşam evine giderken ben kamyon 
üzerindeyim. Yeri geliyor evden 10-15 gün uzakta kalıyorsun, istasyonlarda banyo yapıyorsun. 
Her zaman yanımda fazladan malzeme taşıyorum. Stomalı olduğumu hiç sıkılmadan insanlarla 
paylaşıyorum.

Stoması olup da şikayet edenlere şöyle diyorum; ”Sonuçta kamyonların parçası değiştiği gibi 
insanlarında parçaları değişiyor. Bu gayet normal bir durum. Ben de stomalıyım ve kamyon 
üzerinde yaşıyorum, sen de istersen amaçlarına ulaşabilirsin. Ben çalışıp, emek verip yeni ev 
aldım. Sen niye istediklerini yapmayasın? Yaşamak güzel, ameliyattan kaçmak yerine tedavi 
olup, hayata geri dönmek lazım.”

1969 doğumluyum. 1998 yılından 
itibaren omurilik felçlisi olarak 
yaşamımı sürdürüyorum. Özellikle 
dışarı çıktığımızda engelleyen 
kaldırımlar, hareket kabiliyetinizi 
kısıtlayan rampaların önüne park 
etmiş arabalar gerçekten hayatınızı 
çok zorlaştırıyor. Tekerlekli sandalyede 
ülkemiz şartlarında sosyal alanın 
kısıtlı olmasının yanında bilindiği 
üzere tuvalet ihtiyaçlarını gidermek, 
zamanlamasını ayarlamak başlı başına 
bir sorun. Paraplejik hastaların bazıları 
bununla başa çıkmak için yemeği 
kısıtlamakta hatta çoğunlukla dışarı 
çıkma lüksünü kaybetmiş durumda. 
Bir çoğu hala bez kullanmaktadır. 

Benim için ostomi ameliyatı bir 
hastalık nedeniyle değil, hayat kalitemi 
arttırabilmem açısından bir gereklilikti. 
2011’de kolostomi ameliyatı olmayı 
seçtim. Şimdi bağımsız olarak hareket 
edebiliyorum, kendimi sınırlamıyorum, 
daha özgürüm, daha az banyo yapma 
ihtiyacım oluyor. 

Özellikle yiyecek kısıtlaması 
yapıyordum ki dışarı çıkabileyim. Çok 
aç kaldığımı bilirim. Stoma açıldıktan 
sonra istediğim saatte, istediğim şeyi 
yiyebiliyorum. 

Tüm omurilik felçli hastalara yeni 
hayatımı anlatmak, bu özgürlüğü 
onlarla paylaşmak istiyorum. 

Ne olduğunu bilsem de ilk stomayı 
gördüğümde iki saniyeyi almayan 
bir çığlık attım. En büyük desteğim 
kardeşim Tahsin oldu. Sonrasında 
kendimi ne kötü hissettim ne de 
pişman oldum.Tüm sıkıntılarım geride 
kaldı. 

Eskiden 24 saat yalnız kalmaya 
korkardım, evde sürekli yardımcım 
vardı. Stomalı yaşama geçince daha 
az bağımlı oldum, sadece banyo 
günlerimde ya da evin genel temizlik 
günlerinde yardım alıyorum. 

Çalışmayı seviyorum ve hayatın 
güzelliklerini yaşıyorum. 

Omurilik felcini daha tam tanımadan, 
yürüyecek miyim, yürümeyecek miyim 
daha bilmezken, hastanede “tak” 
denilen idrar boşaltma yöntemini 
öğrettiler. 

Stoma ameliyatını da tam da o 
günlerde olmuş olmayı tercih ederdim. 
Bu arkadaştan, daha önce ameliyat 
olmuş birinden duyulmayı beklenecek 
bir bilgi değil bence.

14

Stomaterapi Hemşiresi 
Sayın Gözde TÜRKMENOĞLU

Sayın Binnur SEMİZ
2015 Türkiye Benim Hikayem 
Sosyal Sorumluluk Projesi, 
Program Elçisi

Siz stomaterapi hemşiresi olarak neler anlatıyorsunuz tercihli ameliyat olan 
hastalara?
Gülçin Hanım benim tercihli ameliyat olmuş ilk hastamdı. Genelde durumu araştırıp 
geldikleri için öğrenme süreçleri diğer hastalara göre daha kısa oluyor. Zaten birçok 
sorunun cevabını bilerek geliyorlar. Stomaya bakmakta, onu kabullenmekte zorluk 
yaşamıyorlar. Bakım sürecini de oldukça kolay öğreniyorlar.

Dikkat etmeleri gereken ek bir konu oluyor mu?
Gözlemlediğimiz kadarıyla hayatlarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Sadece her 
hasta gibi onları da ameliyat sonrası 1. Hafta ve 10. Günde takip için çağırıyoruz. 
Ondan sonrasında eğer hastanın yaşadığı bir problem yoksa tekrar çağırmıyoruz, 
takipleri telefonla yapıyoruz. Beslenme ve sıvı alımı konusu önemli olduğu için detaylı 
bilgilendirme yapılıyor. Her şeyi yiyip içebilirler, su alımı herkes için olduğu gibi stomalı 
bireyler için de önemli. Bakım konusu hastanede yatış süresinde öğrenildiği için bir 
sıkıntı olmuyor. Zaten tek ihtiyaçları su ve sabun. Cildi temiz tuttukları sürece bir 
problem olmasını beklemiyoruz. 

1969 doğumluyum. 1998 yılından 
itibaren omurilik felçlisi olarak yaşamımı 
sürdürüyorum. Özellikle dışarı çıktığımızda 
engelleyen kaldırımlar, hareket 
kabiliyetinizi kısıtlayan rampaların önüne 
park etmiş arabalar gerçekten hayatınızı 
çok zorlaştırıyor. Tekerlekli sandalyede 
ülkemiz şartlarında sosyal alanın kısıtlı 
olmasının yanında bilindiği üzere tuvalet 
ihtiyaçlarını gidermek, zamanlamasını 
ayarlamak başlı başına bir sorun. 
Paraplejik hastaların bazıları bununla 
başa çıkmak için yemeği kısıtlamakta 
hatta çoğunlukla dışarı çıkma lüksünü 
kaybetmiş durumda. Bir çoğu hala bez 
kullanmaktadır. 

Benim için ostomi ameliyatı bir 
hastalık nedeniyle değil, hayat kalitemi 
arttırabilmem açısından bir gereklilikti. 
2011'de kolostomi ameliyatı olmayı 
seçtim. Şimdi bağımsız olarak hareket 
edebiliyorum, kendimi sınırlamıyorum, 
daha özgürüm, daha az banyo yapma 
ihtiyacım oluyor. 

Özellikle yiyecek kısıtlaması yapıyordum ki 
dışarı çıkabileyim. Çok aç kaldığımı bilirim. 
Stoma açıldıktan sonra istediğim saatte, 
istediğim şeyi yiyebiliyorum.

Tüm omurilik felçli hastalara yeni hayatımı 
anlatmak, bu özgürlüğü onlarla paylaşmak 
istiyorum. 
Ne olduğunu bilsem de ilk stomayı 
gördüğümde iki saniyeyi almayan bir 
çığlık attım. En büyük desteğim kardeşim 
Tahsin oldu. Sonrasında kendimi ne 
kötü hissettim ne de pişman oldum.Tüm 
sıkıntılarım geride kaldı. 

Eskiden 24 saat yalnız kalmaya korkardım, 
evde sürekli yardımcım vardı. 
Stomalı yaşama geçince daha az bağımlı 
oldum, sadece banyo günlerimde ya da 
evin genel temizlik günlerinde yardım 
alıyorum. 

Çalışmayı seviyorum ve hayatın 
güzelliklerini yaşıyorum.

Omurilik felcini daha tam tanımadan, 
yürüyecek miyim, yürümeyecek miyim 
daha bilmezken, hastanede  “tak” denilen 
idrar boşaltma yöntemini öğrettiler.

Stoma ameliyatını da tam da o günlerde 
olmuş olmayı tercih ederdim. Bu 
arkadaştan, daha önce ameliyat olmuş 
birinden duyulmayı beklenecek bir bilgi 
değil bence. 

Yetkililerin bilinçlendirme çalışmaları yaparak omurilik felçli hastalara ulaşıp 
yaşam kalitelerini benim yaptığım gibi artırmaları konusunda yardımcı 
olmalarını rica ediyorum. Sadece biz hastalardan değil unutmayın ki onlarla 
beraber yaşayan kişilerden de çok şey çalınmış oluyor. Vakit değerli bedeli 
ölçülemeyecek bir şey. 

BİNNUR SEMİZ
2015 Türkiye Program Elçisi
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Sizi tanıyabilir miyiz?
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kolorektal ve Pelvik Cerrahi Ünitesinde çalışıyorum. 
30 yıllık hekimim, 20 yıldır da bu üniversitede görev 
yapıyorum. 

Stomayla yaşam bir hastayı nasıl etkiliyor?
Stoma açılması, özellikle hemen ameliyat sonrasında 
hastaları birçok yönden etkileyebiliyor; bir yandan hastalık 
tanısı, bir yandan da değişen beden bütünlüğünün yarattığı 
problemler konusunda hastaların mutlaka desteklenmesi 
ve çok iyi bilgilendirilmesi gerekmekte. Stomanın geçici 
ya da kalıcı olmasına bağlı olarak detaylı yönlendirmeler 
yapılmalı, hastanın uyumu için destek verilmelidir. Özellikle 
yaşamanın ne kadar heyecan verici, coşkulu bir doğal 
süreç olduğunu anlatmalı, stomanın sağlayabileceği yeni 
hayat deneyiminden, rahatlıklardan söz edilmeli. 

Ailede kolorektal kanser varsa, diğer fertler nasıl bir 
taramadan geçmeli?
Ailede kolorektal kanser varsa, bireyde de gelişim riski, 
diğer aile fertlerinde genetik risk açısından bunun olmadığı 
bireylere göre, genetik hasarın birikim şiddetine de bağlı 
olmak üzere, en azından 3 ila 5 kat artmaktadır. Bu 
nedenle en büyük yanılgı “şikayetim yok ki, ne için 
doktora gideyim?” düşüncesi olur. Aile fertlerinde 
değişik oranlarda geçiş olabilir, genetik hasarın geçiş 
gücüne ve özelliğine göre, bireyselleştirilmiş bir genetik 
danışmanlık verilmeli ve bu öneriler çerçevesinde hastanın 
mutlaka uyum göstererek, şikayet olmasını beklemeksizin 
tarama yaptırması gerekmektedir. 

Sağlıklı bireylerde tarama gerekli mi? 
Şikayeti ya da genetik riski olmayan bireylerde de bir 
görüşe göre 40 yaş, daha çok fikir birliği olan başka 
bir görüşe göre ise 50 yaş tarama için uygun görülür. 
Gaitada gizli kan testi, ve bunun pozitif olması durumunda 
kolonoskopi yapılması gerekmektedir. 

Ameliyat sonrası olası problemleri, özellikle fıtık 
oluşumunu, önlemek için hastalar neler yapabilir? 
Biliyorsunuz önce hastalıklı organı çıkarıyoruz ve belli 
şartlar söz konusu ise, özellikle dışkımızı tutmaya yarayan 
özellikli kas yapılarını, yani sfinkterleri ele geçirmiş hastalık 
varsa, bunlar da alınarak hastalık uzaklaştırılmakta ve 
kalın bağırsaktan karın ön duvarına suni bir makat ağzına 
benzeyen bir atım yolu yapılmaktadır. Buna stoma diyoruz.  
Bazı durumlarda, örneğin; hastanın kilosu çok olduğunda, 
ileri yaşta kollajen harabiyeti olduğunda, astımı - bronşiti 
ya da damar sertliği olan hastalarda, aşırı sigara içen ya 
da ağır zorlu işlerde çalışan kişilerde, çok doğum yapmış 
ya da karın duvarından çok ameliyat geçirmiş hastalarda, 
bir de stoma doğru teknikle yerleştirilmemişse fıtık oluşma 
riski yüksek oluyor. Bunu önlemek için, hastanın ameliyat 
sonrası dönemde özellikle ilk 90 gün kollajen sentezinin 
olduğu dönemde, ağır kaldırması zorlanması gereken 
işlerden kaçınması, mümkünse kilo vermesi için gayret 
etmesi, stoma bakımı için destek ve öneriler alması uygun 
olacaktır. Bazen saydığım risklerden birden fazlasına sahip 
hastalarda, koruyucu, stoma yeri fıtığını önleyici yamalar 
da daha ilk andan konabilmektedir. 

Problemli stomalarda revizyon yapılıyor mu?
Elbette yapılıyor, stoma sarkması, stomanın büzüşmesi,  
stoma çevresinde ülserler olması, stomanın karın içine 
doğru geri çekilmesi, zayıf nokta olduğu için stoma 
çevresinde büyük fıtık gelişmesi ve fıtık gelişimine bağlı 
bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda, çok çeşitli revizyonlar 
yapılabilmektedir. Bu revizyonların başarılı olması beklenir 
ama bu sorunların belli oranda da tekrarlama riski vardır.  

Öncelikle olası risklerden toplumu haberdar etmek, risk grubunda
olmasa da tarama testlerinin yaptırılmasını sağlamak, birçok olgunun 
erken teşhisini mümkün kılacaktır.

Farkındalık Yaratmak
Çok Önemli

Prof. Dr. Selman Sökmen
Türk Kolon Rektum 
Cerrahisi Derneği Başkanı

Burak Sevgili
Kıdemli Hasta İlişkileri

Temsilcisi
İzmir
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Stoma terapi ünitesi 
ne zamandır aktif? 
Ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?
2008 yılından beri hizmet 
vermekteyiz. Çarşamba 
günleri öğleden sonra 
kolorektal cerrahi polikinik 
gününde ayaktan hastalara 
hizmet veriyoruz. Eğer acil 
bir durum olursa hastalar 

bize telefonla ulaşıyor ve randevu ile de görüşmeler 
sağlıyoruz. Dış merkezde ameliyat olan hastaların 
evraklarını da bulunduruyoruz, gerek internetten gerekse 
telefonla randevu alarak gelebiliyor ve bizden stomaya 
yönelik bakım konusunda ya da akıllarına takılan sorular 
konusunda destek alabiliyorlar. Diğer günler hafta içi 
serviste yatan yeni ameliyat olmuş ya da servise yatan 
eski hastalarımızın kontrollerini yapmaktayız. 

Ameliyat sonrası takip nasıl yapılıyor, ne sıklıkla 
görüyorsunuz hastaları?
Bizim burada yatan hastalarda ameliyat öncesinde başlar 
eğitimlerimiz ve ameliyat listesine göre bir gün öncesinden 
hastalar ile görüşüp hem  stoma yeri işaretlemesi 
yapıyoruz hem de ürün kullanımı hakkında genel bilgiler 
veriyoruz, eğer kafalarında yanlış algılar varsa onları 
düzeltiyoruz. Genelde pek bilinirliği olmadığı için, 

hastalar çevrelerinde pek karşılaşmamış oluyorlar stomalı 
bireylerle. O yüzden ameliyat sonrası uyumun yüksek 
olması, kendilerini stomalı yaşama daha kolay adapte 
edebilmeleri için bilgiler veriyoruz. 

En sık karşılaşılan problem ne oluyor? Çözüm için 
neler öneriyorsunuz?
Genellikle cilt sorunları ile karşılaşılıyor;  hiperplazi 
olabiliyor, tahriş olabiliyor… Adaptör kesimindeki hatalara 
bağlı olarak cildin dışkı ile temas etmesi sonucunda oluşan  
problemleri  poliklinik kontrollerinde farkettiğimizde, 
hastaları tekrar çağırıyoruz ve gerekli ürünleri 
kullanmasına yardımcı oluyoruz. Bazen de hastanın 
kullandığı ürünler birtakım problemlerden dolayı hastaya 
uygun olmuyor, doğru malzemeyi doğru yerde kullanmasını 
sağlıyoruz. 

Stoma terapi hemşiresinin olması hastanın yaşam 
kalitesini nasıl  etkiliyor? 
Aldığımız geri bildirimlere dayanarak oldukça olumlu 
etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü bu konuda çok desteğe 
ihtiyaçları var hem hastaların hem de ailelerin. 
Biz elimizden geldiğince yeni yaşamlarına uyumun en kısa 
sürede sağlanmasına ve sosyal yaşama geri dönmeleri için 
gerekli desteğin verilmesine çalışıyoruz. Bazen psikolojik 
olarak verilen destek daha ön planda oluyor, ailelerin, 
eşlerin, çocuklarının endişelerini konuşuyor ve uygun 
yönlendirmeler yapıyoruz.  

Kolorektal cerrahi konusunda ne tür bilinçlendirme 
çalışmaları yapılıyor üniversitenizde?
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kolorektal cerrahi uzun 
yıllardır disiplinli ve düzenli bir birim olarak çalışmakta 
ve çarşamba günleri birçok disiplinin de katıldığı ortak 
konsey gerçekleştirilerek, gerek iyi huylu gerek kötü 
huylu hastalıkların, tanı ve tedavisinde planlama, 
kararlaştırma ve sonuçlarını izleme şeklinde bir çalışma 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede hastalarımıza da gerek 
moleküler genetik bölümünde danışmanlık verilmekte,  
gerekse de farkındalık ayında üniversite içerisinde 
duyurular ve konuşmalar konferanslar yapılmaktadır. 

TKRCD hastaya yönelik ne tür aktiviteler yapıyor?
Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği zaman zaman 
özellikle farkındalık ayı olan  Mart ayında, gerek Ankara'da 
Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa, gerekse İstanbul'da kurum 
katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kolorektal 
kanser ve polip gelişimi, bu konulardaki riskler 

ve yapılabilecekler konusundaki toplantılara söyleşilere ve 
sosyal aktivitelere katılmakta etkin bir rol oynamaktadır.
İnsanlar organizmayı mekanik bir alet gibi görüyor ve  
arabanın arıza vermesi gibi düşünüyorlar. Maalesef 
sadece bir sorun, bir şikayet çıkması durumunda hastalık 
olabildiğini ön görüyorlar. Bunu değiştiremediğimiz, ve 
düzeltemediğimiz için üzüntü duyuyorum. Halbuki çok 
sinsi, şikayet oluşturmadan ilerleyebilen ve klinikte de artık 
saptanabilir hale geldiğinde tedavi çabalarının çok kısıtlı 
olduğu, yarar sağlanamadığı çok sayıda hastamız var. Bu 
nedenle değişmeyen gerçek erken tanıdır. Erken tanıyı 
koyabilmek için mutlaka ve mutlaka şikayet olmaksızın, 
devletimizin de sağladığı tarama testi için sağlık ocaklarına 
başvurmalarını ve yüksek tanı oranına sahip, dışkıda 
gizli kan testi yaptırmalarını öneririm. Zahmetli gibi gelen 
bu iş için kısacık bir zaman ayırmaları ve devamında 
yaptıracakları bir kolonoskopiyle sonrasındaki 5 yıl için bu 
risklerden uzak olabileceklerini anlatmalıyız.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Stomaterapi Hemşiresi Deniz Cenan sorularımızı yanıtladı. 
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Yara Ostomi İnkontinans 
Hemşireleri Derneği'nden 
Paylaşımlar
Y.O.İ.H.D. başkanı Sayın Prof. Dr. Ayişe Karadağ ile dernek
üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
Röportaj: Fulya Tüzüner, Ürün Müdürü

ConvaTec: Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği
ne zaman kuruldu ve amacı nedir?

Sayın A. Karadağ: Farklı ülkelerde farklı isimlerle bilinen 
Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireliği, hemşirelerin ilk 
özelleştikleri alanlardan biridir. Dünyada 1958 yılında 
başlayan bu süreç modern hemşireliğin doğduğu ülkemizde 
ancak yarım asır sonra hemşirelikte özel dal olmaya 
başlayabilmiştir. Stoma açılan her bireyin stoma bakım 
hemşiresinden hizmet alma hakkı olduğuna inanan bir grup 
hemşire, ülkemizde Stoma ve Yara Bakım Hemşireliğini 
geliştirmek için 2008 yılında, merkezi Ankara’da olan Yara 
Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği’ni (YOİHD) kurdular. 
Derneğin Tüzüğünde belirtilen kuruluş amaçları; yara, 
ostomi, inkontinans hemşireliğini geliştirmek, yara, ostomi, 
inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri 
desteklemek ve hemşirelerin mesleki gelişmelerini teşvik 
etmektir (Madde 2). 

ConvaTec: YOİHD olarak ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? 
Hastalara yönelik faaliyetleriniz nelerdir?

Sayın A. Karadağ: Derneğimizin faaliyetleri şu başlıklar 
halinde gruplandırılabilir:

Kurslar
YOİHD’in en önemli faaliyetlerinden biri Stoma ve Yara Bakım 
Hemşirelerinin (SYH) yetiştirildiği kurs programlarıdır. Dernek, 
kurulduğu tarihten beri Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu 
ve Özel Hastaneler ve Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Türk 
Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği gibi diğer ilgili Meslek 
Örgütleri ile işbirliği içinde “Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 
Kurs”larını düzenlemektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 
kurslardan sertifi ka alan hemşireler, stomaterapi ünitelerinin 
kurulmasına öncülük etmekte ve stomalı bireylerin daha 
üretken, kaliteli bir yaşam sürdürmelerine yönelik bakım 
hizmeti sunmaktalar. Bunlara ilave olarak derneğimizin eğitim 

komisyonu üyeleri pek çok 
kamu kurumu ve özel kurumlar 
tarafından düzenlenen bilimsel 
etkinliklerde Yara, Ostomi ve 
İnkontinans konularında eğitim 
vermektedir.

Toplumsal Hizmetler
YOİHD, stoması ve kronik 
yarası olan bireylerin 
sorunlarını gündeme 
getirerek toplumsal duyarlılık 
oluşturmak, böylece bireylerin 
yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, 
birçok ülkede her yıl ekim ayının ilk haftasında yapılan Dünya 
Ostomililer Günü etkinliğini ülkemizde düzenleyen ilk örgüttür. 
Derneğimiz bu amaçla 2010-2013 yılları arasında, Türk 
Ostomi Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi 
Derneği ve Türk Cerrahi Derneği gibi önde gelen dernekler ile 
işbirliği yaparak toplamda dört kez “Dünya Ostomililer Günü” 
etkinliğini düzenlemiştir.

Kıdemli Ürün Müdürü
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Eğitim Kitapçıkları
Bu başlık altında, trafik kazalarının çok yaygın olduğu 
ülkemizde yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağlı birçok 
kişinin bulunması nedeni ile önemli sağlık sorunları arasında 
yer alan Basınç ülserlerinin (Bası yaralarının) önlenmesi ve 
tedavisine yönelik iki önemli rehber ülkemize kazandırılmıştır. 
Amerika Basınç Ülseri Danışma Paneli ve Avrupa Basınç 
Ülseri Danışma Paneli tarafından geliştirilen “Pressure 
Ulcer Prevention - 2009” ve “Pressure Ulcer Treatment- 
2009” rehberleri izin alınarak Türkçe’ye çevrilmiştir (2010). 
Bu rehberler derneğimizin web sayfasında kullanıma 
sunulduğu gibi EPUAP’ın Web sayfasında da Türkçe olarak 
yer almaktadır. Bu kapsamda ayrıca Avusturya BÜ Önleme 
Derneği (APUPA) tarafından geliştirilen Topluma Yönelik 
Eğitim Kitapçığı’nın Türkçe Formu da derneğimiz Yönetim 
Kurulu tarafından tüm dünyada 
Türkçe konuşan bireylerin hizmetine 
sunulmuştur (2012).

Eğitim CD’leri
YOİHD, bireylerin stoma ile yaşamaya 
uyumlarını kolaylaştıracak ve yaşam 
kalitelerinin artmasına katkıda 
bulunacak beş adet eğitim CD’si 
hazırlamış ve hastaların, hasta 
yakınlarının ve sağlık çalışanlarının 
hizmetine sunmuştur: “Kolostomi 
Bakımı”, “İleostomi Bakımı”, “Ürostomi 
Bakımı”, “Kolostomi İrrigasyonu” ve 
“Stoma Bölgesinin İşaretlenmesi” videolarına derneğin web 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

           Yönetmelik Çalışmaları
Stoma ve Yara Bakım hemşireliği 
ülkemizde oldukça geç başlayan 
ancak hızla gelişen bir özel alandır. 
Bu bağlamda çok önemli iki yasal 
düzenleme çalışmasında YOİHD 
yönetim kurulu üyeleri aktif görev 
almıştır. Bu çalışmalardan biri SB. 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği, 
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 
özel alanının çalışılması (2010-
2011) diğeri ise SB. Sağlık Eğitimi 
Genel Müdürlüğü ile Sertifikalı 
Eğitim Yönetmeliği kapsamında kurs 
standartlarının belirlenmesidir (2011). 
Komisyon üyesi olarak aktif çalıştığım 
Hemşirelik Yönetmeliği’nde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te (19.04.2011 Sayı: 27910); 

Stoma ve Yara Bakım Hemşiresinin rolleri ve işlevleri uluslar 
arası standartlarda belirlenmiştir. Bana göre bu çalışma 
derneğin en önemli çalışmasıdır.

Hastaların İhtiyacı Olan Ürünleri Temin Etmelerinde 
Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Girişimler
Yaranın tedavisinde, stomanın ise bireyin yaşamı üzerine 
olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında uygun ürünün 
kullanılmasının önemi tartışılmazdır. Stoma ve Yara Bakımına 
yönelik bilgi ve teknoloji çok hızlı gelişmesine rağmen ödeme 
sistemlerindeki kısıtlamalar nedeniyle hastalar kullanmaları 
gereken ürünleri hem nitelik hem de nicelik açısından temin 
etmekte sorunlar yaşamaktadır. Bu sınırlılık, aynı zamanda 
hemşirelerin kaliteli bakım vermelerini de etkilemektedir. İşte 
bu nedenle YOİHD hastaların ve sağlık personelinin ödeme 

sistemlerinden kaynaklanan sorunlarına 
yönelik raporlar hazırlayarak SGK ile 

paylaşmaktadır.

Yara, Ostomi, İnkontinans 
Konularında Bildiri Hazırlayan 

Öğrencileri Desteklemek
YOİHD, 2013 yılından itibaren Ulusal 
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne 

“Yara, Ostomi, İnkontinans” konularında 
sözel bildiri ile katılan üç öğrenciye 
teşvik ödülü vermektedir.
Bu ödülde amaç, yıllarca ihmal edilen, 

görmezlikten gelinen ve yeterli destek 
sağlanamayan stoması ve kronik yarası 

olan bireylere sunulması gereken hizmetlere duyarlı hemşire 
yetiştirmeye katkıda bulunmaktır. Ödülün, öğrencileri bu özel 
alana yönlendirmeye katkı sağlayacağı düşünüldü. Konu 
hakkında bilgisi olan öğrenciler belki de bu örtülü konuya ilgi 
duyacak ve mezuniyetlerinden sonra bu alanda çalışmak 
isteyebileceklerdir. Diğer bir amaç ise kongreye katılmak 
isteyen ancak yeterli bütçesi olmayan hemşire adaylarına 
katkı sağlamaktır.

ConvaTec: Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri hastalara ne 
gibi hizmetler sunuyor?

Sayın A. Karadağ: Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri, özel 
dal hemşireleri olarak geniş bir sorumluluk alanına sahiplerdir. 
SYH’nin görev yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı 
tarafından çıkartılan 19 Nisan 2011 Tarihli “Hemşirelik 
yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte” 
oldukça kapsamlı yer almıştır. Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
komisyon tarafından hazırlanmış olup Stoma ve Yara Bakım 
Hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları derneğimiz 
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etkinliğini düzenlemiştir.
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tarafından çalışılmıştır. Özet olarak belirtmek gerekirse SYH, 
stoma açılacak bireylere ameliyat öncesi dönemde başlayarak 
bakım, eğitim ve danışmanlık hizmeti verirler. Bu hizmetler 
kapsamında, stomanın ne olduğu, hastayı ve ailesini nasıl bir 
sürecin beklediği, ameliyat sonrası erken ve uzun dönemde 
stomalı bir yaşama nasıl uyum gösterecekleri konularında 
hastaları yeterli düzeye getirmeyi hedeflerler. 
İkinci büyük sorumluluk alanı olarak SYH kronik yaraların 
önlenmesinden iyileşmesine kadar olan tüm süreçte aktif 
görev alır ve sorumluluk üstlenirler. SYH, bu hizmetleri 
yataklı tedavi kurumlarının yanısıra poliklinik, palyatif bakım 
merkezleri ve evde bakım birimleri gibi stoması ve yarası olan 
bireylerin hizmet aldığı tüm alanlarda verirler.

ConvaTec: Türkiye'de Stomaterapi Hemşireliğinin 
tarihçesinden bahseder misiniz?

Sayın A. Karadağ: Bilindiği üzere modern 
hemşirelik İngiliz Hemşire Florence 
Nightingale’in Kırım Savaşı (1854-
1856) sırasında Selimiye Kışlası’nda, 
İstanbul’da, yaralı İngiliz Askerlerine 
bakım vermek için geldiği Türkiye’de 
doğmuştur. Böylece modern 
hemşirelik, Türkiye’de , esasen 
yara bakım hemşireliği ile 
başlamıştır demek yanlış olmaz. 
Buna karşın ülkemizde 
SYH, dünyadan yarım asır 
sonra başlatılmıştır. Dünyada 
Enterostomal Terapist eğitimleri 
1958 yılında, Enterostomal Terapi 
Hemşireliği eğitim programları ise 1961 
yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
başlatılmıştır. Ülkemizde ise SYH’ne ilişkin ilk 
programlar sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinlikler 
kapsamında 1990’lı yıllarda başlatılmış olup 1. Ulusal Stoma 
Bakım Hemşireliği Sempozyumu (1995) Marmara Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Gazi 
Üniversitesi Hastanesi'nde ülkemizin ilk stomaterapi ünitesi 
2000 yılında kurulmuştur. İlk uzun süreli SYH kursu, 2001 
yılında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Ostomi 
Cerrahi Derneğinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Gazi 
Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri arasında 
imzalanan protokol (31.12.2000) çerçevesinde 56 saatlik 
kurs programının sertifikaları Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmaya başlanmıştır. Bu iki önemli girişim ülkemizde 
stomaterapi hizmetlerine ivme kazandırmıştır. Ayrıca belirtmek 
gerekir ki SYH Sertifikalı Eğitim Programının standartları 
Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş olup 2014 yılından 
itibaren yürülüğe girecektir ve kurs süresi uluslararası standart 

olan 240 saatte yükseltilmiştir.
Türk Ostomi Cerrahi Derneğinin kurulması (2001), Yara 
Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneğinin kurulması (2008) 
ve Ostomili bireylere yönelik Ankara, İzmir ve İstanbul 
Merkezli olmak üzere üç farklı hasta derneğinin kurulması 
(2013) bu konudaki diğer önemli gelişmelerdir. 
Bugüne kadar 11 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği kurs 
programı gerçekleştirildi ve bu kurslardan toplamda 376 
hemşireye sertifika verildi. Ancak üzülerek belirtmek gerekir 
ki sertifika alan meslektaşlarımızın az bir bölümü aktif 
olarak stoma ve yara bakım hizmetlerini yürütmek üzere 
görevlendirilmişlerdir. Sertifika alan hemşirelerin çoğu hala 
farklı bakım alanlarında hizmet vermektedirler. Bu durum, hem 
stoma ve yarası olan hastaların kaliteli hizmet alma haklarının 
engellenmesi hem de sertifikalar için harcanan emek, zaman 
ve çabanın israfı anlamına gelmektedir. Ancak son 15 yılda 

stoma ve yara konusuna hem hemşirelerin hem de Sağlık 
Bakanlığının, özellikle de evde bakım hizmetinin 

yaygınlaşması ile birlikte sağlık çalışanlarının 
evde başetmede zorlandıkları vakalar 

nedeniyle, ilgisinin giderek arttığını 
söyleyebiliriz. Örneğin basınç 
ülserleri sağlık kurumları için kalite 
göstergeleri arasında yer almıştır. 
Bu durum, kurumların önleme 
programlarını başlatma, yarayı 
doğru değerlendirme, yara bakım 
protokollerini geliştirme ve uygulama 

becerisine sahip hemşirelere olan 
ihtiyacını doğurmuştur.

Şu anda ülkemizde aktif olarak hizmet 
veren 20 stomaterapi ünitesi mevcuttur. 

Bu sayı, ülkemizdeki stoma ve yarası olan 
bireylere hizmet verebilmek için oldukça yetersiz 

olup “stomalı her bireyin özelleşmiş hemşirelerden 
bakım alma hakkı” nı kullanmalarının önünde çözülmesi 
gereken bir engeldir. Derneğimizin bu konudaki hedefi, tüm 
üniversite hastaneleri ile eğitim araştırma hastanelerine 
bir stomaterapi ünitesi açılması ve her ünitede en az 2 
SYH’nin görevlendirilmesidir. Bu konuda gerekli girişimlerde 
bulunulmuş olup Sağlık Bakanlığı’ da görüşümüze sıcak 
bakmakta, kalite standartları arasında özelleşmiş ünitelerin 
açılmasını önemsemektedir. 

ConvaTec: Dünyadaki derneklerden de bahseder misiniz?

Sayın A. Karadağ: SYH ile ilgili dünyada pek çok meslek 
örgütü veya hastalara destek amaçlı sivil toplum örgütleri 
mevcuttur. Bunların en köklü olanı hemşireler için Dünya 
Enterostomal Terapistler Konseyi (The World Council of 
Enterostomal Therapists-WCET; http://www.wcetn.org/) ve 
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tarafından çalışılmıştır. Özet olarak belirtmek gerekirse SYH, 
stoma açılacak bireylere ameliyat öncesi dönemde başlayarak 
bakım, eğitim ve danışmanlık hizmeti verirler. Bu hizmetler 
kapsamında, stomanın ne olduğu, hastayı ve ailesini nasıl bir 
sürecin beklediği, ameliyat sonrası erken ve uzun dönemde 
stomalı bir yaşama nasıl uyum gösterecekleri konularında 
hastaları yeterli düzeye getirmeyi hedeflerler. 
İkinci büyük sorumluluk alanı olarak SYH kronik yaraların 
önlenmesinden iyileşmesine kadar olan tüm süreçte aktif 
görev alır ve sorumluluk üstlenirler. SYH, bu hizmetleri 
yataklı tedavi kurumlarının yanısıra poliklinik, palyatif bakım 
merkezleri ve evde bakım birimleri gibi stoması ve yarası olan 
bireylerin hizmet aldığı tüm alanlarda verirler.

ConvaTec: Türkiye'de Stomaterapi Hemşireliğinin 
tarihçesinden bahseder misiniz?

Sayın A. Karadağ: Bilindiği üzere modern 
hemşirelik İngiliz Hemşire Florence 
Nightingale’in Kırım Savaşı (1854-
1856) sırasında Selimiye Kışlası’nda, 
İstanbul’da, yaralı İngiliz Askerlerine 
bakım vermek için geldiği Türkiye’de 
doğmuştur. Böylece modern 
hemşirelik, Türkiye’de , esasen 
yara bakım hemşireliği ile 
başlamıştır demek yanlış olmaz. 
Buna karşın ülkemizde 
SYH, dünyadan yarım asır 
sonra başlatılmıştır. Dünyada 
Enterostomal Terapist eğitimleri 
1958 yılında, Enterostomal Terapi 
Hemşireliği eğitim programları ise 1961 
yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
başlatılmıştır. Ülkemizde ise SYH’ne ilişkin ilk 
programlar sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinlikler 
kapsamında 1990’lı yıllarda başlatılmış olup 1. Ulusal Stoma 
Bakım Hemşireliği Sempozyumu (1995) Marmara Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Gazi 
Üniversitesi Hastanesi'nde ülkemizin ilk stomaterapi ünitesi 
2000 yılında kurulmuştur. İlk uzun süreli SYH kursu, 2001 
yılında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Ostomi 
Cerrahi Derneğinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Gazi 
Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri arasında 
imzalanan protokol (31.12.2000) çerçevesinde 56 saatlik 
kurs programının sertifikaları Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmaya başlanmıştır. Bu iki önemli girişim ülkemizde 
stomaterapi hizmetlerine ivme kazandırmıştır. Ayrıca belirtmek 
gerekir ki SYH Sertifikalı Eğitim Programının standartları 
Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmiş olup 2014 yılından 
itibaren yürülüğe girecektir ve kurs süresi uluslararası standart 

olan 240 saatte yükseltilmiştir.
Türk Ostomi Cerrahi Derneğinin kurulması (2001), Yara 
Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneğinin kurulması (2008) 
ve Ostomili bireylere yönelik Ankara, İzmir ve İstanbul 
Merkezli olmak üzere üç farklı hasta derneğinin kurulması 
(2013) bu konudaki diğer önemli gelişmelerdir. 
Bugüne kadar 11 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği kurs 
programı gerçekleştirildi ve bu kurslardan toplamda 376 
hemşireye sertifika verildi. Ancak üzülerek belirtmek gerekir 
ki sertifika alan meslektaşlarımızın az bir bölümü aktif 
olarak stoma ve yara bakım hizmetlerini yürütmek üzere 
görevlendirilmişlerdir. Sertifika alan hemşirelerin çoğu hala 
farklı bakım alanlarında hizmet vermektedirler. Bu durum, hem 
stoma ve yarası olan hastaların kaliteli hizmet alma haklarının 
engellenmesi hem de sertifikalar için harcanan emek, zaman 
ve çabanın israfı anlamına gelmektedir. Ancak son 15 yılda 

stoma ve yara konusuna hem hemşirelerin hem de Sağlık 
Bakanlığının, özellikle de evde bakım hizmetinin 

yaygınlaşması ile birlikte sağlık çalışanlarının 
evde başetmede zorlandıkları vakalar 

nedeniyle, ilgisinin giderek arttığını 
söyleyebiliriz. Örneğin basınç 
ülserleri sağlık kurumları için kalite 
göstergeleri arasında yer almıştır. 
Bu durum, kurumların önleme 
programlarını başlatma, yarayı 
doğru değerlendirme, yara bakım 
protokollerini geliştirme ve uygulama 

becerisine sahip hemşirelere olan 
ihtiyacını doğurmuştur.

Şu anda ülkemizde aktif olarak hizmet 
veren 20 stomaterapi ünitesi mevcuttur. 

Bu sayı, ülkemizdeki stoma ve yarası olan 
bireylere hizmet verebilmek için oldukça yetersiz 

olup “stomalı her bireyin özelleşmiş hemşirelerden 
bakım alma hakkı” nı kullanmalarının önünde çözülmesi 
gereken bir engeldir. Derneğimizin bu konudaki hedefi, tüm 
üniversite hastaneleri ile eğitim araştırma hastanelerine 
bir stomaterapi ünitesi açılması ve her ünitede en az 2 
SYH’nin görevlendirilmesidir. Bu konuda gerekli girişimlerde 
bulunulmuş olup Sağlık Bakanlığı’ da görüşümüze sıcak 
bakmakta, kalite standartları arasında özelleşmiş ünitelerin 
açılmasını önemsemektedir. 

ConvaTec: Dünyadaki derneklerden de bahseder misiniz?

Sayın A. Karadağ: SYH ile ilgili dünyada pek çok meslek 
örgütü veya hastalara destek amaçlı sivil toplum örgütleri 
mevcuttur. Bunların en köklü olanı hemşireler için Dünya 
Enterostomal Terapistler Konseyi (The World Council of 
Enterostomal Therapists-WCET; http://www.wcetn.org/) ve 
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Avrupa Enterostomal Terapi Konseyi (European Council of 
Enterostomal Therapy-ECET; www.ecet-stomacare.org/)
dir. Dernek olarak iki meslek örgütünde de temsilcimiz 
bulunmaktadır. 
Hastalar için Uluslararası Ostomililer Birliği (International 
Ostomy Association-IOA; www.ostomyinternational.org/) ve 
Avrupa Ostomililer Birliği (European Ostomy Association-EOA; 
www.ostomyeurope.org/) en büyük iki örgüttür. Türkiye'de 
ostomililere yönelik kurulmuş olan derneklerimiz EOA'ya üye 
olabilmekte ve stomalı bireylerin sorunlarının çözümünde 
destek alabilmektedir.

ConvaTec: Ostomili bireylerin hakları nelerdir?

Sayın A. Karadağ: Ostomili bireylerin hakları Uluslararası 
Ostomililer Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu haklar şunları 
içermektedir;
• Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde, hastanede ve 
toplumda deneyimli, profesyonel kişilerden ve stoma bakım 
hemşiresinden tıbbi destek alma hakkı.
• Ülkesinde mevcut olan ürünler ve malzemeler konusunda 
tam ya da kısmi bilgi alma hakkı.
• Herhangi bir kısıtlama ya da önyargı getirilmeden ürünleri 
seçebilme hakkı.
• Ulusal ostomi dernekleri, verilen hizmetler ve sağlanan 
destekler konusunda bilgilendirilme hakkı. 
• Stoma ile birlikte istenilir standartta bir yaşam sürdürebilmek 
için ailesinin, kişisel bakım vericilerin ve arkadaşlarının 
bilgilendirilmesi hakkı.

ConvaTec: Sizin Stoma ve Yara Bakım Hemşireliğini 
uzmanlık alanı olarak seçme nedeniniz nedir?

Sayın A. Karadağ: Bu alanda uğraş vermeyi tamamen 
profesyonel nedenlerle seçtim. Çocuk yaşta hemşireliğe 
başlayan biri olarak, “özerklik kavramı ve özerk karar verme 
süreci” hem ilgimi çeken hem de hemşirelik için öncelikli 
ve önemli gördüğüm bir konuydu. Tabii bağımsız karar 
vermeyi önemseyen kişiliğiminde bu kararda etkisi büyüktür. 
Özellikle stoma bakımı ülkemizde görünmez olan, sağlık 
profesyonellerinin uğraşmak istemedikleri, yazılmayan, 
anlatılmayan ve hastaların yaşam boyu en yakınları ile bile 
paylaşamadıkları sorun alanı olması nedeni ile ilgimi daha 
çok çekti. Çünkü önemli olan “görünmeyeni göstermek, 
önemsiz olanı önemli kılmaktı”, bunu kısmen başardığımızı 
düşünüyorum. Ayrıca bir özel alanda verilen özerklik çabasının 
mesleki özerkliğe ve diğer özel alanlara da katkısı olduğuna 
inanmaktaydım.
Şöyle ki hemşirelik ve bu disiplinin üyeleri olan hemşireler, 
bireylerin en önemli değeri olan “hayatta kalmak, yaşamak, 
yaşatmak için vazgeçilmez olan “Bakım” hizmetine 
odaklanmalarına rağmen yüzlerce rutin iş içerisinde varlıklarını 
ve önemlerini yeterince gösterememişlerdir. 

Hemşirelerin bir alanda derinlemesine bilgi ve beceriye sahip 
olmaları öncelikle topluma daha nitelikli hizmet vermelerini 
ve toplum için vazgeçilmez olmalarını sağlamaktadır. Bugün 
ülkemizde stomaterapi üniteleri, hastane hastane dolaşarak 
peristomal cilt sorunlarına ve iyileşmeyen yaralarına çözüm 
arayan hastaların sığındıkları tek liman olmaya başlamıştır. 
Ayrıca konusunda uzman olan hemşire, bilgiyi bir güç kaynağı 
olarak kullanmakta, sağlık ekibi içinde hastası ile ilgili olarak 
daha özerk karar verebilmektedir. Şu anda stomaterapi 
ünitelerimizde SYH, konsultasyon ile hastanenin tüm 
servislerinde yatan stomalı ve yarası olan hastalara hizmet 
vermekte ve diğer sağlık profesyonelleri için danışmanlık 
yapmaktadırlar.

Benim için dünyadaki ilk Enterostomal Terapi Eğitim 
programını başlatan okul olan R.B.Turnbull, jr. School of 
Enterostomal Therapy/Wound Ostomy Continence Nursing, 
Cleveland Clinic Foundation/Ohio/ABD’de, 2003 yılında 
tamamladığım sertifikalı eğitim programı, mesleki kariyerim 
açısında en verimli süreç olup, özel bir konuma sahiptir. 
YOİHD’deki tüm çalışmalar bu programın bana kazandırdıkları 
ile gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, kamu kurumları, özel sektör, meslek örgütleri, 
stoma ve yara bakım hemşireleri, sivil toplum kuruluşları 
ve stoma ve yara sektörü bu hastaların yaşam kalitelerinin 
artırılmasına yönelik hizmetlerini hızla artırmaktadır. Bu 
bağlamda, hizmetleri başlatan, sürdüren, geliştiren ve 
destekleyen tüm kişi ve kurumlara YOİHD yönetim kurulu 
adına çok teşekkür ediyorum.

Ben hemşireliğin kurtuluşunun uzmanlaşma ve 
özel dal hemşireliğinde olduğuna inananlardanım.

Stoma ile ilgili daha fazla bilgi ve destek için:

Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği
www.yoihd.org.tr
Ankara
Tel: 0312 216 26 51

Türk Ostomi Cerrahi Derneği
www.ostomicerrahi.org/index.php
Adana
Tel: 0322 458 46 54

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
www.tkrcd.org.tr
İstanbul
Tel: 0212 356 01 75 - 76 - 77
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Bakımda Püf NoktalarıBakım Aşamaları

• Tahriş ve alerjiyi önlemek için temizlik konusuna özen 
gösterilmeli,

• Stomaya su kaçması pek mümkün değildir, banyo 
yapmaktan çekinmeyin,

• Çok sıcak su stomaya zarar verebilir, sıcaklığı iyi 
ayarlayın,

• Alkolsüz ve krem içermeyen ıslak mendil kullanabilirsiniz,
• Çift parça sistem kullanıyorsanız adaptörü stomadan 

1-3 mm daha geniş kesmelisiniz,
• Stoma etrafındaki ciltte problem olursa pudra 

kullanabilirsiniz,
• Adaptör uygulamadan önce cilde uygulanan bariyer sprey 

veya mendiller ek koruma sağlayabilir,
• Ameliyat sonrasındaki ilk haftalarda stoma küçüldüğü için 

düzenli olarak stoma çapını ölçmeye devam edin,
• Fıtık oluşmasını engellemek için ağır yük kaldırmaktan 

kaçının,
• Bakımınızı genelde aç karna yapın,

ConvaTec: En çok hangi komplikasyonlar ile 
karşılaşıyorsunuz?

Sayın M. Atasoy: En çok stoma kenarındaki kızarıklık 
ve yaralar ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni ilk hastaların 
stoma bakımı yaparken ölçüye dikkat edememesinden 
kaynaklanıyor. Ameliyat sonrası dönemde stoması küçülen 
hasta, ölçüm cetveli kullanmaktansa ilk dönemdeki 
aynı ölçüden adaptörlerini kesmeye devam ediyorlar.
Bu da zamanla gaita ile temas olan ciltte komplikasyon 
(yara,kızarıklık) olmasına neden oluyor.

ConvaTec: İlk 6-8 hafta hastanın dikkat etmesi gerekenler 
nelerdir?

Sayın M. Atasoy: Az önce belirttiğim gibi zamanla stoma 
şeklinin değişimini takip edip adaptörlerini stoma çevresi 
kadar kesmeliler. Stomanın rengi de (nemli pembe, kırmızı) 
önemli tabiki. 

ConvaTec: Uygulamanın püf noktaları neler?

Sayın M. Atasoy: Stoma çevresinin pansuman esnasında 
iyi kurulanması  ve pansumanların hasta aç iken yapılması 
önemli. Uygun ürün seçimi ile birlikte stoma ölçüm cetvelini 
kullanmaları diye sıralayabiliriz.

ConvaTec: Uygulamada en çok yapılan hatalar?

Sayın M. Atasoy: Hatanın tok bir şekilde pansumanını 
açması özellikle ileostomi hastalarında. Adaptörün dar ya da 

geniş kesilmesi. Sızıntıyı engelleyici bariyer pastanın yanlış 
yere uygulanması.

ConvaTec: Size ne sıklıkla başvurmaları gerekir?

Sayın M. Atasoy: Hasta takip periyodu hastaya göreye 
değişiklik gösterse de taburculuk sonrası birinci ayda mutlak 
kontrole gelmesi gerekiyor. Daha önce belirttiğim gibi ilk ay 
ünite olarak 2 kez kontrole çağırıyoruz.

ConvaTec: Ünitenin  hastalara yönelik çalışmaları olacak 
mı?

Sayın M. Atasoy: Yeni yıl içinde hastalarımıza yönelik eğitim 
toplantıları planlıyoruz.

ConvaTec: Ürostomi nedir, görülme sıklığından bahseder 
misiniz?

Sayın K. Sarıca: Ürostomi üriner sistemin değişik operatif 
teknikler ile cilde ağızlaştırılması anlamına gelip, mesanenin 
çoğunlukla tümör sınırlı bazı olgularda da başka sebepler 
ile alınmasını takiben uygulanan bir girişimdir. Son yıllarda 
mesane tümörünün insidansındaki artış ve daha genç 
yaşlarda kasa invaziv mesane tümörü görülme riski artışı 
nedeniyle, "sistektomi" olarak isimlendirilen mesanenin alınma 
operasyonları daha sık uygulanmakta olup, bu işlem sonrası 
gerçekleştirilen "ürostomi" girişimleri de artış göstermektedir.

ConvaTec: Kimler risk grubunda?

Sayın K. Sarıca: Mesane tümöründen muzdarip hastalar bu 
açıdan risk grubunu teşkil etmekte olup, artan sigara tüketimi, 
çevresel ve çalışma şartları ile ilgili faktörler ışığında artan 
kasa invaziv mesane tümörü sıklığı nedeniyle bu işlemin 
uygulanması da artmaktadır. Mesane tümörlerinin gelişiminde 
sigara kullanımı ve çevresel faktörler daha ağırlıklı rol 
oynamakta olup, genetik faktörlerin rolü olsa da ağırlığı 
tartışmalıdır.

ConvaTec: Hangi hastalıklar ürostomi ameliyatı 
gerektiyor, ameliyat önlenebilir mi?

Sayın K. Sarıca: Mesane tümörlü olgularda tümörün 
mesane kas tabakasını tutması sonucunda "lokal invaziv- 
kasa invaziv" tümör durumunu alması ile bu olgularda 
gerçekleştirilen "sistektomi" işlemini takiben ürostomi 
uygulaması sıklıkla gerekli olmaktadır. Mesane tümörlerini 
ortaya çıkaran etkenlerin yok edilmesi, hastaların 
bilinçlendirilmesi ve iyi yapılacak taramalar ile hastalığın 
erken dönemde (mesane kas tabakasını tutmadan) tespit 
edilerek gerekli cerrahi-medikal tedavilerin yapılması ile 
ürostomi girişimleri azalacaktır. Hastaların çok yakın takibi 
oldukça önemlidir.

ConvaTec: Hastalığın hangi aşamasında ürostomi açılır?

Sayın K. Sarıca: Mesane tümörleri ilerleyip kas tabakasını 
tutar evreye (T2) geldiği zamana, yani bir başka deyişle 
"yüzeyel" formattan çıkarak "kasa invaziv" duruma gelmeleri 
ile mesanenin alınması en tutarlı tedavi seçeneğini 
oluşturmakta ve bu işlem sonrasında da ürostomi çoğu 

hastada kaçınılmaz olmaktadır.

ConvaTec: Ürostomi
açılması sonrası hastaların 
yaşam süresi uzar mı?

Sayın K. Sarıca: Ürostomi 
açılması mesanesi alınan 
bir hastada idrarın dışarıya atılımı için en iyi yöntemi 
oluşturmaktadır ve bu hastalar hem tümörlü mesane den 
kurtuldukları için hem de ürostomi yoluyla idrar dışarıya 
fizyolojik bir şekilde atılarak böbreklerde yapısal ve/veya 
fonksiyonel  herhangi bir problem gelişme şansı kalmadığı 
için yaşam süresi anlamlı ölçüde uzamaktadır.

ConvaTec: Ürostomi geri dönüşü olan bir ameliyat mıdır?

Sayın K. Sarıca: Ürostomi yaş bağımlı olarak çoğunlukla 
yaşlı olgularda kalıcı bir tedavi yöntemi olarak gözükse de 
seçilmiş genç ve yaşam beklentisi yüksek olgularda geriye 
dönüştürülebilir bir girişim olarak da uygulanabilir.

ConvaTec: Ürostomi hastalarının özellikle dikkat etmesi 
gerek konular nelerdir? (beslenme, spor, çalışma 
koşulları gibi...)

Sayın K. Sarıca: Ürostomili olguların en başta dikkat etmesi 
gereken konu, ürostomi bölgesinin ve torbasının azami ölçüde 
hijyenik bakımıdır. Dışarıya rahat idrar akımını sağlayan bu 
seçenekte ortaya çıkabilecek teknik, hijyenik ve enfeksiyon 
problemleri yukarıda da belirttiğimiz üzere böbreklerde geriye 
dönüşümü olmayan problemler oluşturabilir. Diğer açılardan 
ürostomili olguların sosyal yaşamda diğer olgulardan önemli 
bir farkı olmayacaktır.

ConvaTec: Hastalar ne kadar sıklıkla kontrole gelmeliler?

Sayın K. Sarıca: Ürostomisi olan hastalar eğer tedavi 
edildikleri merkeze uzakta ikamet etmiyor iseler, işlemin 
hemen sonrasında kullanıma alışmak, iyi eğitim almak 
ve ortaya çıkabilecek erken dönem komplikasyonları 
engelleyebilmek amacıyla haftada bir doktorunu ziyaret 
etmelidir. Daha sonra ilk 6 ay için ayda bir sonraki 1 yıl için 
3 ayda bir ve sonraki yıllarda da 6 ayda bir mutlaka kontrol 
amaçlı gelmelidir. 

Ürostomi nedir?
Prof. Dr. Kemal Sarıca ürostomi ile ilgili sorularımızı cevapladı. 

Röportaj: Seda Ateş, Kilit Müşteri Yöneticisi
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Yara iyileşmesi ve insizyon tedavisinde en hızlı çözümü, hastanın kolaylıkla taşıyabileceği bir
cihaz ve HydrofiberTM temas örtüsü ile sunuyoruz.
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Ameliyat sonrasında genelde ilk verilen önerilerden biri ağırlık kaldırmamaktır! Ancak günlük hayatta bu oldukça kısıtlayıcı bir 
öneri olabiliyor. Öncelikle hemen ameliyat sonrasında yataktan veya sandalyeden kalkma, dengeli yürüme, sürahi, su ısıtıcısı gibi 
küçük de olsa ağırlıkları kaldırma konusunda uygun yönlendirmeler ve devamında da abdominal ve ana kaslar olarak geçen sırt, 
karın ve diyafram kaslarınızı çalıştıracak basit hareketlerle çok daha sağlıklı ve güvenli hareket edebilirsiniz. 

Yatağınızın kenarına oturun, kolunuzdan destek alarak yavaşça yatağa doğru uzanın. Bacaklarınızı birer birer yatağa alın ve 
sonra yumuşak bir şekilde sırt üstü uzanın. Yataktan kalkarken aynı şekilde sondan başa hareketleri tekrarlayın.

Ameliyat sonrası ilk haftalarda kaldırma, taşıma, 
itme, çekme hareketleri konusunda dikkatli 
olmak gerekir. Ağır veya taşıması zor şeyleri 
kaldırmaktan kaçınınız.

Hafif eşyaları kaldırırken; kaldırma esnasında 
nefes vermek, su ısıtıcısını yarımdan az 
doldurup vücudunuza yakın şekilde tutarak ve 
diğer elinizden destek alarak  kaldırmak uygun 
olacaktır.

Programın ana danışmanlarından Kolorektal cerrah, Prof.Dr. Sina 
Dorudi hareketin önemini şöyle açıklıyor;
"Bir Kolorektal cerrah olarak, stomalı yaşamın ne kadar zorlayıcı 
olabileceğinin farkındayım. Ancak fiziksel toparlanma ve güçlenme 
stomalı bireylerin tekrar hayatlarına geri dönmeleri için çok önemli.
Fiziksel aktivite tüm bireyler için önemliyken, hastalık ve ameliyat 
sonrasında daha da büyük önem kazanıyor. Günde 1 hareketle başlayıp 
kendi hızınızda ilerlemek, sağlığınız açısından büyük fark yaratacaktır". Prof.Dr. Sina Dorudi

The Pincess Grace 
Hastanesi-Londra

Kendi vücudunuzu ve ihtiyaçlarını dinlemek önemlidir. Eğer 
dinlenmenizi istiyorsa ona uyum sağlayın. Karın ameliyatları sonrası 
karnınızı korumak amacıyla öne doğru eğik durmak rastlanan bir 
durumdur. Ama bu sırt ağrılarına sebep olabilir;  daha dik durmaya 
çalışarak nefes almanızı kolaylaştırabilir, karın kaslarınızın tekrar 
normal çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. 
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Alison 6 yaşında bir kız ve 3 yaşında bir oğlan annesi, 
oldukça meşgul bir bayan! 
“Doktorum Crohn hastalığı geçirmiş, ileostomi hastalarının 
hamile kalma konusunda zorlanabileceğinden bahsetmişti. 
Çocuk sahibi olmayı planlamıyordum o yüzden bu beni pek 
etkilememişti. Ama 5 yıllık ileostomili ve 6 aylık evli biri olarak 
hamile olduğumu öğrendiğimde büyük süpriz oldu. Doktoruma 
danıştığımda herhangibir sağlık problemim olmadığı için 
endişelenecek birşey yok cevabı aldım”

Erken doğum
“Ostomili kadınların çocuk sahibi 
olması sık görülen bir 
durum olmasına karşın, 
benim doktorumun ilk 
tecrübesiydi ☺ Ostomi 
ameliyatımı yapan 
doktor ile görüşerek 
yeni ameliyat yarasının 
yeri önemli olacağı için 
sadece ani ve plansız bir 
sezeryan ameliyatından 
kaçınmamız gerektiğini 
öğrendik. Hamilelik 
boyunca düzenli kontrolle 
devam ettik ve ben 
kullanmam gereken tüm 
ilaçları aldım. 

İlk hamileliğim oldukça iyi gidiyordu. 7 aya geldiğimizde 
eşim karnımın orantısız bir şekilde yana doğru şişmiş 
olduğunu farkedince soluğu doktorda aldık. Fıtık oluşmuştu, 
ki bu ostomilli bireylerde ani kilo alımında görülebilecek 
bir komplikasyon. Amniyotik sıvım azalmaya başlamıştı ve 
planlanandan 6 hafta önce sezeryan ameliyatımı olmak 
zorunda kaldım, herşey yolunda gitti.”

Başarılı operasyon
Alison’un doktoru , yeniden çocuk sahibi olması için en az 2 
sene beklemesi gerektiğini söyledi. Böylece kilo vermek ve 
vücudunun tam anlamıyla iyileşmesini sağlamak için vakti 
olacaktı. 

Tam 2 yıl sonra ikinci kez hamile kaldı. Yine 7. ay civarında 
fıtık büyüdü, gerçi bu sefer başka problem yoktu, yine de 
erken sezeryana karar verildi. Genel anesteziyle doğum 
gerçekleşti.
“Fıtık oluşabileceğini biliyordum, en büyük endişem 
hamileyken bir de fıtık ameliyatı olmak zorunda 
kalabileceğimdi. Ama gerek kalmadı. İkinci büyük endişem 
besinleri tam sindiremediğim için bebeğimin hamilelik 
boyunca yeterli beslenip beslenemeyeceği yönündeydi. 
Bu yüzden daha sık kontrole gittim. Bebeklerimin her ikisi 
de gelişimlerini olması gerektiği gibi tamamlıyorlardı. Tüm 

endişelerim boşa çıkmıştı, çok mutluydum”

“Çocuk isteyenlere tavsiyem öncelikle 
ideal kiloya insinler ve 
vücutlarına iyi baksınlar. 
Karnınız büyüdükçe 
stomanızı düzenli olarak 
ölçün ve uygun şekilde, 
gerekiyorsa farklı 
boyda ürün kullanmaya 
başlayın. Karnınızı 
rahat göremiyorsanız, 
özellikle son aylarda, 
ya ayna kullanın ya da 
torbanızı değiştirmek 
için yardım alın. Sadece 
jinekoloğunuzla değil, 

Stoma Terapi hemşirenizle de yakın temasta olun, sizin 
ihtiyaçlarınızı en iyi onlar bilirler. Özellikle yemeniz veya 
yerken dikkat etmeniz gereken besinler olabiliyor. Ayrıca 
rahminiz büyüdükçe barsaklara basınç yaparak kabızlığı 
tetikleyebiliyor. Bu durum hamilelikte normal bir durum ama 
ostomili iseniz daha da özen göstermeniz gerekiyor, bu 
durumun yönetimi çok önemli.”

Heyecan verici bekleyiş
Hamilelik dönemi heyecan verici olmasının yanısıra bazı endişeleri de beraberinde getirir. 

Hele bir de stomanız var ise üzerine stoma yönetimiyle ilgili endişeler de eklenebilir. Alison 

Green kendi deneyimini paylaşarak bu muhteşem dönüşümü anlattı. Röportaj; Beverly Davies

endişelenecek birşey yok cevabı aldım”

“Ostomili kadınların çocuk sahibi 

boyunca yeterli beslenip beslenemeyeceği yönündeydi. 
Bu yüzden daha sık kontrole gittim. Bebeklerimin her ikisi 
de gelişimlerini olması gerektiği gibi tamamlıyorlardı. Tüm 

endişelerim boşa çıkmıştı, çok mutluydum”

“Çocuk isteyenlere tavsiyem öncelikle 

21musterihizmetleri@convatec.com

Alison 6 yaşında bir kız ve 3 yaşında bir oğlan annesi, 
oldukça meşgul bir bayan! 
“Doktorum Crohn hastalığı geçirmiş, ileostomi hastalarının 
hamile kalma konusunda zorlanabileceğinden bahsetmişti. 
Çocuk sahibi olmayı planlamıyordum o yüzden bu beni pek 
etkilememişti. Ama 5 yıllık ileostomili ve 6 aylık evli biri olarak 
hamile olduğumu öğrendiğimde büyük süpriz oldu. Doktoruma 
danıştığımda herhangibir sağlık problemim olmadığı için 
endişelenecek birşey yok cevabı aldım”

Erken doğum
“Ostomili kadınların çocuk sahibi 
olması sık görülen bir 
durum olmasına karşın, 
benim doktorumun ilk 
tecrübesiydi ☺ Ostomi 
ameliyatımı yapan 
doktor ile görüşerek 
yeni ameliyat yarasının 
yeri önemli olacağı için 
sadece ani ve plansız bir 
sezeryan ameliyatından 
kaçınmamız gerektiğini 
öğrendik. Hamilelik 
boyunca düzenli kontrolle 
devam ettik ve ben 
kullanmam gereken tüm 
ilaçları aldım. 

İlk hamileliğim oldukça iyi gidiyordu. 7 aya geldiğimizde 
eşim karnımın orantısız bir şekilde yana doğru şişmiş 
olduğunu farkedince soluğu doktorda aldık. Fıtık oluşmuştu, 
ki bu ostomilli bireylerde ani kilo alımında görülebilecek 
bir komplikasyon. Amniyotik sıvım azalmaya başlamıştı ve 
planlanandan 6 hafta önce sezeryan ameliyatımı olmak 
zorunda kaldım, herşey yolunda gitti.”

Başarılı operasyon
Alison’un doktoru , yeniden çocuk sahibi olması için en az 2 
sene beklemesi gerektiğini söyledi. Böylece kilo vermek ve 
vücudunun tam anlamıyla iyileşmesini sağlamak için vakti 
olacaktı. 

Tam 2 yıl sonra ikinci kez hamile kaldı. Yine 7. ay civarında 
fıtık büyüdü, gerçi bu sefer başka problem yoktu, yine de 
erken sezeryana karar verildi. Genel anesteziyle doğum 
gerçekleşti.
“Fıtık oluşabileceğini biliyordum, en büyük endişem 
hamileyken bir de fıtık ameliyatı olmak zorunda 
kalabileceğimdi. Ama gerek kalmadı. İkinci büyük endişem 
besinleri tam sindiremediğim için bebeğimin hamilelik 
boyunca yeterli beslenip beslenemeyeceği yönündeydi. 
Bu yüzden daha sık kontrole gittim. Bebeklerimin her ikisi 
de gelişimlerini olması gerektiği gibi tamamlıyorlardı. Tüm 

endişelerim boşa çıkmıştı, çok mutluydum”

“Çocuk isteyenlere tavsiyem öncelikle 
ideal kiloya insinler ve 
vücutlarına iyi baksınlar. 
Karnınız büyüdükçe 
stomanızı düzenli olarak 
ölçün ve uygun şekilde, 
gerekiyorsa farklı 
boyda ürün kullanmaya 
başlayın. Karnınızı 
rahat göremiyorsanız, 
özellikle son aylarda, 
ya ayna kullanın ya da 
torbanızı değiştirmek 
için yardım alın. Sadece 
jinekoloğunuzla değil, 

Stoma Terapi hemşirenizle de yakın temasta olun, sizin 
ihtiyaçlarınızı en iyi onlar bilirler. Özellikle yemeniz veya 
yerken dikkat etmeniz gereken besinler olabiliyor. Ayrıca 
rahminiz büyüdükçe barsaklara basınç yaparak kabızlığı 
tetikleyebiliyor. Bu durum hamilelikte normal bir durum ama 
ostomili iseniz daha da özen göstermeniz gerekiyor, bu 
durumun yönetimi çok önemli.”

Heyecan verici bekleyiş
Hamilelik dönemi heyecan verici olmasının yanısıra bazı endişeleri de beraberinde getirir. 

Hele bir de stomanız var ise üzerine stoma yönetimiyle ilgili endişeler de eklenebilir. Alison 

Green kendi deneyimini paylaşarak bu muhteşem dönüşümü anlattı. Röportaj; Beverly Davies

endişelenecek birşey yok cevabı aldım”

“Ostomili kadınların çocuk sahibi 

boyunca yeterli beslenip beslenemeyeceği yönündeydi. 
Bu yüzden daha sık kontrole gittim. Bebeklerimin her ikisi 
de gelişimlerini olması gerektiği gibi tamamlıyorlardı. Tüm 

endişelerim boşa çıkmıştı, çok mutluydum”

“Çocuk isteyenlere tavsiyem öncelikle 



25

11musterihizmetleri@convatec.com

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta nefes verme esnasındadır.
Nefesi verirken aldığınız nefesin tamamını ama tamamını boşaltmayı hedeflemelisiniz. O yüzden ben 
hep “aldığınız nefesin tamamını yavaşça boşaltmayı araştırın” derim. Çünkü “evet, artık nefesim bitti” 
dediğiniz anda dahi, göğüs kafesiniz boyunca uzanan intercostal kasları sıkarak, bir nebze daha nefesi 
boşaltabildiğinizi deneyimlersiniz. Nefes egzersizlerinin sırrı nefes almada değil, nefes vermede saklıdır.

Verdiğiniz nefes süresi, aldığınız nefes süresinden ne kadar uzun olursa şifalanma ve dengelenme de 
o derece hızlı ve etkili olur. Çünkü nefes alırken sempatik sinir sistemi uyarılırken, bizi şifalandıran ve
iyileştiren para-sempatik sinir sistemi ise nefesi verirken devrededir. Yani bizi özetle mutlu eden kısım
nefesi vermede gizlidir. O yüzden bu egzersiz boyunca nefesi verirken, her zaman daha uzun bir sürede
nefesi vermeyi araştırın. Ama bunu yaprken de kesinlikle kendinizi zorlamayın.

Göreceksiniz, siz her gün bu egzersizi çalıştıkça zaten nefes verme süreniz otomatik olarak uzamaya 
başlayacaktır.

Diyafram Nefesi Uygulama :
1. Omurga dik duracak şekilde konforlu olarak oturun.
2. Diz kapağı ve kalçanızın aynı hizada olduğunu kontrol edin; diziniz kalçanızdan daha düşük

bir seviyede ise ayağınızın altına bir yükselti yerleştirin.
3. Gözlerinizi nazikçe kapatın.
4. Ağzınızı kapatın ve dilinizin ucunu en ön iki dişinizin hemen arkasına, hafifçe üst damağa da değecek

şekilde Ateş Noktasına getirin. Bu nokta dilin ağzın içindeki doğal dinlenme noktasıdır; o yüzden dil bu
noktadayken gergin değil tam aksine son derece rahat bir konumda durur.

5. Hiç acele etmeden, sakince burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın.
6. Nefes alırken karnınızın şişerek genişlediğini,
7. Nefes verirken ise karnınızın inerek, omurganıza doğru çekilme hareketini farkedin.
8. Nefes alıp verirken kendinizi asla zorlamayın. Bu bir nefes egzersizidir diye uzun uzun ve derin nefesler

almanıza hiç gerek yok. Akciğerlerinizin kapasitesi kadar nefes alın.
9. Bu egzersize en az 5 dakika, ideali 10 dakika kadar devam edin.

Zaman dolduğunda saat alarm verdiği gibi hemen gözlerinizi açarak sakın ayağa kalkmayınız. Yoksa 
başınız dönebilir. Önce nefes alıp verme ritminizi otonom sinir sistemine bırakın ve daha sonra  parmak 
uçları ve ellerinizi hareket ettirmeye başlayarak, gözünüzü açmak için hazır olduğunuzda açınız.

Bol şifalar dilerim.

Nefes insan bedenindeki birincil detoks sistemidir ve doğru 
kullanıldığında hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal 
yönden denge, canlılık, huzur, neşe ve sağlık yaratır.   
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yüksek tansiyon

bağışıklık sistemi 

astım

otonom sinir sistemi dengesizlikleri

psikolojik ve strese bağlı bozukluklar

Batı tıbbının tanımlamış olduğu yaklaşık 45 bin hastalık bütünsel sağlığımıza gösterdiğimiz özen kadar bizden uzak durabilir. 
Doğru nefes alamamak günümüzün en temel sağlık problemlerinden biridir. Bilimadamları tarafından kronik hastalıkların 
artmış olmasının en önemli nedeni olarak bu gösterilmekte ve dünya nüfusunun sadece %3’ünün ideal normlarda nefes aldığı 
belirtilmektedir.
Nefeste Saklı Hayat - Gündelik Yaşam İçin Burun Nefesleri Kılavuzu isimli ilk kitabımda hem illüstrasyonlar, hem de video 
film uygulamaları ile birlikte anlattığım, burundan alınıp verilen, kontrollü ve ritmik nefes egzersizlerinin olumlu olarak etkilediği 
durumlar; 

olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra nefes egzersizlerinin travma sonrası stres bozukluğu
belirtilerini iyileştirdiği ve çok farklı bağımlılık problemleri olan kişilere yardımcı olduğu,
stres hormonu olan kortizolu düşürdüğü, uyuma düzenini iyileştirdiği ve genel olarak huzur
ve iyilik duygusunu geliştirdiği yüzlerce klinik araştırma neticesinde kanıtlanmıştır.

Her gün düzenli olarak stres yönetimi egzersizleri yapılması öneriliyor.
Bilim adamları çağımızda kronik hastalıklardaki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak fiziksel ve zihinsel stresi göstermektedir.  
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gece uyurken burun nefesi yerine ağzını açarak nefes alıp vermektedir.  Ağızdan alınan nefesler fizyolojimizde denge kurmak 
yerine dengesizlik yaratmaktadır. 

Doğru Nefes Alıp - Vermek Bütünsel Sağlığımız 
Açısından Çok Önemli

Doğru Nefes
Alıyor musunuz? 

Unutmayın,
Ana yemeklerden hemen sonra ne nefes,               
ne de meditasyon teknikleri uygulanamaz. Bol şifalar dilerim.

Bu nedenle stresten korunmanın ilk yolu olarak;

       gündelik yaşamınızda yemek yerken, konuşurken, şarkı söylerken veya fiziksel efor sarfettiren bir aktivite halinde   
       olmadığımız zamanlarda sadece burundan nefes alıp vermeli
       ve her gün düzenli olarak stres yönetiminde etkili olan en az 5 dk. Diyafram Nefesi uygulanabilir.

Ebru Şinik
Bütünsel Sağlık ve
Ayurvedik Yaşam

Danışmanı
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Stoma Bakımında Püf Noktalar

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

daha kolay yapışacaktır. Sonra 
koruma bandını çıkartın.

Pastayı diş macunu 
kalınlığında uygulayın. Asla 
adaptörün altını tamamen 

kaplamayın. Pasta yapıştırma amacı 
ile değil sızdırmazlık için kullanılır.

Stomanızı ölçün;
İlk 6-8 hafta boyunca 
stomanız küçüleceğinden 

her uygulama öncesi ölçüm 
yapmanız önemlidir. 

Adaptörü kesin:
Stoma çapınızdan 1-3 mm 

daha büyük kesin.

Yerleştirin: 
Stomanızın etrafına 
yerleştirdikten sonra 

parmaklarınızla dışarı taşan pastayı 
düzelterek tüm boşlukları doldurun.

Esnek kenarları yapıştırın. 
Esnek kenarların koruma 
bandını çıkartarak kırışıklık 

kalmayacak şekilde uygulayın.

• Tahrişi önlemek için temizlik 
konusuna özen gösterilmeli,

• Stomaya su kaçması pek mümkün 
değildir. Banyo yapmaktan 
çekinmeyin,

• Çok sıcak su stomaya zarar verebilir, 
ılık su ile temizleyin.

• Alkolsüz ve krem içermeyen ıslak 
mendil kullanabilirsiniz,

• Çift parça sistem kullanıyorsanız 
adaptörü stomadan 1-3 mm daha 
geniş kesmelisiniz,

• Stoma etrafındaki ciltte problem 
olursa pudra kullanabilirsiniz,

• Adaptör uygulamadan önce cilde 
uygulanan bariyer sprey veya 
mendiller ek koruma sağlayabilir,

• Ameliyat sonrasındaki ilk haftalarda 
stoma küçüldüğü için düzenli olarak 
stoma çapını ölçmeye devam edin,

• Fıtık oluşmasını engellemek için ağır 
yük kaldırmaktan kaçının,

• Bakımınızı mümkünse aç karnına 
yapmanız işlemi kolay yapmanızı 
sağlayacaktır.

Tüm stomalı bireylere;
Alkolsüz elle 
şekillendirilen pasta

İleostomili bireylere; 
Koku kontrolü ve
Jelleştirici Saşe

Sensi-Care 
Bariyer Sprey

Sensi-Care 
Bariyer Köpük 
Aplikatör

Sensi-Care 
Yapışkan 
Çözücü Sprey

Kolostomili 
bireylere; 
Stoma Kep 

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

Koruyucu bariyer sprey ve yapışkan çözücü sprey cildinizi korumada en
büyük yardımcınızdır. Alkolsüz içeriği ile elle şekil verilen Stomahesive
Seal pasta ise güvenli bir sızdırmazlık sağlar. İleostomili bireyler için 
Diamonds koku kontrolü ve jelleştirici saşeler, torbanın daha uzun sürede 
boşaltılmasına olanak tanır ve hem daha uzun uyku, hem rahatlık sağlar. 
Kolostomili bireyler içinse yaklaşan yaz günlerinde stoma kep deniz ya da  
havuzda büyük rahatlık sağlarken, özel anlarda ve  kısa süreli kullanım için 
çok uygundur.

Bakım ürünleri hayatınızı kolaylaştırır. 
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Açıklığı ayarlayın Koruma bandını çıkartın Stomanıza göre 
şekillendirin

Esnek yakayı yapıştırın Torbanızı takın

Natura   ConvaTec Moldable Akordiyon Adaptör™YENİ
Kanıtlanmış cilt koruması sağlarken1adaptör uygulamasını daha da kolay ve
rahat yapabilmeniz için dizayn edildi.

UYGULAMASI KOLAY
Sadece elinizle geri yuvarlayın, şekil verin ve uygulayın. Adaptörün akordiyon 
kısmı, torbayı takmak için parmaklarınızı rahatça yerleştirmenizi sağlar.  

KULLANIMI RAHAT: 
Esnek adaptör vücut hareketlerine izin verir, akordiyon kısmı bastırılıp plastik
kenarların içine yerleştirilerek düz bir hale getirilebilir. 

GÜVENLİ: 
Kişiye ve stomanın şekline özel uyumu sayesinde kendinizi daha rahat 
hisseder, kısa sürede güvenli uygulama yapabilirsiniz. Daha sağlıklı bir cilt için 
sızıntıyı minimize etmek üzere dizayn edildi.1 

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Bayar Cad., Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3 34742, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
Tel: 216 416 52 00 Müşteri Hizmetleri 444 51 69 musterihizmetleri@convatec.com  

1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New 
Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc. 2015.
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ONAY FORMU
İş bu Onay Formu ile ConvaTec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi’ne (“CONVATEC”) sunduğum 
hastalığımla ilgili özel nitelikli kişisel verilerimi ve diğer kişisel verilerimi; veri işleme amaçları, 
işlenecek verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplama yöntemi, hukuki 
sebepleri ve kanuni haklarımın CONVATEC tarafından öncesinde şahsıma açıklanması 
üzerine kendi açık rızam ile sunduğumu kabul ve beyan ederim. Bu verileri ConvaTec ile 
bağlantıya geçerek değiştirmeyi, güncellemeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi talep 
etme haklarımı saklı tutmaktayım. 

CONVATEC’in bu bilgileri, şahsıma hastalığımla ilgili eğitici materyaller, toplantı davetleri, yeni 
ürünler ve geri ödeme ile ilgili bilgi içeren dokümanlar ve anketler göndermek ve ayrıca bu 
konularda şahsımla e-mail ve telefon dâhil her türlü iletişim vasıtasıyla irtibata geçilmesi amacı 
ile kullanmasına onay vermekteyim. Ayrıca bu bilgilerin CONVATEC tarafından istatistiki veri 
olarak kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, yurtiçine ve yurtdışına aktarılmasına ve 
yasal çerçevede kullanılmasına onay veririm.

Herhangi bir şekilde işbu onayımı geri almam durumunda, bu durumun geri alma tarihine kadar 
yapılmış işlemlerin geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul ve beyan ederim.

Tarih: ____/____/______  Ad-Soyad: ____________________________  İmza________________________

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

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

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

Ad Soyad:      Ev / Cep telefonu:

Adres:

Posta Kodu:      İlçe / İl:

e-posta adres: Cari Kod:

Ostomi tipiniz: Kolostomi   İleostomi   Ürostomi     Geçici  Kalıcı 

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

Stomanız harekete engel değil!
Stoma ile yeni hayat yolculuğunuzda, ameliyat sonrası daha çabuk 
toparlanmanıza yardım edecek bir hareket programına ne dersiniz?* 

Programı hazırlayan Egzersiz Terapisti ve 
Ostomi Sağlığı Uzmanı Sarah Russel, kendi 
stoma ameliyatı tecrübesini şöyle anlatıyor; 

2010 yılında acil bir şekilde ameliyat olduktan sonra fiziksel aktivite ve rehabilitasyon konusunda çok kısıtlı bilgi bulabildim. 
Öncesinde aktif koşan biriyken ameliyat sonrası hem fiziksel hem zihinsel olarak güvenimi kaybettim. Tekrar aktif olmak hem 
güvenimi geri kazandırdı hem de hayatım üzerinde kontrolümün olduğunu hissettim. 
Öncesinde spor hakkında bilgili olduğumdan, tekrar ayaklarımın üzerinde durabilmek için rehabilitasyonumu sağlamak ve karın 
kaslarımı tekrar güçlü hale getirebilmek konusunda yeterli bilgim vardı. Ama herkes bu kadar şanslı olamayabiliyor. Görüştüğüm 
birçok kişi aynı konuda sıkıntı yaşamıştı ve kendilerine zarar verebileceklerini düşündükleri için  fiziksel aktiviteden korkar 
haldeydi. 
ConvaTec olarak, hayatı dilediğiniz şekilde yaşayabilmeniz için  diğer uzmanlarla birlikte      programını 
geliştirdik. Bu program ameliyat sonrasında veya ameliyattan yıllar sonra özellikle karın bölgenizdeki kasları kuvvetlendirmek, 
muhtemel fıtık oluşumu riskini azaltmak ve sağlığınıza birçok ek katkı vermek üzere hazırlanmış hareketlerden oluşuyor. Eğer 
Stomaterapi hemşiresi iseniz  stomalı bireylere öğretmek üzere kursa katılabilirsiniz. **

reco ery

reco ery

reco ery

** İngiltere’de araştırmalar sonrası geliştirilen ve Stoma 
Terapi Hemşireleri için Royal Collage of Nursing 
tarafından kredilendirilmiş bir Stomalı Hastalara Yönelik 
Toparlanma ve Hareket Eğitim Programı'dır.

*Buradaki bilgiler rehberlik etmek amaçlı hazırlanmıştır. Endişeniz varsa öncelikle stomaterapi hemşirenize ya da doktorunuza 
danışınız. 

Program dahilindeki 3 fazda sunulan hareketleri gösteren tüm videolar çok yakında 

ConvaTec Türkiye Youtube kanalında ve www.convatec.com.tr web sitemizde!


