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ConvaTec’in ostomili bireylere ve yakınlarına hediyesidir.

Hayatta karşınıza çıkanlar 
korkulacak şeyler değil, anlamanız 

gereken şeylerdir.
Marie Curie

Açık ve pozitif yaklaşım her zaman hayatınızı 
tam anlamıyla yaşamanıza yardımcı olur.
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Öncelikle teşekkür etmek 
istiyorum; ekibime, 
heyecanla çıktığımız bu 

yolda bizimle bu heyecanı paylaşan 
siz ostomili bireylere, stoma 
terapi hemşirelerimize ve tabii ki 
hocalarımıza...

Kontak'ın yayınlanmasının ardından çok güzel tepkiler 
aldık, paylaşımlarınızdan gurur duyduk, bir kez daha 
Türkiye’de bir ilki, başarıyla gerçekleştirmiş olmanın 
onurunu yaşadık, hepinize sonsuz teşekkürler.

Şimdi daha da renkli; sizlerden aldığımız 
geribildirimlerle oluşturduğumuz merak edilen konular, 
dernek aktiviteleri ve de eğlence bölümlerimiz var.
Her zamanki gibi öncelikli amacımız sizlere destek 
olabilecek her konuda kısa da olsa bilgiler sunmak, 
stoma ile ilgili son gelişmelerden haberdar etmek. 

Yorumlarınız bizim için çok değerli, hedefimiz birlikte 
büyümek. Birlikte büyürken sizlere sunduğumuz 
servisler de genişliyor; artık önerileriniz, danışmak 
istediğiniz konular için şubelerimiz yanı sıra, bir 
de bize ulaşabileceğiniz çağrı merkezimiz var. 
2013 Aralık ayından bu yana aktif çalışan Müşteri 
Hizmetlerimiz sorularınıza cevap verirken ayrıca 
verdiğimiz hizmetlerin kalitesine yönelik anketlerle 
sizlerle temasa geçiyor olacak, birçok yeniliği bu 
şekilde sizlere iletiyor olacağız.
Bu da Ostomi Bakımında Türkiye’de bir ilk! 
Numaramız 444 51 69, sesinizi duymaktan mutluluk 
duyacağız.

Gelecek yayınlar için çalışmalara şimdiden başladık,
o zamana kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın, 

Saygılarımızla

İrem Taşpınar
ConvaTec daima yanınızda

Yeniliklerle karşınızdayız...

Kontak baskı İstanbul, 2014
Katkıda bulunan kişiler tarafından Kontak yayınında belirtilen fikirler, ConvaTec görüşlerini yansıtmak zorunda değildir, 
sorumluluğu beyan sahibine aittir. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. ©2014
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Soru / Cevap
ConvaTec Müşteri Etkileşim 
Merkezi Yara, Ostomi ve 
Kontinans hemşireleri, sık 
sorduğunuz soruları yanıtlıyor.

Benim Hikayem
Ostomililerin birbirinden 
haberdar olduğu, yaşam 
içerisinde varoluşlarını farklı 
gerçekleştiren kişilerle tanıştığı 
programa siz de katılın.

Stomaterapinin Türkiye 
Tarihçesi
YOİHD Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Ayişe Karadağ stomaterapinin 
Türkiye tarihçesini anlatıyor.

Neler Yemeliyiz?
Sayın Uzm. Diyetisyen Beyza 
Eliuz Tipici beslenme konusunda 
dikkat edilecek noktaları 
detaylandırdı.

Stomaterapi Ünitesinde 
Verilen Hizmetler
ST hemşiresi Sayın Sercan 
Karadağ Türkiye Yüksek İhtisas 
Hastanesi Stoma ve Yara Bakım 
Ünitesinde verilen hizmetlerden 
bahsediyor.

Beraber Büyüyelim
2013’te Türkiye’de ilk stoma ile 
ilgili hasta derneği faaliyetleri 
başladı. Dernek başkanları 
anlatıyor.

Kolon Kanseri Önlenebilir mi?
TKRCD Başkanı Sayın
Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim 
dernek faaliyetleri ve kolon 
kanseri konusunda merak 
ettiklerinizle ilgili sorularımızı 
cevapladı.

ConvaTec Türkiye 
Ülke Müdürü

Editör: Fulya Tüzüner
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Sizin için toplandık!
ConvaTec Türkiye olarak sizlere en iyi hizmeti sunmak amacıyla kendimizi sürekli yeniliyor, 

gelişiyoruz. Bu amaçla her sene olduğu gibi bu yıl da bilgilerimizi tazelemek, sizlere sunacağımız 

yenilikleri tartışmak için, tüm ConvaTec ailesi olarak Antalya’da eğitim için toplandık. Çıkan 

sonuçlardan birisi de sizlere ulaşan Kontak yayınımız. Ayrıca iş ortaklarımızla ve bayilerimizle de 

toplanarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde sizlere daha iyi hizmet getirmek için yeni yılı planladık.

Türkiye’deki hizmetlerimizde öncelikle, stoma ürünleri kullanan 
bireylerin ve yakınlarının ürün ve ürün kullanımıyla ilgili sorunlarının 
üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı ve yaşam kalitelerini arttırmayı 
hedeflemekteyiz. Şubelerimizden sizlere kesintisiz destek ve hizmet 
vermek için ConvaTec olarak daima yanınızdayız. 

Hasta İlişkileri Danışmanlarımız şubelerimizde hasta ve hasta 
yakınlarının her türlü sorularıyla birebir ilgilenmektedir. 
Şimdi ayrıca ostomi ile ilgili merak ettiklerinizi danışabileceğiniz, her 
türlü görüş ve öneriniz için bir çağrı merkezimiz var.

444 51 69

Bayilerimizin iletişim bilgilerine http://www.convatec.com.tr/nereden.html adresimizden ulaşabilirsiniz.

Satış Ofislerimiz:

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

İstanbul (Fatih)
Molla Gürani Mh. Oğuzhan Cad.
Karakoyunlu Sk. Uğur Apt. No:14/A
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 180/1 Sk.
No:5A Bornova 35040 İzmir
Tel: 0232 388 21 43 - 53

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

Genel Müdürlük:
Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk.
Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3
34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 416 52 00
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Soru / Cevap
A.B.D. ConvaTec Müşteri Etkileşim Merkezi’nden Yara, Ostomi ve Kontinans Hemşire Ekibi en 

çok sorduğunuz sorulardan bazılarını yanıtlıyor.

S: Çok yeni ameliyat oldum, herşeyi doğru mu yapıyorum 
emin olamıyorum, kiminle görüşmeliyim?

C: Eğer ameliyat olduğunuz hastanede Stoma Terapi 
Hemşiresi bulunmuyorsa, size en yakın Stoma Terapi Ünitesi 
ile temasa geçerek eğitim ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 
İletişim bilgilerini http://www.yoihd.org.tr adresinde 
bulabilirsiniz. 
Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği tarafından 
ConvaTec sponsorluğu ile hazırlanan eğitim videolarına
http://www.yoihd.org.tr/sayfa.aspx?id=118 adresinden 
ulaşabilir, ayrıca ConvaTec Müşteri Hizmetlerini 444 51 69 
nolu telefondan arayarak destek alabilirsiniz. 

S: Dini vecibelerimi yerine getirebilecek miyim? Namaz 
kılıp oruç tutabilecek miyim? 

C: Stomalı bireyler dinen mazeretli sayılıyorlar. Bunun için de 
namaz kılarken torbalarına gelen dışkı, idrar ya da gaz namaz 
kılmalarına, dua etmelerine ve Kur’an-ı Kerim okumalarına 
engel değil. Her ibadetten önce abdest alarak görevlerini 
yerine getirebilirler. Bu konuyla ilgili Diyanet İşleri'nin 
açıklamalarına başvurabilirsiniz. 
Oruç ise uzun süreli açlığa bağlı sıvı kaybına, kabızlığa ve 
bulantıya sebep olabileceği için hekime danışılarak hekimin 
önerileri doğrultusunda tutulabilinir. 

S: Ameliyattan önce aktif spor yapıyordum, şimdi 
bırakmak zorunda mıyım? 

C: Stomanız spor yapmanıza engel değildir. Ameliyattan 
bir süre sonra tekrar spora başlayabilirsiniz. Ancak ağır 
kaldırmanız gereken veya darbe alabileceğiniz sporlardan 
kaçınmanız uygun olacaktır. Stoma Terapi hemşirenize 
ve doktorunuza danışarak en uygun zamanı ve sporu 
belirleyebilirsiniz. Genel olarak yüzme ve yürüyüş önerilen 
sporlar arasındadır ayrıca aşağıdaki iki egzersiz size kas 
gelişiminde yardımcı olabilir, uygulamadan önce doktorunuza 
danışınız.

Pelvik Taban: Rektumları alınanlar için, doğum yapan 
kadınlara önerilen pelvik taban egzersizi de yararlı olabilir. 
Pelvik taban kaslarınızı kasın, dışkı veya idrarınızı tutuyor gibi 
hissetmelisiniz. Beş ila on saniye kasılı tutun, sonra gevşetin.

Alt Karın: Güçlendirilecek ikinci önemli kas, karnınızı çapraz 
geçerek göbeğinizin altında bir yandan öbür yana uzanan 
kaslarınızdır. Bunu yapmak için sadece karnınızı içine 
çekebileceğiniz kadar çok çekin ve beş ila on saniye boyunca 
kasılı tutun. 10 ila 20 kez, veya ilk zamanlarda yapabildiğiniz 
kadar tekrarlayın.

S: Duş alırken sudan etkilenmemesi için adaptörümü 
nasıl koruyabilirim? 

C: Güzel haber, ConvaTec ürünleri kullanıyorsanız duşta 
adaptör ve torba sisteminizi çıkarmanız gerekmez. Basit bir 
şekilde duş sonrası ürünün nemini alarak kullanmaya devam 
edebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken, torba ve adaptörü 
birlikte kullanırken duş almanız. Torbayı çıkarıp sadece 
adaptör ile duşa girerseniz, adaptör yapışkanlığı azalabilir.
Torba ve adaptörünüzü çıkararak duş almak istiyorsanız, 
merak etmeyin stomanızın içine su girmez, girse bile 
herhangibir zarar vermez.
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S: Adaptörümü düzgün kullanamıyorum, sızıntı oluyor, öneriniz var mı? 

C: Basit bir öneri; ostomi sistemini kullanmadan önce stomanızı ölçün!. Stoma boyutu ameliyattan sonra değişir ve yavaş yavaş 
küçülür. Eğer uygun büyüklükte (stomanızdan 1,6 - 3 mm daha geniş olacak şekilde) kesmez iseniz oluşabilecek boşluklardan 
sızıntı meydana gelebilir. Adaptörünüzü uygulamadan önce ConvaTec Bariyer pasta uygulayarak bu boşlukları doldurabilirsiniz.
Başka bir önerimiz, stomanız uygun ise ConvaTec Moldable TechnologyTM elle şekillendirilen adaptör kullanmanız yönünde 
olacaktır. Bu sayede ürünü kesmeden, stomanıza tam uyacak biçimde şekillendirebilirsiniz. ConvaTec Moldable TechnologyTM 
Adaptörler, kullanım esnasında gaitanın içeriğindeki suyu emerek nazik bir şekilde şişer / kabarır ve stomanızı balıkçı yaka bir 
kazak gibi sıkmadan sarar.

S: Torba sistemini ne sıklıkla 
değiştirmeliyim?

C: Sistemlerin yapışkanlık ve kalıcılığı 
değişkenlik gösterir. Sizi ve cildinizi 
rahatsız etmeyecek bir süre beklenebilir. 
Uzmanlar bir torba sistemini gerekmediği 
halde değiştirmenin veya aşırı derecede 
uzun süre kullanmanın cilde zarar 
verebileceğini belirtiyor. Çoğu kişi 
bir torba sisteminin ne kadar süre 
kullanılabileceğini birkaç ay içinde 
anlar. Genel olarak torbaların günlük 
olarak veya daha sık, adaptörlerin ise 3 
günde bir veya daha sık değiştirilmesi 
önerilmektedir.

S: Herhangi bir ilaç veya vitamin 
alırken kaygılanmalı mıyım?

C: Emilim, bireylere ve ilacın tipine göre 
değişebilir. Ostominizin ve aldığınız 
ilaçların türüne bağlı olarak belirli ilaç 
problemleri ortaya çıkabilir. Tüm sağlık 
yetkililerinizin, ostominizin tipini ve 
stomanızın yerini bilmelerini sağlayın. 
Bu bilgi, durumunuzun izlenmesine 
yardımcı olacaktır (örneğin zamanlı 
salınan ve enterik kaplı ilaçlar etkin 
olurken ileostomi sisteminden çok hızlı 
geçebilirler. Tedavinizin sürekliliği için 
bilgi paylaşmayı ihmal etmeyin).

S: Stomam bazen kanıyor, bu normal 
mi?

C: Stomanızın bir miktar kanaması
normaldir. Stomanın dokusu yanağınızın 
içindeki dokuya benzer. Temizleme 
sırasında minimal kanama görülebilir. 
Ancak 10-15 dakika içerisinde durmayan 
bir kanama olursa lütfen tıbbi yardım 
alınız. Stomanızı her adaptör torba 
değişiminde gözlemleyerek, normal 
olmayan durumları stoma terapi 
hemşirenizle paylaşınız.

Her şey tam uyumlu
Stoma çevresi cildinizi korumak, uygun süre güvenli kullanım sağlamak ConvaTec Moldable TechnologyTM 
adaptörleri ile daha kolaydır. Kişiye ve stomanın şekline özel uyumu sayesinde kendinizi daha rahat hisseder,
kısa sürede güvenli bir uygulama yapabilirsiniz.

Ek özellikler:

*Adaptörün üst tabakası gaita içerisindeki suyu emerek hafifçe
şişer, stomanızın şeklini alarak, balıkçı yaka bir kazak gibi 
yumuşak bir şekilde sarmalar,
*Gün içerisinde küçük hareketlerle büyüyüp küçülen stomanızla 
birlikte hareket eder,
*Ortadaki açıklığı stomanıza göre ayarlamak çok kolaydır; 
tek ihtiyacınız geriye doğru yuvarlayarak uygun miktarda 
genişletmek...
*Elle şekil verilen adaptör, tekrarlayan ölçme, kesme işlemlerini 
gereksiz kılarak, daha kısa sürede uygulama yapmanıza olanak 
tanır.

Geleneksel kesilerek uygulanan 
adaptörler
Her stoma şekli kendine özeldir; 
adaptörü stomanıza göre keserek 
şekillendirdiğinizde, stoma ile adaptör 
arasında boşluk kalır ve sızıntı riski artar.

ConvaTec Moldable 
TechnologyTM elle şekil verilen 
adaptörler
Stomanızın dış hatlarını güvenli bir 
şekilde sarmalamak üzere tasarlanmıştır; 
stoma çevresinde kişiye özel uyumlu bir 
ortam yaratarak sızıntı riskini minimize 
eder.
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Programın çıkış noktası
1979 yılında Amerika'da San Diego 
Chargers klubünde 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...”

Kurumsal Satış Yöneticisi
Tahsin Semizoğlu, proje kapsamında
Benim Hikayem Projesi 2014 Türkiye
Elçisi Sayın Mine Çandır ile stomalı
yaşam üzerine bir röportaj
gerçekleştirdi.

Mine Hanım, Balıkesir Devlet Hastanesi 
Genel Cerrahi Servisi Stomaterapi 
Ünitesi’nde görevli Stoma ve Yara Bakım 
Hemşiresi. Aynı zamanda uzun süredir 
ostomili. Stoma ile tanışması 2003 
Kasım ayında total kolektomi ameliyatını 
olması ile başladı, o dönemde geçici 
olarak açılan ve 7 ay sonra kapatılan 
stoması, 2007 yılında tekrar açıldı. 
Ülseratif kolit ile yaşamanın zorluğundan 

sonra bu ikinci ameliyat ile birlikte sadece sağlığına değil 
yaşama sevincine de kavuşmuş olmuştu. Bütün kaybettiklerini 
geri almak ve ostomili bir birey olarak işine daha sıkı bağlanıp 
ostomiyle yaşamanın bir yaşam tarzı olduğunu benimseyip, 
çevresindeki diğer ostomili bireylere sağlık personeli olmanın 
dışında, bir arkadaş gibi yakın olup sosyal hayatlarında 
yardımcı olmaya devam ediyor. 

ConvaTec : Stomaterapi hemşiresi olmayı neden tercih 
ettiniz?
Mine Hanım: Ülseratif Kolit gibi bir kronik rahatsızlığın tüm 
semptomlarını yaşayıp, toplam dokuz ameliyat geçirmiş, 
hayatı alt üst olmuş bir birey olarak bu ameliyat sonrasında 
hayata daha fazla sarıldım ve kazandım. Sonrasında da 
stoma ve yara bakım hemşireliğine yöneldim. 
Stoma açılması yaşam tarzı değişikliğine neden olabilen 
ve yaşam kalitesini etkileyen bir girişim. Kimse bu yaşam 
tarızını sağlık sorunu ile karşılaşmadan tercih etmez. Bu 
hastalık toplumda çok fazla bilinmiyor ve ostomili bireyler 
psikolojik, fiziksel ya da sosyal olmak üzere pek çok problemle 
karşılaşıyorlar. Ülkemizdeki toplum yapısını bildiğim için 

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
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stomalı olarak bireylerin yaşantılarını devam ettirirken 
karşılaşacakları psikolojik sorunları iyi biliyor ve onları çok 
rahat anlayabiliyorum. Stoma ile ilgili kurumsal ya da özel 
her çalışmada bulunmak istiyorum. Öğrenciler, hastalar, 
hekimler ve siz firmalar hepimiz bir aileyiz. Hemşireymiş gibi 
çalışmıyorum. Hastaların sormak isteyip de soramadıklarını, 
onların gözlerine bakıp görebiliyorum. İç dünyalarını 
anlayabiliyor ve sormak istediklerini ben onlara sorup çok 
daha hızlı iletişim kurabiliyorum. Örneğin; kendileriyle bile 
paylaşamadıkları cinsel problemler ile ilgili uzun uzun konuşup 
her noktaya kadar iniyorum. Bireylerin stoma konusunda 
direnç noktalarını biliyorum. Belli bir zaman sonra benim ile 
sohbet etmeye geliyorlar, arkadaş oluyor ve bunu sosyal 
yaşantımızda hastane dışında da devam ettirebiliyoruz. Ben 
de bir anneyim ve çocukları ile eşleri olan hastaların sosyal 
yaşantılarında onları yönlendirebiliyorum.

ConvaTec: Stomalı olmak günlük hayatınızı etkiliyor mu?
Mine Hanım: Stomalı olduğunuzu yaşadığınız toplum 
içerisinde paylaşmadığınız sürece kimse anlamaz. Hastalara 
özellikle bunu vurguluyorum; aslında stomalılar “hasta” 
değiller. Özel koşullarda yaşayan bir grup diyebiliriz. Sosyal 
hayatım aynen devam ediyor. Evde anneyim. Anneme 
gidiyorum kızıyım. Doğal olan herşeyi yapıyorum ve stomalı 
bireylere de bunu böyle anlatıyorum. Stomalı yaşadığımı 
unutuyorum. Biz ostomili bireyler hayatın içinde var olurken 
istediğimiz taktirde, sağlıklı bir şekilde her istediğimizi elde 
edebiliriz.

ConvaTec: Size başvuran hastalara en çok hangi 
konularda önerilerde bulunuyorsunuz?
Mine Hanım: Kesinlikle yakınlarına yaşantılarını stoma 
ile devam ettirmeleri gerektiğini söylesinler. İnsanlar 
yaşamları boyunca yükler taşırlar. Herkesin yükü farklıdır. 
Stomalı olduklarını paylaştıkça bu bireylerin yükleri de 
hafifler. Paylaşmak istemeyen hastalar var. Bu hastaların 
ve yakınlarının bir araya gelebilmeleri, sorunlarını 
paylaşabilmeleri için 2012 yılında ostomili bireyler olarak 
bir araya gelip Ostomililer Derneği’nin temelini attık. 2013 
yılında Ostomililer Derneği’ni Ankara merkezli olarak yaşama 
geçirdik. Halen dernekte aktif olarak görev yapmaktayım. 
Hayatın iki tarafında rollerim var; hem stomalı bir birey hem 
de hemşireyim. Artıları var elbette. Tecrübem ile bilgilerim 
var. Hastaya faydası çok çünkü onlara hemen çözüm 
söyleyebiliyorum. Kendi deneyimlerime dayanarak ben 
bireylere cevap ve çözümler sunuyorum. Örneğin eskiden 
bir tatile giderken yanlarına bikini, mayo almayı en başta 
akıllarına getirirken şimdi tatil süresince yetecek kadar ostomi 
torbası almaları gerektiğini hatırlatıyorum. Beslenme şartları 
değişeceğinden kabız ya da ishal olma durumu söz konusu 
olduğu için gidecekleri bölgedeki en yakın hastaneyi dahi 

bilmeleri gerektiğini kendileri ile paylaşıyorum. En rahat nasıl 
banyo yapabilirler, tuvaleti nasıl kullanabilirler, nasıl denize 
girebilirler v.s. gibi.

ConvaTec : Ostomili 
bireylerin içerisinde olup 
onların durumunu bilen 
bir kişi olarak toplumu 
bilinçlendirmek için sizce 
neler yapılabilir?
Mine Hanım: Kesinlikle bu 
çalışmalar dernek çatısı 
altında güzel oluyor. Hastalar 
heyecanlı ve daha çok aktif 

olmak isteyebiliyor. Yalnız olmadıklarını görünce topluma daha 
fazla mesaj verilebiliyor. Hasta ve aile yakınlarının yapılan 
toplantı ve organizasyonlara gelmelerini sağlamak gerekiyor. 
Özellikle Stomaterapi ünitesi tarafından takip edilebilen 
hastaları piknik, kahvaltı gibi bölgesel organizasyonlarda 
buluşturmak çok güzel olur düşüncesindeyim. Kendime 
güvenim var ve kaybedişleri kazanıma çevirmeye devam 
edeceğim.

ConvaTec: Hastaların yaşam kalitesini arttırmak için 
başka neler yapılabilir? Gelecek ile ilgili planlarınız 
nelerdir?
Mine Hanım: Hastaların yaşam standartlarını kolaylaştıran 
yardımcı ürünlerin de kurum tarafından ödenmesi gerekiyor. 
Bu hastalara yüksek hayat kalitesi sunar. Ostomili bireylere 
ait Ostomililer Derneği çalışmalarıma devam edeceğim.
Yaşadığım sürece ostomili bireyler için her türlü yapı ve 
organizasyon içerisinde bulunacağım. Onlara her zaman iyi 
bir örnek olarak yaşantımı sürdürecek aynı zamanda bilgi ve 
tecrübemi onlarla paylaşacağım. Stomalı bireyler için her şeyi 
yaparım. Her kaybediş beraberinde yeni başlangıçları da 
birlikte getirir.

ConvaTec : Hastalar stomalı hayatlarına devam edebilmek 
için yeterli eğitimi hastanede alabiliyorlar mı?
Mine Hanım: Ülkemizde yeterli eğitim aldıklarını 
düşünmüyorum. Stomaterapi ünitesi olmayan yerlerde ve 
firmanın destek veremediği kırsal bölgelerdeki hastalar daha 
bilinçsiz oluyor. Hatta ürün kullanımını da doğru yapamıyorlar. 
Cerrah hastanın ameliyatını yapıyor ve daha sonra rapor 
reçete kısımı halledip hasta ile bir daha görüşemeyebiliyor. 
Komplikasyon yaşadığında, takibi olmayan bir hasta ise kaderi 
ile tek başına kalıyor. Bunun içinde ülkemizde Stomaterapi 
Ünitesi sayısı arttırılmalı diye düşünüyorum. Özel dal 
hemşireliği olan Stoma ve yara bakım hemşirelerinin daha 
fazla yetiştirilmesi gerekiyor. Örneğin Stomaterapi Ünitesi 
olmayan bir bölgede eğer firma da yeterli destek veremediyse 
ostomili bireyler beslenme, banyo, psikolojik sorunlar, bunları 
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çözme yöntemleri, doğru malzeme, doğru bakım ile ilgili bir 
eğitim alamıyorlar ve yaşayarak doğruyu bulmaya çalışıyorlar. 
Bu da tabiki zamanla hastada psikolojik olumsuzlukları 
da beraberinde getirebiliyor. En büyük amacım; Ostomili 
bireylerin yaşadığı sıkıntıları çözüp, onları mutlu görmek.
Bu imkanı bana sağladığınız için ConvaTec ailesi olarak 
sizlere teşekkürlerimi sunarım
Mine Hanım'a paylaşımları için teşekkür ediyor, sağlıklı bir 
yaşam diliyoruz. 

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;

HAFİZE DEMİR
2013 Türkiye program özel ödül
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. 
Hacca gittim, Umreye gittim, tekrar gitmek istiyorum. Bekar 
çocuklarımı evlendirmek, onların da mutluluğunu görmek 
istiyorum. Benim gibi ostomili bireylere korkulacak bir şey 
olmadığını söylemek istiyorum”

SARPER ÜNEN
2013 Türkiye program özel ödülü
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.

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 Eylül e kadar toplanan başvuru formları 
bir seçici kurul tarafından değerlendiriliyor ve bir 
sonraki yılın program elçisi seçilerek hikayesinin 
tüm kanallardan paylaşılması sağlanıyor. 
Başvuru formunu web sitemizden indirebilir veya 
şubelerimizden temin edebilirsiniz.
Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

 http://www.benim-hikayem.com/ 
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ConvaTec: TKRCD ne zaman kuruldu ve ana amacı nedir?
Sayın İ. E. Geçim: Aslında derneğimizin fiilen kurulması 
1980'li yıllara gider. Ben 1986 yılında genel cerrahi asistanı 
olduğum yıl ülkemizdeki ilk ülke çapında kolorektal kongre 
yapıldı diye hatırlıyorum. Daha sonra 1988'de ve 1990'da 
tekrar kongreler düzenleyen hocalarımız 1990 yılında resmen 
derneğimizin kuruluşunu da gerçekleştirmiş oldular.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nin amacı; üyelerinin 
uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini 
sağlamak ve kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan 
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri 
düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal 
hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en 
etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır. 

Kolorektal cerrahi uygulamalarının standartlarını belirlemek 
derneğin amaçları arasındadır. 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, sözü edilen amaçları 
gerçekleştirmek için üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve 
sosyal ilişkileri geliştirir. Bu amaçla mülkiyeti kendisine ait 
olan İstanbul Mecidiyeköy'deki merkezimizde hizmetlerini 
sürdürmektedir.

ConvaTec: Kolon kanseri nedir? Türkiye’de görülme 
sıklığı diğer ülkelere oranla farklı mı?

Sayın İ. E. Geçim: Kalın barsak yüzey epitelinin kontrol 
edilemeyen büyümesidir. Türkiye bu hastalığın görülme sıklığı 
açısından Afrika ve ekvatoriyel ülkelere göre daha kötü, 
Orta ve Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre de daha 
iyi durumdadır. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre en sık kalın 
barsak kanseri rastlanan ülkeler Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 
Slovenya, İsviçre gibi Orta Avrupa ve İskoçya, İsveç gibi 
Kuzey Avrupa ülkeleridir. Özellikle Akdeniz diyeti ile beslenen 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkeler tüm Avrupa'da 
hastalığın en düşük sıklıkta rastlandığı ülkelerdir.

ConvaTec: Kimler risk grubunda?

Sayın İ. E. Geçim: Kısaca herkes. Ancak yaşı ileri olan 
kişilerle, iltihabi barsak hastalığı gibi hastalıkların varlığı veya 
aile hikayesi olan kişilerde risk daha fazladır. Genetiğin yanı 
sıra riski en fazla etkileyen parametrelerden birisi beslenme 
alışkanlıkları ve çevresel faktörlerdir. Örneğin son 20-30 yılda 
endüstri patlaması yaşayan Çin Devleti'nde kanser görülme 
riskinin 80 misli artış gösterdiği bölgelerden söz edilmektedir. 
Özellikle ağır metal ve kimyasal artıklarla kirlenen su ve 
çevreler kalın barsak kanseri riskini de artırmaktadır.

ConvaTec: Semptomlar neler?

Sayın İ. E. Geçim: Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, 
hazımsızlık, şişkinlik, düzelmeyen kabızlık veya ishaller, kilo 
kaybı , demir eksikliği ve kansızlık, anal yoldan kanama. 
Gerçi semptomları soruyorsunuz ancak bu noktada en değerli 
olanın hastalığın semptom oluşturmadan taramalar 
aracılığı ile tespiti olduğunu söylemem gerekir.

Kolon Kanseri
Önlenebilir mi?
TKRCD Başkanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim dernek 

faaliyetleri ve kolon kanseri konusunda merak ettiklerinizle ilgili 

sorularımızı cevapladı. Röportaj: Fulya Tüzüner, Ürün Müdürü
Prof. Dr. İ. Ethem Geçim

Türk Kolon ve Rektum
Cerrahisi Derneği Başkanı

www.tkrcd.org.tr - bilgi@kolorektalcerrahi.com
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ConvaTec: Kolon kanseri önlenebillir mi?

Sayın İ. E. Geçim: Büyük oranda evet. Artık modern 
toplumların hemen hepsi 45-50 yaşlarına gelen tüm 
vatandaşlarına kalın barsak kanseri tarama testlerinden 
birini ve bu test pozitif çıkanlara da kolonoskopik tarama 
uygulamaktadır. Bu taramaların sonucunda bu ülkelerde bu 
hastalıktan kaybedilen insan sayısının yarıya yakın azaldığını 
hepimiz izledik. Üstelik bu ülkelerde taramalar sayesinde 
teşhis edilen hastalar daha erken evrelerde yakalandıkları 
için tedavi başarı oranları da artmıştır. Ülkemizde de 
uzun zamandır küçük topluluklara uygulanan bu tarama 
yöntemlerini ülke sathına yaymak için Sağlık Bakanlığı 
Kanser Dairesi'nin bir süredir çalışmakta olduğunu da 
vurgulamalıyım. Daha geçen hafta Ulusal Kanser Haftası'nda 
bakanlığın organizasyonu ile birçok üniversiteden bu 
konuda tanınmış hocalar, tarama programı ile ilgili olarak 
bir araya geldik ve verimli tartışmalar yaptık. Sonuçta bu 
işler ilerleyecek ve kolon kanserinden her yıl kaybettiğimiz 
vatandaşlarımızın sayısını düşürdüğümüz gün, işte bu 
sorunuza cevaben göğsümüzü gere gere "işte önledik" 
demeyi çok arzuladığımızı bildirmek isterim. Türk Kolon ve 
Rektum Cerrahisi Derneği de bu yolda terinin son damlasına 
kadar halkımızın ve devletimizin emrindedir.

ConvaTec: Kanser konusunda bilinçlendirme çalışmaları 
Türkiye’de ne aşamada?

Sayın İ. E. Geçim: Elbette ülkemizin her konuda dünyadaki 
yeri ne ise kanser bilinçlendirme çalışmaları konusunda da 
durum aynı. Ancak ben tıp fakültesini bitireli 30 yıl oldu ve 
Türkiye 30 yılda çok önemli bir aşama kaydetti. Son dönemde 
daha birçok şey yapılabilirdi, ya da bazı endüstri bölgelerinde 
kimi araştırmacıları baskılamak yerine daha da destekleyip 
çevre, su sanitasyonu, kimyasal kirlilik gibi konuları daha 

ciddiye alabilirdik. Ancak örneğin sigara 
yasağı gibi zor bir konuyu da neredeyse 
tama yakın gerçekleştiren ülke de yine 
Türkiye'dir. Yani yapılanlar az değil ama 
daha çok yolumuz var. Son dönemde 
beni en çok ümitlendiren örneğin Muş 
ilinde her yıl kanser farkındalık toplantısı 
gerçekleştiren sivil toplum örgütlenmeleri 
veya parklarda kolon kanseri farkındalığını 
topluma yaymak için müzik eşliğinde 
dans gösterisi yapan kanserli hastalardan 
devletin bürokratlarına kadar yaygın bir 
yelpazeye yayılmış genç insan gücü. 
İnanın gururla, gözlerim yaşararak 
izlediğim, bu konuyu kendine iş edinen, 
topluma bu yolla hizmete çalışan her 
kesim ve her görüşten insan görmek beni 

çok memnun etti. Belki başka hiçbir konuda anlaşamayacak 
insanlar konu toplumumuzu kansere karşı harekete geçirmek 
olunca bir araya geliveriyorlar. Çünkü kanserin insanlar 
arasında ayrım gözetmediği bizimki gibi kamplaşmaya pek 
meraklı toplumlar için insani bir ders
belki de.

ConvaTec: TKRCD'nin hastalara yönelik aktiviteleri 
nelerdir?

Sayın İ. E. Geçim: Derneğimizin bir web sayfası var ve 
burada tüm internet kullanıcıları için "temiz" bir bilgi kaynağı 
temin ediyoruz. Temiz kelimesi çok önemli zira internette 
birçok ortamda yönlendirici veya ticari kaygılarla yapılan 
bilgilendirmeler yerine, ücretsiz ve salt bilimsel gerçekleri 
içeren bir kaynak temini az bir hizmet değil. Üstelik soru 
geldiği zaman dernek üyelerimizden görevlendirilen 
arkadaşlarımız kısa sürede her soruya cevap vermeye 
çalışıyorlar. Öte yandan resmi ya da sivil tüm kurum ve 
kuruluşlara halkımıza ve hastalarımıza yönelik olarak istenen 
her aktivitede dernek üyelerimizin ana sermayesi olan 
bilgi birikimimizi cömertçe paylaşmaktan hiçbir zaman geri 
durmadık. Bunlar arasında kanser farkındalık toplantılarından, 
kolostomili hastalara bilgilendirme toplantılarına, iltihabi 
barsak hastaları bilgilendirme toplantılarına kadar elimizden 
geleni yapmak üzere buradayız. Tabii esas olarak bizim 
yaptığımız halka direkt hizmet vermekten çok, en üst kalite 
ve en doğru hizmeti verecek hekimlerimizi yetiştirmek ve 
geliştirmek. Bu amaçla da onlarca kongre, kurs, sempozyum, 
workshop, elektronik ve basılı yayınlar, her yıl verilen yurt dışı 
bursları, derneğimizin esas hedefi olan, insana ve özellikle de 
gençlere yatırımdır. Bunca hizmeti tamamen üyelerinin kendi 
aralarında yarattığı finans gücü ile gerçekleştiren bir derneğin 
başkanı olmakla gurur duyduğumu belirtmek isterim.

Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim kimdir?
 
TED Ankara Koleji 1978 ve Ankara Tıp Fakültesi 1984 
mezunudur. Genel Cerrahi İhtisasını Hacettepe ve Liverpool 
Üniversiteleri ile Ankara Tıp Fakültesinde tamamladı. 1996'da 
MAYO Clinic'de başladığı Kolorektal Cerrahi yan dal uzmanlık 
eğitimini 1998'de tamamladı. 1999'da Doçent 2004'de 
Profesör oldu. 2005 yılında EBSQ Coloproctology Board 
Sınavını geçti. 2008 yılında girdiği TKRCD yönetim kurulunda 
halen başkanlık görevini sürdürmektedir. ESCP (Avrupa 
Kolorektal Cerrahi Cemiyeti)'de önce Türkiye delegesi olarak 
başladığı görevini 2012'den beridir Doğu Avrupa ülkeleri 
delegesi olarak sürdürmektedir. Halen ESCP Membership 
Komitesi üyesi ve 2013'den beridir de EBSQ Genel Cerrahi 
ve Coloproctology Board Examiner'ı olarak görev almaktadır.
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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 sertifika 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.
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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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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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Beslenmenin
Püf Noktaları
Stoma sonrası önerilen özel bir diyet reçetesi olmamakla beraber, hedef 

bireyin beslenmeye bağlı oluşabilecek şikayetlerini en aza indirmektir. Doğru 
beslenme ile amaçlanan; stoma tıkanıklıklarını önlemek, açılan stomadaki 

yara iyileşmesine katkıda bulunmak, gaz, diyare, konstipasyon, koku gibi 
rahatsızlık veren gastrointestinal semptomları en aza indirgemektir.
Operasyon sonrası ilk günlerde yalnızca berrak sıvı bir beslenme tedavisi 
uygulanırken, ortalama 6 haftanın sonunda birçok hasta katı besinleri tolere 
etmeye başlar.
Hatırlamanız gereken; beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da 
canın çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek 
ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerinin 
yeterli miktarda alınıp vücutta kullanılmasıdır. Optimal sağlık için
yaşamın her döneminde Yeterli ve Dengeli Beslenme esastır.

Beslenmeye başlarken ilk adım öneriler:

‣ Küçük porsiyonlar halinde, çok çiğneyerek, yavaş tüketin.
‣ Bağırsak boş olduğunda gaz üretir bu nedenle günde en 
az 6 öğün beslenmeye gayret edin. Ana öğün ve ara öğün 
saatleriniz her gün benzer olsun.
‣ İlk kez denenecek bir besine karşı temkinli yaklaşın. Aynı 
gün içinde daha önce tüketmediğiniz birden fazla besine yer 
vermeyin.
‣ Operasyon sonrası ilk dönemde baharatlı-acı besinlerden 
uzak durun.
‣ Kızartılmış ve bol şeker içeren (çikolata, kurabiye vb) 
besinleri tercih etmeyin, diyare gelişimine neden olabilir.
‣ İçecek tüketiminizde pipet kullanmayın. Gazlı (maden 
suyu, kola vb) ve şekerli içecekleri tercih etmeyin. Gazlı 
içecek tüketilmek istendiğinde bardağa konulduktan sonra 

10 dk bekletilip, daha sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Kafein 
içeren içecekler bağırsakta geçiş zamanını kısaltarak dışkı 
çıkışını hızlandıracağından dikkatli tüketin. 
‣ Sigara içmeyin ve sakız/tütün çiğnemeyin. Bu gibi durumlar 
hava yutmanıza sebep olur ve gaz şikayetlerinizi arttırır.
‣ Gece rahat bir uyku için akşamları ana ve ara öğününüzü 
hafif tutun. En yoğun öğününüzü gün ortası saatlerde tercih 
ederseniz gece dışkı çıkışı azalır. 
‣ Günde 8-10 bardak sıvı almaya özen gösterin. 
Sıcak havalarda veya egzersiz gibi fazladan terle su 
kaybedeceğiniz durumlarda daha fazla sıvıya ihtiyaç 
duyacağınızı unutmayın.

Uzman Diyetisyen Beyza ELİUZ TİPİCİ, 
İstanbul Tıp Fakültesi 

beliuz@istanbul.edu.tr - www.beyzaeliuz.com
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GAZ ÇIKIŞINI ARTTIRAN BESİNLER;

‣ Karbonatlı içecekler (gazoz, kola)
‣ İyi pişmemiş ve ıslatılmadan pişirilmiş kuru baklagiller  
 (kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya)
‣ Soya 
‣ Soğan, sarımsak
‣ Kükürtlü sebzeler; karnabahar, brokoli, lahana,
 Brüksel lahanası, turp, şalgam 
‣ Salatalık, yeşil biber, taze mısır 
‣ Süt (özellikle soğuk süt) 
‣ Alkollü içecekler; özellikle bira ve malt içecekler

KOKU OLUŞUMUNU ENGELLEYEN BESİNLER;

Yoğurt, ayran, yayık ayranı, maydanoz, nane şekeri, 

cranberry meyvesi suyu, domates suyu,

portakal suyu

Stomalı bireylerin; özellikle son yıllarda sıcak yaz günlerine denk gelen 
ramazan ayında oruç tutması, fazla sıvı kaybına neden olabilir. Vücuttan 
fazla sıvı kaybının belirtileri, idrar renginin koyulaşması, az idrara çıkma, 
ağız kuruluğu, kas krampları, bulantı ve kusma şeklinde kendini gösterebilir. 
Beraberinde iftarda fazla yemek yemenin ishal gibi sorunlara yol açabileceği 
ise unutulmamalıdır. Bu tür durumlarda mutlaka sıvı kaybınızı gidermelisiniz. 
Elektrolit içeceğinizi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Stomalı bireylerin kilo kontrolü yapması da oldukça önemlidir. Kilo değişimleri; 
stoma çapının büyümesi, stomanın içe kaçması, stoma çevresinde 
fıtıklaşmalar gibi bir takım komplikasyonların gelişimine neden olabilir. 
Obezite sıklığının hem ülkemizde hem de dünyada giderek arttığı bu 
zamanlarda; yeterli ve dengeli beslenerek, ideal ağırlığınızı koruduğuz
sağlıklı günler dilerim.

NADİR GÖRÜLMEKLE BERABER BAĞIRSAK 
TIKANIKLIĞINA NEDEN OLABİLECEK BESİNLER;

‣ Elma kabuğu, meyve kabukları ve çekirdekleri,
 kuru meyveler
‣ Hindistan cevizi, portakal, ananas, kuru meyveler
‣ Çiğ lahana
‣ Kereviz
‣ Mantar
‣ Mısır, patlamış mısır
‣ Fındık, ceviz
‣ Badem, fıstık

KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLAN BESİNLER;

Kuşkonmaz, lahanagiller, fıstık ezmesi, balık ve balık yağı, 

yumurta, soğan ve sarımsak, bazı vitamin destekleri

*Günümüz teknolojisinde üretilen torbalar gaz ve koku 

sorununu önemli ölçüde çözmektedir.

KONSTİPASYON DURUMUNDA ÖNERİLEN 
BESİNLER;

Kahve, pişmiş sebze ve meyve, taze meyveler, 

meyve suları, su ve ılık ya da sıcak sıvı alımı

DİYARE DURUMUNDA ÖNERİLEN BESİNLER;

Muz, şeftali, kabuksuz elma, ayva, patates, havuç, pirinç,

pirinç lapası, makarna, şehriye, erişte, yoğurt, yayla çorbası,

tarhana çorbası, kızarmış beyaz ekmek

Ev Yapımı Elektrolit İçeceği

1 lt suya;

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı portakal suyu
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Ünitede Verilen
Hizmetler

ConvaTec: Nasıl stoma terapi hemşiresi oldunuz?

Sayın S. Karadağ: Gastroenteroloji Cerrahisi servisinde 13 
yıl klinik hemşiresi olarak çalıştıktan sonra Gazi Üniversitesi 
ve YOİHD’nin düzenlediği Temel Stoma
Bakım Hemşireliği ve Yara Bakımı Sertifika programına 
katılarak sertifikamı 
aldım. 2007 yılının Mart 
ayında Gastroenteroloji 
Cerrahisi Kliniği şeflerimiz 
Prof. Dr. Musa Akoğlu ve 
Prof. Dr. E.Birol Bostancı 
önderliğinde Stoma ve 
Yara Bakım Ünitesi’nin 
kurulmasının ardından ben 
de stomaterapi hemşiresi 
olarak göreve başladım. 

2007 yılında Avusturya’da 
düzenlenen (ECET) Avrupa 
Stomaterapi Hemşireleri Kongresi’ne katılma fırsatı buldum. 
Bu kongre ülkemizde ve dünyada stomaterapi hemşireliği 
ile ilgili yapılan uygulamalar ve gelişmeler konusunda geniş 
bilgiler edinmemi ve geniş bir bakış açısına sahip olmamı 
sağladı.

1 yıllık çalışmanın sonunda aramıza bir stomaterapi hemşiresi 
arkadaşımın da katılmasıyla ekibimiz daha da güçlendi. 
Ekibimiz şu anda 2 Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, 1 uzman 
doktor ve GEC Kliniği tarafından düzenlenen aylık çalışma 
programında görevli 1 asistandan oluşmaktadır.
Ünitemiz bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunarak Stoma 
ve Yara Bakım Hemşireliği ile ilgili yurt içi ve yurt dışında 
düzenlenen kongrelere sözlü ve yazılı bildirilerle aktif olarak 
katılıp, gelişmeleri yakından takip etmektedir.

ConvaTec: Ünitenize kimler nasıl başvuruyor, sadece 
Ankara içi mi hizmet veriyorsunuz?

Sayın S. Karadağ: Ameliyat öncesi doktor tarafından 
stoma açılmasına karar verilen hastalar, ünitemize konsülte 
edildikten sonra hastayı takibimize almaktayız. Stoma 

hastaları için, preoperatif yer işaretlemesi, ön eğitim sonrası 
post-op takibi, taburculuk eğitimi, poliklinik kontrolleri, 
komplike stoma takibi, irrigasyon eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca 
taburculuk eğitiminde hasta ve yakınlarına birebir verdiğimiz 
stoma eğitimi yanında, stoma konusunda bilgilendirmek ve 

yaşamlarını kolaylaştırmak 
için hazırladığımız 
kitapçıklarını da vererek 
destek olmaktayız. 

Hastanemizde veya 
hastanemiz dışında 
ameliyat olmuş, tüm 
stomalı hastalar bize 
başvurabilirler. Hastalar 
Stoma ve Yara Bakım 
ünitesine poliklinik girişi 
yaparak başvurup, 
saatli randevulu olarak 
gelmektedirler.

ConvaTec: Başvuruları nasıl takip ediyorsunuz?

Sayın S. Karadağ: Stoma ameliyatı olmuş ve taburculuk 
eğitimi almış olan hasta, eğer Ankara içinde oturuyorsa 
öncelikle ilk hafta kontrole çağırıyoruz. Hem dikişleri alınıyor 
hem de stoma kontrolü yapılıyor. Stoma da komplikasyon 
gelişmiş ise bazen hastayı günaşırı görmemiz gerekebiliyor. 
İlk kontrollerden sonra hasta gerekli gördüğü takdirde 
istediğinde bize başvurabiliyor. 
Hastalarımızın komplikasyon takiplerini yaparken gerek 
görüldüğünde ünitemizde görevli doktorlarımıza danışılarak 
gereken müdahaleler (cerrahi dahil) gerçekleştiriliyor.
Takibe aldığımız tüm hastalarımızın dosyaları mevcut olup, 
gerekli olan durumlarda hastanın stoma veya yarasını 
resimleyerek kayıt altına alıyoruz. 

Ünitemiz stoma bakımı yanında hastanemizde yatmakta olan 
hastaların komplike yaralarına da yara bakımı konusunda 
hizmet vermektedir. Bu hizmetler arasında;

• Bası yarasını önleme,

Röportaj; Ulaş Mert
Kıdemli Şube Müdürü

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Stoma Terapi Hemşiresi 
Sayın Sercan Karadağ ünite ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
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• Oluşan yaralar için en uygun bakım ürünlerini ve yöntemini 
seçme, bakım verme, 
• Hasta ve yakınının koruyucu önlemler konusunda 
bilgilendirilmesi,
• Kliniklerde çalışan hemşirelere yılda en az bir kez hizmet içi 
eğitim verilmesi gibi hizmetler yer almaktadır.

ConvaTec: Hastalar ne zaman size başvurmalılar?

Sayın S. Karadağ: Hastanede ameliyat sonrası erken 
dönemde gelişen komplikasyonlarla ilgili zaten önlem alınıyor 
ve hasta bilgilendiriliyor. Taburculuk eğitiminde stomada 
kanama, renk değişimi olursa veya stoma çalışmaz ise 
mutlaka bize başvurmaları gerektiğini anlatıyoruz. 
Taburculuk sonrasında parastomal cilt tahrişi en çok görülen 
problem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle ileostomili 
hastalarda ince barsak içeriği tahriş edici olduğundan bu 
hasta grubunda daha da sık görülmektedir. Böyle bir durumda 
hafif tahrişte yapılması gerekeni anlatıyoruz ama ilerleyen 
durumlarda yine görüşmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. 
Hasta il dışında ise bulunduğu şehirde Stoma Terapi Ünitesi 
varsa oradaki stoma terapi hemşiresinden mutlaka yardım 
almasını öneriyoruz. Bu tip yardımlaşma sıklıkla üniteler 
arasında olmaktadır. 

ConvaTec: Stomalı bireyler özellikle hangi sorunlarla 
geliyorlar?

Sayın S. Karadağ: Stoma açılan hastalarda erken dönem 
tahriş problemi sık gerçekleşmektedir. Bunun dışında 
parastomal herni (fıtık), stoma ağzında daralma ve 
prolapsus (stomanın dışarı doğru sarkması) gibi sorunlar da 
görülmektedir. 

ConvaTec: Bu sorunların oluşmaması için neler 
yapılabilir?

Sayın S. Karadağ: Parastomal tahriş genellikle stoma çapına 
uygun olmayan adaptör kesiminden kaynaklanmaktadır. 
İlk 3-4 hafta içerisinde stoma çapı küçüldüğünden mutlaka 
düzenli stoma çapı ölçümü yapılarak adaptörü uygun şekilde 
kesmeleri gerekmektedir. 
Bazı hastaların stomaları retrakte olmaktadır. Yani stoma 
gamze şekli alarak içeriye doğru çökebilmektedir. Bu durumda 
stomaterapi ünitesine başvurmaları gerekmektedir.
Bir başka ciddi problem ise; stoma etrafındaki cildin 
stomadan ayrışmasıdır. Bu durumda mutlaka ayrışma olan 
yerin adaptörün altında kalacak şekilde bakım yapılması 
gerekmektedir. Bu tip problemler de üniteye başvurmaları 
önerilmektedir. 
 
Ağır yük kaldırmak ve ağır işlerde çalışmak fıtık oluşmasına 
sebep olacağından hastalar bu konuda da bilgilendirilmektedir. 

Fıtık oluşması riskli görülen hastalarda stomayı dışarda 
tutmak şartıyla korse kullanımı önerilebilmektedir.   

ConvaTec: Bakım yaparken hangi noktalara dikkat 
edilmeli? 

Sayın S. Karadağ: Genel olarak bakımı aç karnına 
yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bir yudum su bile içsilse sindirim 
sistemi aktif hale geleceğinden özellikle ileostomili hastaların 
bakım yapmadan önce mutlaka aç olmaları gerektiğini 
vurguluyoruz.

Tahrişi ve allerjiyi önlemek açısından dikkat edilecek 
konulardan birisi temizliktir. Bu amaçla; alkolsüz ve kremsiz 
ıslak mendiller kullanılabilir. Hastalar genelde stomaları açık 
halde banyo yapmaktan çekinmektedirler. Bunun bir zararı 
olmadığı hastalara anlatılmaktadır. Hastalara stomaya su 
kaçmasının pek mümkün olmadığı, içeri girebilecek birkaç 
damla suyun da herhangi bir zarar vermeyeceği söylenerek bu 
konudaki endişeleri giderilmektedir. 
Banyo yaparken stoma, lif veya sabun bezi gibi benzeri 
materyallerle temizlenmemeli, sıcaklığı önceden ayarlanmış 
su ile banyo yapılmalıdır. Çok sıcak su stomaya zarar verebilir.
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Bir başka önemli nokta da adaptör kesilme şeklidir.Kesilerek 
kullanılan adaptör kullanılıyorsa mutlaka stoma çapına ve 
şekline uygun biçimde kesim yapılmalıdır. Adaptör stomadan 
1 ila 3 mm daha geniş olacak şekilde kesilmelidir. Ayrıca 
kesme işleminde dikkat edilecek nokta , pürüzsüz , düzgün 
kesim yapılmasıdır. Aksi taktirde adaptör kenarı barsak 
mukozasına temas ederek granülom gibi oluşumların 
meydana gelmesine neden olabilir. 

Kullanılan pasta önemlidir; Özellikle içerdiği alkol nedeni 
ile cilde zarar vermemesi için pastayı adaptörün arkasına 
sürüldükten sonra adaptörün uygulanmasını tavsiye ediyoruz; 
kesilen alanın kenarlarına, üçte birini içe doğru taşıracak 
şekilde pastanın adaptörün üzerine uygulanmasını adaptörün 
tamamına yayılmaması gerektiğini altını çizerek anlatıyoruz.

Hastalarımızın tamamına ameliyat sonrasında pasta ve 
pudra uygulaması tavsiye ediyoruz. Ancak kalıcı kolostomilli 
hastaların ameliyattan 6 ay kadar sonra, onkolojik tedavileri 
de bittiyse ve peristomal ciltte de problem yoksa, pasta-pudra 
kullanmasına gerek kalmayacağı konusunda bilgi veriyoruz. 

ConvaTec: Farklı branşlara yönlendirme yapıyor 
musunuz?

Sayın S. Karadağ: Bir yara ünitesinde görevlendirilmiş ya da 
konsültasyon yoluyla çalışılması gereken bölümler; plastik 

cerrahi, genel cerrahi, dermatoloji, ortopedi, 
endokrinoloji, enfeksiyon hastalıkları, 

fizyoterapi, diyetisyen gibi uzmanlık 
alanlarıdır. Bu bölümlerden sadece 
enfeksiyon hastalıkları, fizyoterapi, 
üroloji ve diyetisyen uzmanlıkları 

hastanemiz bünyesinde 
bulunmaktadır.

Diğer bölümlerden görüş almamız gerektiğinde Ankara 
Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nden yardım alıyoruz.
Ayrıca cinsellikle ilgili problem yaşayan stomalı bireyleri üroloji 
ve psikiyatri bölümlerine yönlendirerek destek almalarını 
sağlıyoruz.

Tüm stomalı hastalara bol su içmeleri gerektiğini belirtiyoruz.
Bazı hastalarda sıvı alımının azlığına bağlı olarak ciddi 
problemler gelişebileceğini, böbrek fonksiyon bozukluğuna 
dahi sebep olabileceğini anlatarak konunun önemini 
vurguluyoruz.

ConvaTec: Stomalı Bireylere yönelik yaptığınız aktiviteler 
var mı? Bilgi verebilir misiniz?

Sayın S. Karadağ: Stomalı bireylere yönelik bilgilendirme 
toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda stomalı bireyleri 
biraraya getirerek yaşadıkları sorunları birbirleriyle 
paylaşmalarını sağlıyoruz. Hatta ülkemizde stomalı bireylerin 
henüz bir derneği bulunmadığı dönemde Türkiye’ nin dört 
bir yanından gelen büyük bir ostomili hasta grubunu kendi 
derneklerini kurmaları amacıyla geçtiğimiz yıl biraraya 
getirdik. Hastanemizin ev sahipliği yaptığı bu toplantıda 
ostomili bireylerin orada oluşturduğu grup kendi tüzüklerini 
hazırlayarak dernekleşme çalışmalarını başlattı. Şu an 3 tane 
hasta derneği faaliyet göstermektedir. Bu konuda bir katkımız 
olduğu için çok mutlu ve gururluyuz. Ayrıca kasım ayında 
Avrupa’da basınç ülserlerini önleme ve durdurma konusunda 
başlatılan kampanyaya 
destek vermek ve 
ülkemizde bu konuda 
bir farkındalık yaratmak 
amacıyla "Basınç 
Ülserini Durdurma Günü" 
konulu bir sempozyum 
düzenledik.

 
Ünite İletişim Bilgileri;
Tel: 312 306 1499
e-posta:  sercankaradag75@hotmail.com
                sblgrk@gmail.com
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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
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ConvaTec: Ostomili hayata geçiş hikayenizi kısaca anlatır 
mısınız? 

Muharrem Bey: Uzun yıllar işletmecilik ve danışmanlık 
yaptığım hareketli, güzel yaşamımda bir gün karşılaştığım 
rahatsızlığımın barsak kanseri olduğunu öğrenmemle kısa 
bir sürede hayatım durma noktasına geldi. Bu sevimsiz 
görünen ama aslında tedavisi herkes için mümkün olan 
hastalık için başvurduğumuz Çapa Tıp Fakültesi’nde 
önce hangi aşamalardan geçeceğimle ilgili bilgiler aldım.
Cerrahi müdahale öncesi zorlu süreçlerde ailem en büyük 
destekçimdi. Yaklaşık 7 senedir yaşantıma ostomili olarak 
devam ediyorum. 

Talat Bey: 10.02.1970 Konya doğumluyum. 18 yıl Fransız tatil 
köyünde baş aşçı olarak çalıştım. 2002 yılında kolon kanseri 
ile tanıştım. 2003 yılında rektum ca ameliyatı oldum. 12 yıldır 
ostomili bir birey olarak yaşantıma devam ediyorum. 2011 
yılında akciğer metaztazı oldum. Sol akciğerimin yarısı alındı. 
Zor günler geçirdim. Herşeye rağmen yaşamak güzel.

ConvaTec: Dernekleriniz ne zaman kuruldu? Kuruluş 
amacı neydi?

Talat Bey: “Kolostomili ve Ostomililer Derneği “ İzmir’de 
22.04.2013 tarihinde kuruldu. Başkanlık görevini üstlendiğim 
dernekte amacımız ostomili bireylerin sorunlarını hem halka 
hem de resmi mercilere daha detaylı anlatmak, konuyla ilgili 
bilinç düzeyini arttırmak. 

Dernek sitesine www.kolostomiostomi.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. 9 yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
ostomili, yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlara gönüllü 
yardım ettim. Hastaların hayata bakış açılarını değiştirmek, 
daha çok hastaya ulaşabilmek için dernekleşmek, çeşitli 
faaliyetler düzenlemek çok önemli. 

Muharrem Bey: Geçirdiğim 7 senelik süreçte, hastalığımla 
ilgili sürekli bilgi toplayıp neler yapılabilir diye, konunun 
uzmanları ile fikir alışverişlerinde bulunup konferanslara 
katılmaya, hastaların hastalık evresinde ve öncesi-
sonrasında neler yaptıklarını incelemeye başladım. Dağınık 
olarak bir sonuca gidilemeyeceği kanısı ile bu konunun 
içinde ve dışında olan uzman kişiler ve kuruluşlarla temasa 
geçip neler yapılması gerektiğini, hastalığın aşılması ve 
kabullenilmesindeki faktörleri, hayata daha sıkı sarılarak 
hastalığın aslında yenilemez olmaktan çıkarılmasının tedaviye 
daha çok yarar sağlayacağı düşünceleriyle dernek kurulması 
gerektiğini düşündüm. 2013 yılının ağustos ayında Dünya 
Stoma ile Yaşam Derneğini kurup gerekli resmi müracaatını 
yapıp resmileştirdik.

Sitemiz www.stoma.org.tr. Kuruluş amacımız hastalar ve 
hasta yakınlarına konu ile bilgi vermek, hastalık evrelerinde 
nasıl yardım alacaklarını anlatmak, öncesinde nasıl yaşama 
devam ediyorlarsa hastalık sonrasında da hayata nasıl devam 
edecekleri konusunda bilinçlendirmek, hayata daha sıkı 
sarılmaları için aile içinde diyaloglar sağlamak. 

ConvaTec: Karşılaştığınız zorluklar oldu mu?

Muharrem Bey: Öncelikle derneğimize bir merkez oluşturma 
çabasındayız geçici olarak değil, artık kendine özgü bir yerde 
olmak için bazı temaslarımız devam ediyor kısa zamanda 
çözüme ulaştıracağımızı umuyoruz bu konuda özel sektörden 
umduğumuzu bulduğumuz söylenemez. Bugüne kadar 
kurucu arkadaşlarımızla geldik ve devam da edeceğiz. Destek 
arayışlarımız devam ediyor.

Talat Bey: Daha önce dernekle ilgili bir tecrübem yoktu. 
Resmi makamlarda resmi evrakları takip ederken zorlandım. 
Hastalara yönelik bir dernek olarak maddi kaynak yaratma 
konusu oldukça problemli. Ofis için uygun yer bulmak bile 
oldukça zor oldu. 

Birlik olalım, daha hızlı 
yol alalım!
Benim Hikayem 2013 özel ödül sahibi Sayın Muharrem Sırdar 

(İstanbul) ve Sayın Talat Cankıymaz (İzmir), 2013 yılında kendi 

bölgelerinde ostomili bireyler için dernek faaliyetleri başlattılar.
Muharrem Yılmazer

İstanbul, Röportaj
Burak Sevgili
İzmir, Röportaj



23musterihizmetleri@convatec.com

ConvaTec: Ne 
gibi faaliyetlerde 
bulunuyorsunuz? 

Talat Bey: Ostomili 
bireylerle belirli 
aralıklarla bir araya 
gelip kahvaltı, piknik 
gibi sosyal aktivitilerle 
bulusup hoşça vakit 
geçiriyoruz. 2013 te 
82. Uluslararası İzmir 
Fuarı’nda, Konya 
Kültür Sanat Senlikleri 
Fuarında stand açtık. 
Standımızdan bilgi 
brosürleri dağıttık. 
Birçok insan ilk defa 
ostomi, stoma gibi 
kavramları duydu. Çok 
büyük ilgi gösterdiler. 
Kullandığımız torba 
ve adaptörleri 

gördüler, sohpetlerimiz sırasında stoma ile yaşam nasıl 
onları konuştuk tartışık. “Kanser önlenebilir bir hastalıktır “ 
başlıklı bilgi kitapçığı birçok kişiye ulaştı. Bu tür faaliyetlere 
katılmaya devam edeceğiz. Özellikle belediyelerden ve fuar 
yetkililerinden bu konuda ilgi ve hassasiyet bekliyoruz. Başka 
bir çalışmamız; Meme kanseri derneği ile ortak yaptığımız 
çalışma; hastalara dans dersi veriyoruz. Evden dışarı çıkmak, 
hayatın içinde hissetmek hepimize çok iyi geliyor. Birkaç 
televizyon programına katılarak sesimizi daha büyük kitlelere 
duyurmak için çaba gösteriyorum. Devamı da gelecek. 

Muharrem Bey: Dernek kurulumunu yaptıktan hemen sonra 
web sayfamızı hazırladık ve yayınladık. İlk olarak hasta 
psikolojisi ile ilgili açık alanlarda rehabilitasyon alanlarında 
çalışmalara başlamak üzere çalışmalarımızı proje halinde ilgili 
bakanlıklarla paylaşıyoruz. Diyetisyenlerimizin önerdiği yemek 
ve içmek konularında uzman yemek ustaları ile yakında 
web sayfamızda stoma tv yayını başlatarak bilgilendirmeler 
yapacağız. Kısa zamanda hayata geçirmeyi planladığımız 
bu proje ile konusunda uzman olan ve bu konuya emek 
veren doktorlarımızla, hemşirelerimizle ve psikologlarımızla 
bilgi alışverişi yaparak hem web sayfamızda hem de 
medyada konuyu yurt çapında konuşulur ve çözümlenebilir 
hale getireceğiz. Kuruluşumuzda yer alan kurucu üye 
arkadaşlarımız Dernek Başkanı dışında konuya objektif olarak 
bakan hastalığı daha geniş kitleye duyuracak hayata daha 
bağlayıcı kişilerden oluşturduk.

ConvaTec: Derneğe kimler, nasıl başvurabilirler?

Muharrem Bey: Öncelikle hasta ve hasta yakınları ve takiben 
ileride hastalıkla karşı karşıya gelebilecek herkesin önceden 
bilgi sahibi olması sağlayacak bunu kamuoyu ile paylaşacak 
herkes katılabilir. Linkedin bölümünde Dünya Stoma ile 
Yaşam Derneği sayfamızı ziyaret ettiklerinde aramızda kimler 
olduğuna dair bilgi sahibi olabilirler ayrıca Facebook sayfamızı 
da ziyaret ettiklerinde konu ile ilgili bilgilendirilmiş olurlar web 
sayfamız kendilerini yönlendirecektir.

Talat Bey: Ostomi ameliyatı olan hastalar, dilekçe ile 
başvurabilirler. Derneğe gönüllü bağış yapan kişiler de onursal 
üye olarak aramıza katılabiliyorlar.

ConvaTec: Gelecekte planladığınız aktivitlerden bahseder 
misiniz?

Talat Bey: Yurtdışında kolostomi, ileostomi ve ürostomi 
ameliyatı olmuş olan hastalar ile Türkiye’de ameliyat olan 
hastaları bir araya getirmeyi arzu ediyorum. Onun dışında 
mevcut yaptığımız faaliyetlere devam ediyor olacağız.

Muharrem Bey: Projelerimizin daha çok rehabilite 
alanlarında öncelikli açık havada organik tarıma yönelik 
çalışmalar,dinlenme yerleri,el sanatları,spor ağırlıklı,sanatın 
her dalı müzik resim benzeri çalışmaları bakanlık ve yerel 
yönetimlerle kısa zaman içerisinde yurdun belirli noktalarında 
hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
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Bunları biliyor musunuz?

Yaralar İyileşebilir!

1990'lı yılların başından beri Türkiye pazarında faaliyet 
gösteren dünyadaki ilk çift parça ostomi sistemleri üreticisi 
lider firma ConvaTec, 1 Nisan 2009'da başlattığı direk 
oprasyonuyla ostomili bireylere ve sağlık uzmanlarına 
aracısız olarak hizmet sunuyor. 5. yaşımızı 27-28 Mart 
2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 6. Stoma ve Yara 
Bakım Hemşireliği toplantısında Türkiye’nin birçok ilinden 
katılan hemşirelerimiz ve YOİHD başkanı Sayın Prof.Dr. 
Ayişe Karadağ ile kutladık. 

ConvaTec Türkiye 5 yaşında!

Diyabete bağlı ayak yaranız veya basınca bağlı yatak 
yaranız mı var? Yaralar iyileşebilir!

AquacelTM Ag FOAM gümüşlü yara örtüsünün 
iyileştirici özellikleri sayesinde yara bakımı çok daha 

konforlu… ConvaTec’e patentli Hydrofiber teknolo-
jisine sahip tek gümüşlü köpük örtü, Aquacel Ag 

FOAM, enfekte veya enfeksiyon riski olan yaralarda 
birincil veya ikincil örtü olarak kullanılabilir.
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Optimus Köşesi

SU
DO
KU

Hayatta başarı ve mutluluğu yakalamanın üzerine çalışan kişisel gelişim eğitmeni Banu Kalaycı’nın ikinci 
kitabı Sensiz Olmaz, artık raflarda…
“Değişim hayatın en önemli ve en değişmez parçası” mottosunun hakim olduğu Sensiz Olmaz, okurlara 
‘değişim’ sürecinde karşılaşılabilecek korkularla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda yol gösteren bir rehber 
niteliğinde. Sensiz Olmaz, kişilere “kendilerini” tanıtarak, bugüne dek bildikleri kalıpları sildirirken, yıkılan 
kalıplar üzerinde yeni bir hayat kurmalarına da yol gösteriyor. “Herkes var olmaya devam edebilmek için 

yeni bir şeyler yapması gerektiğinin farkında” diyen Kalaycı, değişim yolunda karşılaşılan en büyük problemin ‘korku’ olduğuna 
dikkat çekiyor. Kalaycı, herkesin taşıdığı farklı korkularla baş edilirken sorulan ‘ama nasıl?’ sorusuna sıcak ve samimi bir dille 
kendi deneyimlerini aktararak Sensiz Olmaz’da cevap veriyor. Tüm geliri Down Sendromu Derneği’ne bağışlanacak olan Sensiz 
Olmaz, değişime hazır olan herkesi keyifli bir başlangıç yapmaları için raflarda bekliyor!

1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. 
Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutludur. 
Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı 
medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiflikte köle olarak çalışması 
için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, 
hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden 
öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan br grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır. 
Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulmuştur... İngiliz 
sinemacı Steve McQueen'in yönetmenliğini ve John Ridley ile birlikte senaristliğini üstlendiği 
film, En İyi Film dahil 3 dalda Oscar ödülü kazanmıştır.

Nasıl Oynanır?

Toplamda 9*9=81 kare olan kümelere 1'den 9'a kadar 
rakamlar yerleştirilir. Her bir rakam, her bir satırda ve 
her bir sütunda sadece bir kez kullanılabilir. Her bir 
rakam, 3*3=9 kareden oluşan bloklarda da sadece bir 
kez kullanılabilir. Bulmacayı tamamlamak için tabloyu 
öyle bir şekilde doldurmalısınız ki dokuz kareden 
oluşan her satır, her sütun ve her blok 1'den 9'a kadar 
bütün rakamları içersin, hiçbir rakam tekrarlanmasın ve 
eksik kalmasın. 

Sensiz Olmaz
Yazar: Banu Kalaycı 

12 Yıllık Esaret
Yönetmen: Steve McQueen (2013)

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Paul Giamatti, Brad Pitt
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Sizlerle iletişim içerisinde olmamızı sağlayacak yayınımızı daha da geliştirebilmek için önerilerinizi bekliyoruz. Sormak 
istedikleriniz ve hizmetlerimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz. 
Saygılarımızla
Görüş ve önerileriniz:

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

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

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

Ad Soyad:      Ev/Cep telefonu:

Adres:

Posta Kodu:      İlçe / İl:

e-posta adres:

Ostomi tipiniz: Kolostomi   İleostomi   Ürostomi     Geçici  Kalıcı 

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

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

İmza:       Tarih:

Artık sizin de bir köşeniz var!
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Basında ConvaTec

Siz istediniz, biz portföyümüze aldık!

Artık tüm şubelerimizden stoma ve yara bakım ürünlerinin yanısıra ek ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyor 
olacaksınız! Tena ve Glory marka emici külot, mesane pedi, temizleme havlusu, serme hasta bezleri, 
Aurafix kolostomi korsesi, fıtık korseleri ve varis çoraplarının da arasında bulunduğu birçok ek malzeme 
artık elinizin altında.

Aynı zamanda ConvaTec ürün grubu içerisindeki Unomedical üroloji ürünlerinden foley sondalar, 
prezervatif sondalar, bacak idrar torbaları ve gece boşaltım torbaları da şubelerimizde hizmetinize 
sunulmuştur.

16 Ocak 2014 tarihli Antalya Ekspres gazetesinde bayimiz 

Çarem Medikal ve ConvaTec ile ilgili detaylı bir röportaj 

yayınlandı.

"ÇAREM Medikal; 50 yıllık geçmişiyle bir dünya markası olan 
ConvaTec Medikal ürünlerinin Antalya Bölge Bayii. 300’ü aşkın çeşitli 
medikal malzeme ile devlet ve özel hastaneler ağırlıklı olmak üzere 
Sağlık Sektörüne hizmet veren ÇAREM; OSTOMİ yani Stoma Bakım 
da rakip tanımıyor."

http://antalyaekspres.com.tr/default.asp?sayfa=yazar&id=100&makaleid=5448




