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ConvaTec’in ostomili bireylere ve yakınlarına hediyesidir.

Mutluluğu aramaktan çok, onu elde 
etmeni engelleyen, seni mutsuz 

kılan şeyin ne olduğunu bul
Stefano D'Anna

Hayatınızı maksimumda yaşayın,
nasıl isterseniz, ne zaman isterseniz...

Engelleri Aşın

s.4 Cilt Bakımı   s.6 Benim Hikayem   s.12 Beslenmede Dikkat Edilecekler
s.14  Stoma Neden Açılır?   s.17 Ürostomi Nedir?
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Yeni Yıla yeniliklerle merhaba…
Yeni yılı, dergimizin yeni sayısı ile açmaktan 
mutluluk duyuyoruz. En başından itibaren 
bizden desteğini esirgemeyen tüm 
ostomili bireylere, yakınlarına, tüm sağlık 
profesyonellerine ConvaTec Türkiye ailesi 
adına teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Sizden gelen geribildirimler ve  
yönlendirmelerle yayınımızı daha da zengin 

hale getirmek için, ihtiyacınız olan bilgilere daha da kolay 
ulaşmanız için, yine çok çalışarak özel bir içerik hazırladık. 

2014 birçok açıdan yeniliklerle, değişikliklerle  dolu bir yıl oldu 
bizler için. Yeni projeler, yeni ürünler, yeni aktiviteler, yeni 
yayınlar... çok güzel geribildirimler aldık, paylaşımlarınızdan 
gurur duyduk, bir kez daha Türkiye’de ilkleri, yenilikleri 
başarıyla gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşadık...

Hayatınızı kolaylaştıracak bakım ürünleri ve destekleyici 
ürünlerle portföyümüz günden güne zenginleşiyor. SensiCare 
Bakım Ürünleri, Aloe Vesta grubu temizlik ürünleri şimdiden 
birçok ostomili bireyin tercihi haline geldi. 
www.convatec.com.tr web sitemiz yenilenmiş olarak  
hizmetinizde; Türkçe kaynak olarak ulaşabileceğiniz en 
detaylı web sitesi! Artık ostomi bakımı, yara bakımı ve 
ürünlerimiz hakkında dilediğiniz tüm güncel bilgiyi rahatlıkla 
bulabilecek, sizin ve yakınlarınızın hayatlarını kolaylaştırmak 
için sunduğumuz hizmetlerden en kısa sürede haberdar 
olabileceksiniz.

Ostomi Bakımında Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek 
kurduğumuz çağrı merkezimize gösterdiğiniz ilgi için ayrıca 
teşekkür ederiz! 444 51 69 nolu telefondan sesinizi duymak, 
önerilerinizi dinlemek, anketlerimize verdiğiniz cevaplarla 
gelişip büyümek  bize mutluluk verdi. 

Farklı konularla, farklı içeriklerle gelecek yayınlarını da beraber 
paylaşmak istediğimiz dergimiz için, sizlerin de kıymetli 
fikirlerini paylaşmaya devam etmenizden mutluluk duyarız. 
İyi seneler, sağlıkla, keyifle, huzur ve neşeyle  yeni yıl,  güzel 
yeniliklerle gelsin. 

Saygılarımızla
İrem Taşpınar
ConvaTec Türkiye Ülke Müdürü

ConvaTec daima yanınızda

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

Ürostomili Hastalara Özel
Prof. Dr. Kemal Sarıca, 
ürostomi ile ilgili bilinmesi 
gerekenleri anlatıyor.

Neler Yemeliyiz?
Sağlıklı bir yaşam için 
beslenme önerileri...

Stoma Nedir?
Bağcılar E.A.H. Genel Cerrahi 
Servisi'nden Doç. Dr. Atilla 
Çelik, stoma ile ilgili değerli 
bilgiler paylaştı.

Bağcılar E.A.H. 
Stomaterapi Ünitesi 
Hizmete Girdi
ST hemşiresi Sayın Mehmet 
Atasoy Stoma ve Yara 
Bakım Ünitesinde verilen 
hizmetlerden bahsediyor.

Günlük Sorular
Yrd. Doç. Dr. Wafi Attaallah 
stoma ile yaşam konusunda 
sorularımızı yanıtladı.

Bizden Haberler
Samsun Bayimiz İnci Çokçetin 
Çıkış, ConvaTec ile tanışma 
ve çalışma hikayesini 
paylaşıyor.

ConvaTec Türkiye 
Ülke Müdürü

Kontak baskı İstanbul, 2015
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. ©2015

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Bayar Cad., Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza
No:7/3-9 34742, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul Tel: 216 416 52 00
Müşteri Hizmetleri 444 51 69 musterihizmetleri@convatec.com
Tic.Sic.No: İstanbul 693245

Editör: Fulya Tüzüner
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Ofislerimiz de yenileniyor! Ekim 2014 tarihi itibari ile İstanbul 
Fatih şubemiz, yeni yerinde sizlere hizmet sunmaya başladı. 
Öncelikle hizmetlerimizde, stomalı bireylerin ve yakınlarının 
ürün ve ürün kullanımı ile ilgili sorunların üstesinden gelmelerine 
yardımcı olmayı ve yaşam kalitesini attırmayı hedefliyoruz.  
Ameliyat öncesi ve sonrası, daha sonrasında ise tüm hayat 
boyunca sizlere destek ve hizmet vermeyi hedefleyen ConvaTec, 
Fatih ofisini yeni yüzü ile sizler ile buluşturuyor. Hafta içi 09:00-
18:00 saatleri arasında hizmet veren ofisimizde hasta ilişkileri 
danışmanlarımız ostomili birey ve yakınlarının soruları ile birebir 
ilgilenmektedir.

Bunun yanın sıra Ostomi Danışma Hattımıza 444 51 69 numaralı telefondan ulaşarak ostomi ile ilgili merak ettikleriniz hakkında 
bilgi alabilir, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz... Sorularınıza cevap verebilmek, geniş ürün portföyü ile destek olabilmek ve 
karşılıklı sohbet edebilmek için sizleri bekliyoruz.

Yeniliklerle karşınızdayız Bizden Haberler
ConvaTec Türkiye olarak sizlere en iyi hizmeti sunmak amacı ile

kendimizi sürekli yeniliyor, geliştiriyoruz.

444 51 69

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. 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 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

Web sitemiz yeni yüzü ile hizmetinizde. Hem ostomi bakımında 
hem de yara bakımında aklınıza gelecek pek çok soruya 
cevap vermek için çok detaylı bir içerikte hazırlandı. Stoma 
ameliyatı öncesi ve sonrası sizi neler bekler, stomalı çocuk 
bakımı, hayatınızı kolaylaştıracak ürünler, peristomal cilt sağlığı, 
seyahat, spor, cinsellik gibi birçok konuda bilgiye Türkçe içerikte 
ulaşabileceksiniz. Ürün uygulama videoları Türkiye’nin her 
yerinden ostomili bireylere ulaşabilmek için sayfalarımıza eklendi.  
Aynı zamanda yara bakımı, yara bakımında yeni teknolojiler,   
yatak yarası, yanık yarası gibi günlük karşılaşabileceğiniz 
sorunlara öneriler yara ve cilt bakımı bölümünde sizleri bekliyor. 
Tüm ürün portföyümüze sitemizden ulaşabilir, ürün detayları ve 
kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
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Temiz ve
Sağlıklı Bir Cilt
Temiz ve
Sağlıklı Bir Cilt

Ameliyat geçirdiğinizde, hayatınızdaki bazı eski 
alışkanlıkları değiştirmeniz gerekebilir. Cildiniz 
daha hassas olabilir ve daha dikkatli bakım 
gerektirebilir. O halde, iyi bir cilt bakımının 
temelleriyle (yıkama ve kurulama gibi) 
başlayalım. Sabun ve suyun hiçbir sakıncası 
yoktur; duş almaya ve banyo yapmaya eskisi 
gibi devam edebilirsiniz. Burada asıl önemli 
olan nokta, kalıntı bırakmayan sabun ve duş 
ürünlerinin tercih edilmesidir. Çünkü sıvı sabun, 
ıslak mendil, bebek mendili gibi nemlendirici ve 
yağ içeren ürünler, cildinizde koruyucu katman 
oluşumuna engel olabilecek bir kalıntı bırakır. 
Aloe Vesta Temizleme Köpüğü ve Temizleme 
Mendilleri kullanabileceğiniz ürünler arasındadır.

Yıkanın ve kurulanın
Suya girdiniz, peki şimdi ne yapmalısınız? 
Tahrişe neden olabileceği için, cildinizi çok sert 
bir şekilde ovmak pek iyi bir fikir değil. Ardından, 
cildinizi doğal yollarla kurumaya bırakmak 
idealdir ancak bu her zaman pratik olmayabilir. 
Dolayısıyla, cildinizi temizledikten sonra 
durulayıp, kuru ve yumuşak bir bez veya havlu 
ile iyice kurulayın.
Cildi nemlendirmek ve rahatlatmak için topikal 
losyon, krem veya merhem kullanmanız 
gerekip gerekmediği konusunda sorunuz 
varsa, özellikle de sorularınız yapışkan birikimi 
ve kalıntının giderilmesiyle ilgiliyse, mutlaka 
sağlık uzmanınıza danışın. Torba ve adaptörü 
çıkarırken kalıntı bırakmadan ve cildinize zarar 
vermeden uygulama yapmanız için SensiCare 
silikon yapışkan çözücü kullanabilirsiniz.

Güçlü ve yumuşak
Sağlıklı bir cilt, enfeksiyon riskinin azaltılmasına, 
nem dengesinin korunmasına ve vücut ısısının 
düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşlandıkça 
cildimizin esnekliği azalır ve dolayısıyla cildimiz, 
enfeksiyonlara daha açık hale gelir.

İyi bir cilt bakımı tahrişin ve 
enfeksiyonun önlenmesine 

yardımcı olur.

Cilt sağlığınızı korumak 
ve enfeksiyon riskini 

azaltmak için  "pH 
dengesi"nin ne anlama 

geldiğini öğrenin. 
Cildinizdeki yumuşaklık 

hissini korumak için 
birkaç önerimiz var.

Cilt dengesi

Bazı sert sabunlar, asit 
örtüsünün bir kısmını 
ortadan kaldırarak cildin 
mantar veya bakteri 
enfeksiyonlarına karşı 
savunmasız olmasına 
yol açabilir. Bu nedenle, 
belirli bir sabunu satın 
almadan önce, sağlık 
uzmanınıza danışarak 
cildinize uygun pH 
dengeli temizleyicileri 
öğrenmeniz yararlı 
olacaktır.

Her türlü cilt rahatsızlığı 
ile ortaya çıktığı anda 
ilgilenin. Zaman içinde 
sağlık uzmanınızın 
da tavsiyeleriyle, 
hafif bir alerjik tepkiyi 
veya rahatsızlığı, 
daha ciddi sonuçlara 
yol açabilecek 
rahatsızlıklardan ayırt 
etmeyi öğrenebilirsiniz.
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Bu nedenle, yaşlanmakta olan cildinize 
çok daha fazla özen göstermeniz 
gerekir.
Sağlıklı bir cilt, travma ve soğuk 
algınlığına karşı koruma sağlamanın 
yanı sıra bizi çevresel etkenlerden 
de korur. D vitamini üretir ve insan 
vücudunda sağlam, esnek bir kalkan 
oluşmasını sağlar.
Terleme de cilt enfeksiyonlarına karşı 
korumada önemli rol oynayabilir. Adaptör 
altında kullanacağınız SensiCare Bariyer 
Sprey veya Bariyer Köpük Aplikatörler 

cildinizi dış etkenlere karşı korumakta 
etkin bir yöntemdir. 

Yardım alın
Ciltte kızarıklık, kırmızı, şiş, çatlamış 
veya nemli cilt, en bilinen cilt 
sorunlarıdır. Bunlar, enfeksiyon veya 
'mekanik tahriş' kaynaklı olabilir. Basitçe 
ifade edecek olursak, bu, tahrişin iyice 
yerleşmemiş torba veya cilt bariyeri, 
erişilmesi zor bir stoma ya da dar 
giysilerden kaynaklanabileceği anlamına 
gelir.

Uygun bir torba sistemi sayesinde çoğu 
cilt sorununun önlenebileceğini aklınızda 
bulundurun. Böyle bir torba sistemi, 
cildi ostomiden sızabilecek atıklardan 
(akıntılardan) korur.
Cildiniz tahriş olursa ne olur? 
Danimarka'da yapılan ve peristomal 
cilt rahatsızlıklarının kaçınılmaz olup 
olmadığını sorgulayan bir araştırmaya 
göre, "peristomal cilt rahatsızlığı 
teşhisi konulan kişilerin %80'i (Candida 
albicans* nedeniyle oluşan mantar 

enfeksiyonundan kaynaklanan nem 
oluşumu gibi) tahrişe daha yatkın olabilir.
Cilt komplikasyonlarıyla başa çıkmanın 
en iyi yolu, tedbirli olmaktır. Ancak, 
bazen en iyi şekilde bakım yapılsa dahi 
bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla 
cildinizde bir değişiklik görürseniz, 
vakit kaybetmeden yardım alın. Yara 
ve Ostomi Bakım Hemşireniz, size 
torba alternatifleri önerebilir. Ayrıca 
dermatoloğa başvurmanız da önerilebilir. 
Cildiniz, sağlıklı olabilir ve olmalıdır da.

Cilt sorunlarının çoğu uygun
bir torba sistemi ve bakım ürünleri 

kullanımı ile önlenebilir.

Sağlıklı
cilt için
ipuçları

Sağlıklı
cilt için
ipuçları

Hastaneden ayrılmadan önce, 
gerekli tüm bilgileri aldığınız 
konusunda emin olun. Çok soru 
sormaktan çekinmeyin.

İyileşme sürecinde, rutin cilt 
bakımının daha sık yapılması 
gerekir. Dolayısıyla, bu süreçte 
doktorunuza danışarak cilt temizliği 
için uygun ürünler konusunda 
tavsiye isteyin.

Temizleme işlemine başlamadan 
önce, ihtiyacınız olan tüm 
malzemeleri elinizin altında 
bulundurun: Yıkanırken sabun veya 
mendil aramak, isteyeceğiniz son 
şey olacaktır.

Torbayı her değiştirdiğinizde, 
cildinizin stoma çevresinde kalan 
bölgesini inceleyin; kırmızılık, tahriş 
veya ağrı, bir soruna işaret edebilir.

Sabun ve su kullanmanızda bir 
sakınca yoktur, ancak kalıntı 
bırakmayan sabunları tercih edin.

Temizlenirken, tahrişe neden 
olabilecek sert havlular 
kullanmaktan kaçının. Yavaşça 
kurulanmanız gerektiğini 
unutmayın!

Mümkünse, rutin cilt bakımı 
uygulamanızı hastanedeyken 
deneyin. Refakatçiniz veya 
uygun olan bir arkadaşınız ya 
da akrabanız varsa, söz konusu 
kişiler, bakımınızı yapabilmeniz 
konusunda size yardımcı olabilir.

Aloe Vesta
Temizleme 
Köpüğü

Sensi-Care 
Bariyer Sprey

Sensi-Care 
Bariyer Köpük 
Aplikatör

Sensi-Care 
Yapışkan 
Çözücü Sprey

Aloe Vesta
Hasta Temizleme 
Mendili

Sensi-Care
Nemlendirici
Vücut Kremi
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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
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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..."

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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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..."

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: Ostomili bireylerin günlük yaşamında ek 
olarak dikkat etmesi gereken konular neler? 

Sayın W. Attaallah: Bizler ostomili bireyleri normal bir 
birey olarak kabul ediyoruz, kişilerin de kendilerinin farklı 
olmadıklarını kabul etmelerini istiyoruz. Beslenmeyle 
ilgili kolostomi kalın bağırsakta olduğu için hastanın 
bağırsağından gelen dışkı katıdır, bu sebepten dolayı bu 
hastaların beslenmesini normal kişilerden farkı yoktur. Fakat 
ileostomi ince bağırsakta olduğu için hastanın bağırsağından 
gelen dışkı genellikle sıvı olur bu sebeple ileostomisi olan 
hastalarda vucüttaki su kaybı daha fazla olduğu için fazla sıvı 
tüketmelerini öneriyoruz. Bu tip hastalar az sıvı tükettikleri 
zaman böbrek yetmezliği şikayeti gelişebiliyor aynı zamanda 
ileostomiden çok fazla sıvı geldiği zaman sıvı kaybını 
engellemek için bağırsak yavaşlatıcı ilaç da önerebiliyoruz. 
Her iki hasta tipinde de  hareket kısıtlaması yoktur fakat 
ameliyat sonrası aşırı kilo alımı, fıtık ve yağlanmaya sebep 
olabilir bu sebeple aşırı kilo alımını fazla önermiyoruz. 

ConvaTec: Spor yapabilirler mi yapabilirlerse hangi 
sporlar uygundur?

Sayın W. Attaallah: Hastalar her türlü sporu yapabilirler. 
Ameliyat sonrası dönemde ameliyat yeri ya da ostomi yerinde 
fıtık gelişebileceği için çok ağırlık kaldırılan spor çeşitlerini 
önermiyoruz. Hastaların yapabilecekleri en uygun sporlar: 
yüzme (havuza ve denize girebilirler), koşu, yürüyüş, fitness 
olabilir.

ConvaTec: Duş alırken bağırsağın içine su ya da sabun 
kaçarsa sorun olurmu?

Sayın W. Attaallah: Duş alırken, denize veya havuza girerken 
hastanın stomasından içeriye su kaçarsa hiçbir sorun olmaz. 
Bağırsak mukozası hassas bir doku olduğu için bağırsağın 
üzerini sabun, şampuan gibi maddelerle silmemelidirler, bu 
bölgeye kese ya da lif uygulamamalıdırlar.

ConvaTec: Bir çok kişi kendisini hasta olarak tanımlıyor, 
ameliyat sonrası hayatlarında değişiklikler neler oluyor?

Sayın W. Attaallah: Malesef bazı  bireylerin hayatları 
değişiyor ve özellikle bu bireylerde depresyon daha sık 
görülebiliyor. Bu durumlarda psikiyatriden destek almalarında 
fayda vardır. Sosyal hayatlarında değişikler oluyor; ses 
olur, dışarı koku çıkışı olur korkusuyla bazı hastalar sosyal 
ortamdan uzak duruyorlar, bu durumda hastaların bir an önce 
durumu kabullenip alışmalarını tavsiye ediyoruz ve toplumdan 

Ostomi Hakkında
Kısa Bilgiler

Röportaj; Seda Ateş
Kilit Müşteri Yöneticisi

Sayın Yrd. Doç. Dr. Wafi Attaallah ile günlük konular 

üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
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kopmamalarını öneriyoruz. Ameliyat sonrası hastaların rutin 
takiplerini mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz çünkü eğer 
hasta kanser sebebiyle bu ameliyatı olduysa tekrar 
nüks olabilir ve bu durumu erken evrede 
anlayabilmek için doktor takibi önemlidir. 
Geçici ostomi açılan hastaların, 
kapatılma zamanı konusunda 
doktorlarından sağlıklı bilgi alıp bu 
süreci iyi takip etmeleri ve kapatma 
ameliyatlarını hekim tarafından 
uygunsa yaptırmalarını öneriyoruz. 
Kalıcı ostomisi olan hastalara ise 
mümkünse duruma adapte olup, 
ailelerinden manevi destek ya da 
psikiyatriden profesyonel yardım 
almalarını tavsiye ediyoruz. 

ConvaTec: Ostomili bir bireylerin 
çalışmasına engel bir durum var mıdır?

Sayın W. Attaallah: Çalışmalarına engel bir durum yoktur, 
çalışanlar da iş sürecine devam edebilirler.

ConvaTec: Oruç tutmak, namaz kılmak gibi dini vecibeleri 
nasıl yerine getirebilirler mi?

Sayın W. Attaallah: O hastalar dini vecibelerini yerine 
getirebilirler bununla ilgili hiçbir engel yoktur. Oruç tutarken 
vücutlarını zorlamamaları, aşırı su kaybı olan hastaların da 
özellikle dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Namaz kılarken 

secde ve rüku yaparken eğilmelerinde bir sakınca yoktur. 
Torbalarıyla namaz kılabilirler, tıbbi açıdan bir mahsuru 

yoktur. Dini konularla ilgili daha detaylı bilgiler için 
Diyanet’ten ya da din görevlilerinden yardım 

alabilirler.

ConvaTec: Uzun süren yolculuklara 
çıkabilirler mi, örneğin hacca 
gidilebilir mi?

Sayın W. Attaallah: Uzun süreli 
yolculuklara çıkabilirler hacca 
gidebilirler, hacla ilgili her türlü 
merasimde bulunabilirler, tavaf 

edebilirler. Kutsal bölge daha sıcak 
olduğu için sıvı tüketimini ihmal 

etmemelerini tavsiye ediyoruz.

ConvaTec: Hastanenizde hastaların 
başvurabileceği bir stoma bakım ünitesi var 

mıdır?

Sayın W. Attaallah: Hastanemizde tam teşekküllü bir stoma 
ünitemiz vardır, aktif olarak  çalışan hemşirelerimiz hastalara 
hizmet vermektedir. Ünitemizin iletişim bilgileri;

ST hemşiresi Kevser Şimşek
kevserhaytasimsek@hotmail.com

ST hemşiresi Gülçınar Mutlu
gulcinar.mutlu@hotmail.com
Hastane Tel.: 0216 625 45 45, 0216 457 06 06 (dahili 9061)

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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Zihnin gıdası
Kişinin kendini iyi hissetmesinde beslenme biçiminin payı büyüktür, peki hangi 

gıdalar kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olur?

Beslenmeyle ilgili işe yarar çeşitli 
kılavuzlar vardır. Dengeli olan ve çeşitli 
besinlerden oluşan beslenme düzeninin 
sürdürülmesi, daima tavsiye edilir. 
Ancak kendinizi daha iyi hissetmeniz için 
yapabileceğiniz başka şeyler de var.
Genel olarak, yapılacak en akıllıca şey 
düzenli yemek ve bol miktarda sıvı 
tüketmektir. Kilo kontrolünde sorun 
yaşamanıza neden olan yiyecekler 
varsa, bunları belirli bir süre boyunca 
yemeyip, daha sonra hepsini aşamalı 
olarak diyetinize tekrar dahil etmeyi 
deneyebilirsiniz.
Genellikle en ideal olanı, mümkünse ana 
ve ara öğünleri güne eşit olarak yaymak 
ve her öğünde nişasta bazlı karbonhidrat 
içeren gıdalar (patates, mısır, pirinç ve 
ekmek gibi) tüketmektir. Yüksek çıkışlı 
stomanız varsa, ameliyat öncesine 
kıyasla daha yüksek miktarlarda sıvı 
almanız gerekecektir. Bu durumda bir 
miktar sodyum ve glikoz içeren sıvıların 
tüketilmesi, emilimin artmasına yardımcı 
olmak açısından faydalı olacaktır. 
Gerekenden fazla miktarda su içmek, 
yalnızca stoma çıkışınızın daha yüksek 
seviyede olmasını sağlar. Çıkışın çok sulu 

olması durumunda, potasyum ve sodyum 
kaybının artma riski ortaya çıkar. Bununla 
başa çıkmanın en iyi yolu, herhangi bir 
eczanede bulabileceğiniz oral rehidrasyon 
solüsyonlarını kullanmaktır. Devam etmesi 
durumunda ise tıbbi yardım almanız 
gerekir.

Dışarıda yemek mi? Hiç sorun değil
Canınız bir restoranda arkadaşlarınızla 
birlikte bir şeyler yemek istediğinde 
ne yaparsınız? Evde kendi başınıza 
yemek yaptığınızda olduğu gibi bu 
durumla da başa çıkamamanız için hiçbir 
sebep yok. Kabul etmeliyiz ki dışarıda 
yemenin en cazip yanı, sosyalleşmeyi 
sağlaması. Sınırınızı bildiğiniz ve aşırıya 
kaçmadığınız sürece dışarıda yemek veya 
arkadaşlarla parti vermek gibi etkinliklerin 
hepsine katılabilirsiniz.
Baharatlı yiyeceklerin sorun yaratacağına 
dair yaygın bir inanış olsa da, asıl sorun 
bu değil. Hint veya Meksika yemekleri 
yapan bir restoranın ya da hazır 
yemeklerin en kötü yanı yiyeceklerin 
çoğunda yağ oranının fazla olmasıdır.

Vücudunuzun hangi yiyeceğe nasıl 
tepki vereceğini görmek için, yeni 

yiyecekleri birer birer ve küçük 
miktarlarda tüketin

Pratik öneriler:

Sindirimi kolaylaştırmak ve hangi 
yiyeceklerin sorun yaratabileceğini 
tespit etmek için, yeni yiyecekleri birer 
birer ve küçük miktarlarda tüketin.

Oral rehidrasyon solüsyonları, su 
çıkışından kaynaklanan potasyum ve 
sodyum kaybıyla baş etmeye yardımcı 
olabilir.

Yemeklerinizi düzenli yiyin ve bol sıvı 
tüketin.

Her öğününüzde mutlaka nişasta bazlı 
karbonhidrat içeren gıdalar olmasına 
özen gösterin.

Çok fazla sakız çiğnemekten, içecekleri 
pipetle içmekten veya yiyecekleri 
ağzınız açık olarak çiğnemekten 
kaçının. Tüm bunlar yuttuğunuz hava 
miktarını artırır ve bu da gaz sorunu 
yaşamanıza neden olur.

Tuz kullanımını tamamen kesmeyin.

Meyve suları harika bir vitamin 
kaynağıdır. Şeker oranının yüksek 
olması nedeniyle erik suyunun 
fazla tüketilmesinin laksatif etki 
yaratabileceğini unutmayın.

Sodyum ve glikoz içeren içecekler 
tüketmeniz, bu içeceklerin sıvı 
emilimine yardımcı olması bakımından 
faydalı olabilir.

Süt ürünleri tüketmeyi ihmal etmeyin. 
Süt ürünleri, kalsiyum ve protein 
açısından oldukça zengin besinlerdir 
ve herhangi bir rahatsızlığa yol 
açmazlar.

Mısır unundan yapılan krakerler, tam 
buğday veya çavdar krakerleri ve kıtır 
krakerler, tanesiz fiber kaynağı olarak 
ideal yiyeceklerdir.

Diyetinizi, yürüyüş veya yüzme gibi 
hafif egzersizlerle destekleyebilirsiniz.

En önemlisi, yediklerinizin tadını 
çıkarın ve yeme konusunda fazla 
endişelenmeyin. Stres, kendinizi bitkin 
hissetmenize yol açabilir ve hayat, 
gereğinden fazla endişe duymak için 
çok kısadır.
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Bu durum, bağırsak sorunlarına 
yol açabilir. Mayasız ekmek, yağda 
kızartılmış yemekler veya kremalı soslarla 
pişirilen yiyecekler konusunda tedbirli 
olun.
Ostomi operasyonu geçiren kişilerin süt 
ürünleri tüketmemesi gerektiğine dair 
somut bir kanıt bulunmuyor. Aksine, bu 
besinler önemli birer kalsiyum ve protein 
kaynağıdır.
Alkol almakta sakınca yoktur; ancak 
biranın, özellikle mideniz boşken, hızlı 
içildiğinde gazı artıracağını unutmayın!

Temkinli yaklaşım
Lif, bağırsakların sorunsuz çalışması 
açısından hayati önem taşır. Ancak 
hastalar, çözünmeyen bazı lif 
kaynaklarının koku ve gaz oluşumu ile 
bunlara bağlı rahatsızlık duyma olasılığını 

artırabileceğini unutmamalıdır. Kereviz, 
brokoli ve karnabahar gibi sert saplı 
sebzelerin yanı sıra soğan ve mantar da 
çözünmeyen lif kaynakları arasındadır. 
Dolayısıyla, bu tür yiyeceklerin 
tüketiminde aşırıya kaçılmaması faydalı 
olacaktır.
Ancak, bunların aksine tahıl, yulaf, 
meyve ve baklagiller (örneğin, yeşil 
mercimek) gibi çözünür lif bakımından 
zengin olan yiyecekler, genellikle stomalı 
kişiler tarafından iyi tolere edilir. Stoma 
ağzı çok dar değilse, tohumlu yiyecek 
tüketilmesinde sakınca yoktur.
Ayrıca, stoma çıktıları sulu olan kişilerin, 
pirinç, makarna ve muz tüketiminin bu 
konuda faydalı olduğunu bildirdiklerini de 
hatırlatmakta fayda var. 
Daha fazla bilgi için: www.convatec.com.tr

Meyve, lif açısından
zengindir ve doğal bir
vitamin kaynağıdır.

Bir bakışta:

Sindirim güçlüğü Karnabahar sapı, 
brokoli, kereviz, soğan ve mantar gibi 
yiyeceklerin sorun yaratma olasılığı 
yüksektir.

Yüksek oranda yağ içeren bazı 
yemekler bağırsak sorunlarına yol 
açabilir, dolayısıyla bu yemeklerden 
uzak durmanız, sağlığınız açısından iyi 
olacaktır.

Gazlı içecekler ve bira, şişkinlik 
hissetmenize neden olabilir ve 
midenizdeki gaz seviyesini artırabilir. 
Bu nedenle bu içeceklerde aşırıya 
kaçmamaya ve karnınız açken 
içmemeye özen gösterin.

İstenmeyen kokular şu yiyeceklerin 
fazla tüketilmesi sonucu oluşabilir: 
kuru fasulye, bezelye, soğan, 
lahana, yumurta, balık ve bazı peynir 
türleri. Dolayısıyla, vücudunuzun bu 
yiyeceklere nasıl tepki verdiğini test 
edin ve bunları aşırıya kaçmadan, 
öğününüzün temelini oluşturmayacak 
şekilde tüketin.

Tohumlu yiyecekler, stomanızın 
dar bir ağzı olması durumunda sorun 
oluşturabilir. Bu konuyla ilgili bir 
endişeniz varsa, sağlık uzmanınızdan 
sizi bir diyetisyene yönlendirmesini 
isteyebilirsiniz.

Öğün atlamak tavsiye edilmez. 
Sağlığınızı korumak için düzenli 
yemeniz ve ideal kilonuzu korumaya 
dikkat etmeniz gerekir. Kendinizi aç 
bırakmak, hastalanmanıza sebep 
olacağı gibi stomanızın düzgün 
çalışmasına da engel olabilir.

Çok hızlı yemek özellikle ostomi 
operasyonu geçirmiş hastalarda 
rahatsızlığa yol açabilir. Yavaş yiyin ve 
iyice çiğneyin; böylece, mide krampı 
ve gaz oluşma olasılığını azaltmanın 
yanı sıra, bunun sonucu olarak 
yemeklerinizden daha fazla keyif 
alacaksınız.

Paniğe kapılmayın ve kendinizi tatsız 
bir diyete mahkum edip restoranları 
hayatınızdan çıkarmayın. Bu önerileri 
uygulayın ve her insanın benzersiz 
birer birey olduğunu aklınızda 
bulundurun. Sizin için en iyi yaklaşım, 
size hangi yöntemin uyacağını test 
ederek öğrenmek olacaktır.
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Stoma nedir?
Neden açılır?

ConvaTec: Stoma nedir? Neden 
açılması gerekir?

Sayın A. Çelik: Stoma 
Yunanca’dan gelen bir kelime olup 
açıklık veya ağız anlamına gelir. 
Barsak stoması, barsağın karın 
duvarına ağızlaştırıldığı açıklığa 
verilen isimdir. Geçici veya kalıcı 
bir süre için karın duvarından 
boşalmasını sağlamaktır. Üç 
amaçla yapılır.

1. Hastalıklı bölgeden 
dışkının geçmesini engellemek.
(Rektum yaralanmaları- 
rektovezikal fistüller)

2. Tümör gibi yer kaplayan bir duruma bağlı tıkanıklık nedeni 
ile boşalamayan barsağı acil şartlarda boşaltmak.

3. Makat bölgesindeki kanserler nedeni ile çıkarılan anüsün 
görevini yapması.

ConvaTec: Türkiye ve Dünyadaki stomalı bireylerin aldığı 
hizmetler nelerdir?

Sayın A. Çelik: Dünya Enterostomal Terapistler Derneğine 
göre; her bireyin gereksinimlerinin saptanması ve bu 
gereksinimlerin kendi ülkesinde mevcut en iyi araç-gereç 
ve yöntemler ile karşılanmasını isteme hakkı vardır. Ayrıca 
her bireyin enterostomal terapi hemşiresi tarafından sunulan 
kapsamlı ve özelleşmiş bakım alma hakkı vardır. Bu sebeple 
stoma terapi üniteleri kurulmuştur.

Ünitede verilen hizmetler;
• Hastayı ve hasta yakınlarını hastalığı ve yapılacak 

ameliyata ilişkin bilgilendirme.
• Ameliyat öncesi stoma açılacak yer tayini.
• Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların 

yakınlarının anksiyete düzeylerini azaltma.
• Hasta ve hasta yakınlarına stoma bakımı yapabilme 

becerisi kazandırma
• Kalıcı kolostomisi olan hasta ve hasta yakınlarına 

irigasyon yapabilme becerisi kazandırma.

• Hasta ve hasta yakınlarını stoma bakım ürünleri ve uygun 
ürün seçme konusunda bilgilendirme.

• Ödemin azalması, hastanın kilo alıp vermesi gibi 
durumlarda değişebilecek stoma çapının izlenmesi ve cilt 
sorunları gelişmeden gerekli ürün değişimi konusunda 
yardımcı olma

• Stoma komplikasyonlarının erken belirlenmesi ve 
önlenmesi

• Emosyonel destek, olası psikiyatrik problemlerin erken 
dönemde tanısı ve psikiyatrik konsültasyonun sağlanması.

• Periyodik takipler ile hastaların, karşılaştıkları sorunların 
çözüme ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye yönelik 
önerilerde bulunma.

ConvaTec: Kolorektal kanser önlenebilir mi?

Sayın A. Çelik: Kolarektal kanseri önlemede en güçlü 
silahlardan biri düzenli kolorektal kanser taramasıdır. Kalın 
barsağın kolon ve polip, kanserleri çoğu kez iyice büyüyene 
kadar belirti vermezler. Tarama yöntemi, belirtisi olmayan bir 
hastada kalın barsak kanserine dönüşebilecek bir hastalığı 
ortaya koymak için yapılan bir veya daha fazla testi içerir.
Tarama yöntemlerinin öncelikle amacı kanser gelişmeden 
önce poliplerin (kalın barsak duvarında gelişen kanser öncesi 
iyi huylu tümörler) tespiti ve çıkarılmasıdır. Böylece kanser 
gelişimi önlenmiş olacaktır. Tarama yöntemlerinin diğer önemli 
bir amacı ise kalın barsak kanser hastalığını hiç değilse erken 
dönemde yakalamak ve tedavisini sağlamaktır. Erken evrede 
tespit edilen kanserlerin tedavisi ve tamamen iyileşmesi 
mümkündür.
Risk faktörleri
Ailede (birinci ve ikinci derece akrabalar) ve / veya 
kendisinde;
• Kalın barsak kanseri hikayesi
• Kalın barsak polibi hikayesi
• Ülseratif kolit ve Chron hastalığı (8-10 yıldan fazla süre ile 

hasta olanlarda risk artar) 
• Meme, yumurtalık ve rahim kanseri olanlar
• 50 yaş üstü bireyler

Röportaj;
Muharrem Yılmazer

Hasta İlişkileri Temsilcisi
İstanbul

Bağcılar E.A.H., Genel Cerrahi Servisi'nden Sayın Doç. Dr. Atilla 
Çelik ile stoma üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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ConvaTec: Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası en çok 
dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Sayın A. Çelik: Stoma, yalnızca bireyi fizyolojik olarak değil 
psikolojik olarak da etkileyen bir durumdur. Hastalar yeni 
durumlarına uyum sağlarken anlaşılmaya yani psikolojik 
desteğede ihtiyaç duyarlar.
Etkili ameliyat öncesi eğitim ve bakım, kompliksyonların 
önlenmesini, erken fark edilmesini ve bireyin 
rehabilitasyonunu kolaylaştıran etmenlerdir. Elektif şartlarda 
açılması planlanan geçici ve kalıcı ileostomi/ kolostomi 
için hasta eğitimi, postoperatif dönemde hasta uyumunu 
arttırmaktadır.

Ameliyat sonrası

• Stoma açıklığına uygun çapta torba seçimi,
• Dengeli ve yeterli beslenme, sıvı alımına dikkat edilmeli,
• Kötü gaz kokusu yapmayan besinler tüketilmeli,
• Cerrahi yara iyileşir iyileşmez banyo yapılabilir,
• Sert aktivite gerektiren sporlar yapılmamalı 

(boks, güreş, vs.)
• Stoma normal cinsel hayatınızı sürdürmeye engel olamaz.

Beklenmeyen durumlarda stoma bakım hemşiresinden yardım 
alınmalı.

Ameliyat öncesi

• Gastrointestinal sistem hakkında bilgi verilmeli.
• Hasta ve hasta yakınları hastalık ve yapılacak ameliyat 

hakkında bilgilendirilmeli,
• Hasta ve hasta yakının anksiyete düzeyleri belirlenmeli,
• Stomanın yeri, görünümü, fonksiyonu konularında 

bilgilendirilmeli,
• Günlük yaşam aktiviteleri açıklanmalı,

Stoma bölgesi belirlenmesi yapılmalıdır.

ConvaTec: Stoma terapi 
alanında nasıl çalışmaya karar 
verdiniz?

Sayın M. Atasoy: Hemşirelik 
alanında kendime katabileceğim 
bir artı olarak gördüm öncelikle. 
Stoma terapi ve yara bakım 
alanında Türkiye'de gelişmekte 
olduğunu gördüğüm bir çok güzel 
şey var.Yakın zamanda dünya 
standartlarını yakalayacağımızı 
düşünüyorum. 

ConvaTec: Ünite ne zaman kuruldu? Kimlere nasıl hizmet 
vermektesiniz?

Sayın M. Atasoy: Ünite, Ekim 2014 sonunda açılmış olup, 
başta ameliyat sonrası dönemdeki kolorektal ameliyatı olan 
ve stoma açılan hastalarımıza hizmet vermeye başladık.
Daha sonrasında dışardan da hasta kabulüne başladık.
Stoma bakım ve kronik yara bakımı olarak iki farklı alanda 
hastalarımıza hizmet sunmaktayız.

ConvaTec: Hasta takibi ne şekilde yapılıyor?

Sayın M. Atasoy: Öncelikle hasta eğitimlerini hastanede 
alan hastalarımızı taburcu tarihinden sonra 10. gün daha 
sonra takip eden diğer 10. günde ünitemize davet ediyoruz. 
Stomanın varsa yarasının gelişimini hazırlamış olduğumuz 
hasta bakım kartlarına göre değerlendiriyoruz. Daha sonra 
periyodik olarak ayda bir olmak koşulu ile hastalarımız 
ünitemize başvuruyorlar.

Bağcılar E.A.H., Genel Cerrahi Servisi'nden Stoma Terapi ve Yara Bakım Hemşiresi Sayın Mehmet 
Atasoy ünite ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

ST Hemşiresi
Mehmet Atasoy

Doç. Dr. Atilla Çelik Uzm. Dr. Fatih Çelebi
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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.
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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



18

ConvaTec Moldable
TechnologyTM Adaptör
Fark Yaratıyor
Moldable adaptör kullanan ostomili bireyler kendi tecrübelerini paylaşıyor...

Turgut Bektaş, 71 yaşında 6 yıldır stomalı bir birey:

İlk zamanlar kesilebilir adaptörlerden kullanıyordum ve bakım zaman alıyordu. Sonra elle şekillendirilebilen adaptörden 
haberdar oldum ve denemek istedim. Yaklaşık üç yıldır Moldable Adaptör kullanıyorum. Bu sayede hem pasta 

kullanmıyorum hem de adaptör kesme derdiyle uğraşmıyorum. Adaptör torba değişimi bana külfet olmaktan çıktı. 
Kendimi hem güvende ve rahat hem de konforlu hissediyorum. Çünkü sızıntıya maruz kalmıyorum.

Teşekkürler ConvaTec...

Keriman Yürektürk, 2010 yılında ostomi ameliyatı geçirdi:

1942 doğumluyum. Ostomi ile 2010 yılının Temmuz ayında tanıştım. Ameliyat sonrasında sosyal yaşantımda bir 
değişiklik olmadı. Tam tersine hayatı daha iyi tanıdım. Şimdi spor yapıyorum, bol bol yürüyorum, sık sık denize giriyorum.

En hoşuma giden şey; kendi temizliğimi kendim yapıyor olmak. Kimseye muhtaç değilim. Manevi olarak beni rahatlatıyor. 
Moldable adaptörle kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptöre elimle şekil veriyorum. Daha rahat, daha konforlu, 

makasla kesilen ürünlere göre daha hafif olduğunu hissediyorum. Makas ve pasta kullanmadığım için bakım sürem 
kısaldı. Bu süreyi kendime ayırıyor, daha çok geziyorum. Ostomili tüm bireylere Moldable adaptörü öneririm. Kullandığım 

süre içerisinde hiç yaram olmadı. Başka bakım ürünleri de kullanıyorum. Özellikle Aloe Veste Temizleme Köpüğü cildi 
çok rahatlatıyor. Kendimi tertemiz ve güvenli hissediyorum.

Cansu Şamar, 8 ay önce kolektomi ameliyatı geçirdi:

Bana kolostomi açılmasının sebebi Crohn hastalığı. Hastanede kaldığım dönem içerisinde farklı bir marka adaptör 
kullandım. Ancak cildimde tahrişlere ve yaralara sebep oldu. Stoma terapi hemşiresinin tavsiyesi ile ConvaTec Moldable 

adaptör ile tanıştım. Moldable adaptör hayatımda çok şey değiştirdi; adaptörü kesme derdi yok, kolay yapışıyor, 
stomayı sardığı ve onun şeklini aldığı için sızıntı olma derdi yok. Bu sayede tahriş ve yaralardan kurtuldum. Ayrıca 

Moldable adaptör ile torba adaptör değiştirmek zor olmaktan çıktı. Zamandan tasarruf ediyorum. Adaptörü vücudumda 
hissetmiyorum. Stoması uygun olan herkese bu adaptörü tavsiye ederim.

Açıklığı ayarlayın Koruma bandını çıkartın Stomanıza göre 
şekillendirin

Esnek yakayı yapıştırın Torbanızı takın
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ConvaTec: Ostomi ile nasıl tanıştınız?

Sayın K. Görgülü: 17 Aralık 2012 tarihinde doğan torunum, 
1 gün sonra ostomi ameliyatı oldu. Servise alındığı zaman 
üzerinde 2 parçalı yetişkin boy kolostomi torbası ve adaptörü 
vardı ve ürünler neredeyse torunumun boyu kadardı.
ConvaTec özel pediyatrik kolostomi torbasıyla hem ben hem 
de bakım yaparken torunum çok daha rahat ettik. Aileler ürün 
seçerken mutlaka detaylı araştırma yapsınlar. Berkay halen 
yaşamına torba ile devam ediyor.

ConvaTec: Düzenli doktor kontrolünde misiniz?

Sayın K. Görgülü: Torunumun annesi ve babası işitme ve 
konuşma engelli oldukları için ve doktorun verdiği bilgileri tam 
olarak anlayamadıkları için Berkay'ın tüm sorumluluğu bana 
ait. 15 günde bir doktora gidiyoruz. Tüm kontrollerimiz düzenli 
olarak yapılıyor.

ConvaTec: Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz?

Sayın K. Görgülü: Berkay şu an tam 2 yaşında olduğu için 
özellikle uykusunda kısıtlama oluyor. Gece uyanıyor. Yürürken 
hareket özgürlüğü kısıtlanıyor ve torbasını çekiştiriyor. 
Büyüdükçe daha kolay olacak, eminim.

ConvaTec: Ne sıklıkla bakım yapıyorsunuz?

Sayın K. Görgülü: Kızarıklık ve tahriş olmasın diye her gün 
düzenli bakım yapıyoruz. Çocuk olunca insan üzerine daha 
fazla düşmek istiyor.

ConvaTec: Bakım ürünlerinden faydalanıyor musunuz?

Sayın K. Görgülü: Başlarda bakım yaparken çok canı 
acıyordu. Özellikle torbayı bedeninden çıkartırken çok 
ağlıyordu. Sonra bu işlemi daha kolaylaştıracak ürünler 
olduğunu öğrendik. Niltac Yapışkan Çözücü kullanıyoruz. 
Torbayı kolaylıkla çıkarttığımız için hiç canı yanmıyor. Zaten 
derisi tahriş olmasın diye torbayı yapıştırmadan önce de 
Silesse Bariyer Sprey kullanıyoruz. Her gün bakım yaparken 
düzenli uyguluyoruz. Ayrıca pudra hayatımı inanılmaz 
kolaylaştırıyor.

Bakım Ürünleriyle
Hayat Daha Kolay
Berkay Benli'nin dedesi Sayın Kamil Görgülü ile ostomili

çocuk bakımı üzerine bir söyleşi yaptık.
Burak Sevgili

Hasta ilişkileri Temsilcisi
İzmir, Röportaj

Doktorumu ne zaman aramalıyım?        Aşağıdaki durumlardan herhangi biri ile karşılaştığınızda doktorunuza başvurun. 

• Çocuğunuz normalde davrandığı gibi davranmıyor
• Aşırı uykulu, yemiyor veya içmiyor
• Güçsüz, sinirli veya çok alıngan
• Yüksek ateş
• Kusma veya sıvı tutamama
• Şişkin karın veya karın ağrısı
• Kötü kokulu veya kanlı diyare

• 4 saatten uzun süre gaita veya idrar gelmemesi
• Stomadan gelen gaita miktarında büyük artış
• Stomanın renginin mavi, mor veya siyah hale gelmesi
• Stoma çevresindeki ciltte 2-3 gün içinde iyileşmeyen 

pişik, kızarıklık veya tahriş
• Çocuğunuzun durmaksızın veya ağrısı olduğunu 

düşündürecek şekilde ağlaması
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Optimus Köşesi

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan romanından uyarlanan film babasını hiç tanımamış 
ve annesi uyuşturucu müptelası olan Afro-Amerikan bir çocuğun futbol kariyerini anlatmaktadır. 
Normalden iri olan ve 13 kardeşinin arasında hiç ilgi görmeyen Michael Oher bir gün Bay ve Bayan 
Toughy tarafından evlatlık alınır ve hayatı değişmeye başlar. Okuma ve yazması olmayan Michael 
yeteneğinin farkına varıp futbola başlar. Sandra Bullock bu filmle 2010 yılında yapılan Akademi 
Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Sandra Bullock The Blind Side ile 
en iyi kadın oyuncu Altın Küre ödülüne de layık bulunmuştur.

Hazırlayan: Gülşah Arılık

Kör Nokta 
Yönetmen: John Lee Hancock (2009)

Oyuncular: Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw

"Bir adam kralın kapısını çalmış ve ona demiş ki, Bana bir tekne ver." Bilinmeyen adaların kalmadığına 
inanılan bir dönemde bilinmeyen ada arama cesaretine sahip bir adamla böyle bir cesareti görüp hayatını 

değiştirebileceğine inanan bir kadının büyük usta Saramago’nun eşsiz anlatısında edebiyat tarihine geçen 
yolculukları böyle başlar. Emrah İmre’nin Portekizceden çevirisi ve Birol Bayram’ın desenleriyle okurun 

minör başyapıtlarından olacaktır "Bilinmeyen Adanın Öyküsü".

Bilinmeyen Adanın Öyküsü
Yazar: José Saramago 

ANAGRAM BULMACA Nasıl çözülür?
MADEN 

1 
.........

TACİR
2

.........

ALGON 
3 

.........

KİBİR 
4 

.........

Her kutucuğun üst kısmında verilen
karışık sözcüklerin harfleri, aşağıdaki soruların 

cevaplarını oluşturmaktadır. Bu soruları
cevaplandırdıktan sonra, herbir cevabın baş harfini 

birleştirirseniz, güzel bir söz bulacaksınız.

MAKAD 
5 

.........

MELEK 
6 

.........

PARSA
7 

.........

TIRAŞ 
8 

.........

HALAT 
9 

.........

KAŞIN 
10 

.........

HALIS 
11 

.........

AŞKİN 
12 

.........

MURAT 
13 

.........

TAVLA 
14 

.........

KASIL 
15 

.........

FERİK 
16 

.........

1. Vücut, boy pos 2. Gerileme, geri çekilme

3. Yaklaşık 4,5 litreye denk gelen ölçü birimi 4. Sıvı koymaya kulplu, emzikli kap

5. Ağız boşluğunun tavanı 6. Mafsal

7. İri dişli bir törpü 8. Neşeli, şen

9. Yaban armudu 10. Elle veya makineyle yapılan işleme

11. Düzeltme, iyileştirme 12. Uzun, kıvırcık tüylü bir cins köpek

13. Bir meyve 14. Gövdesi uttan küçük bir çalgı

15. Suya batırılmış 16. Arkadaş, dost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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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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Bayilerimizden Haberler
İnci Çokçetin Çıkış 20 yıldır medikal sektörün 

içerisinde. ConvaTec'le 17 yıl önce tanışan 

İnci Hanım, son 6 yıldır da Samsun'da 

bayimiz olarak hizmet vermekte. Evli ve

11 yaşında Eren adında bir oğlu var.

ConvaTec'le nasıl çalışmaya başladınız?

Bana "Neden ConvaTec" diye sorarsanız, size verebileceğim 
tek cevap "ConvaTec, anlatılmaz yaşanır." olacaktır; Çünkü 
ConvaTec dendiğinde akla konfor, kalite ve mutlu bireyler 
gelir.

Ostomi ve yara bakımı zorlu bir süreçtir. Hastaların kendilerini 
güvende hissetmeleri çok önemli. ConvaTec her hastanın 
ihtiyacına uygun cevabı verebilen bir marka.

Stoma işi yaparken ürünün kalitesi çok önemli ürünler cilde 
dost olmalı, yara oluşmamalı, esnek olmalı, hastanın vücut 
şekline stoma yapısına uygun olmalı, ürün sızıntı yapmamalı, 
koku yapmamalı,hasta kendini güvende ve mutlu hissetmeli. 
Ürüne güvenmelisin ki hastanın yanına gönül rahatlığı ile 
gidebilesin ve her ihtiyaca uygun ürünümüzün olması ve 
bunların yara bakım özelliklerinin olması hep beni mutlu ve 
gururlu yapmıştır.

Bazen öyle değişik ve sorunlu stoma ve yaralarla 
karşılaşıyorum ki her defasında iyi ki ConvaTec bayisiyim 
diyorum. Çünkü her problemli hastada muhakkak alternatif bir 
ürünümüz var.

17 yıldır güvenle hep bu markayı temsil ettim, ömrüm olduğu 
müddetçe de temsil etmek isterim. Şu an 2 saha çalışanı ve 
bir ofis çalışanı olarak 3 kişi hizmet vermekteyiz.

Hastalar ile ilgili ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?

Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın her zaman yanındayız. 
Onlara psikolojik olarak destek vermekteyiz. Onları ailemizden 
biri gibi görüp kendimize ne yapılmasını istiyorsak onlara 
da onu yaşatmaya çalışıyoruz. Hastalarımız  bize 24 saat 
ulaşabiliyorlar. Stoma terapi ünitesinin olmadığı yerlerde 
stoma bakımı eğiminde onlara destek veriyoruz. Uygun olan 
üründen numune deniyoruz, kontak dergimizden veriyoruz ki 
kendilerinin de yalnız olmadıklarının da bilincinde oluyorlar. 
Onlara her zaman yanlarında malzeme taşımaları için çanta 
veriyoruz.

Hasta takibi nasıl yapıyorsunuz?

Sürekli olarak doktor, klinik, hemşire ve hasta ziyaretleri 
yapmaktayız. Bu ziyaretlerimizde ürünlerimizi, yeniliklerimizi  
anlatıyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye 
çalışıyoruz. Malzemelerini evlerine kadar gönderiyoruz 
stoması ile ilgili herhangi bir sıkıntısında adaptör 
değişimlerinde yanlarında oluyoruz. Hastalarımıza reçete 
günlerini ve SGK ödemeleri hakkında bilgi veriyoruz. Ücretsiz 

olarak yine evde kendilerine bakım hizmeti veriyoruz. Her 
iki ayda bir reçete günlerini takip edip hatırlatıyoruz. SGK ile 
ilgili gelişme ve değişikliklerde bilgi veriyoruz. Ödemelerinin 
takibini yapıp hastalarımıza haber veriyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Kalite ve başarı asla tesadüf değildir. Hastalıklar geçici, 
dostluklar bakidir inancıyla meslektaşlarıma ConvaTec 
ailesinin bir ferdi olarak sağlıklı, başarılı ve tüm sorunlarımızın 
çözüldüğü 2015 yılı diliyorum. Bu ailenin bir ferdi olmamı 
sağlayan Sayın İrem Taşpınar ve bugüne kadar yanımda olan 
tüm ConvaTec çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

Tahsin Semizoğlu
Kurumsal Satış Yöneticisi




