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KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI
Op. Dr. Lütfiye Tomak Bilgilendirme broşürüdür. Tanı ve tedavi için 

lütfen hekiminize danışınız. 

Mamografi: 2 yılda 1 yapılır.  ( Daha sık yapmak için bir neden yoksa.)

Meme ultrason : Yılda 1 yapılabilir. ( gerekiyorsa daha sık önerilebilir)

Vajinal muayene ve ultrason :

Başlangıçta her yıl mutlaka önerilmekte . Sonrasın da kişisel özelliklerle

kontrol sıklığı düzenlenebilir. 

Pap smear: Problem yoksa 3 yılda bir yeterli. ( sorun varsa

tekrarlanabilir )

HPV testi: 5 yılda bir 65 yaşına kadar önerilmekte. 

Kemik Dansitometre : 2_3  yılda bir önerilmekte. Risk faktörü varsa

daha sık yapılmalıdır.
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Menopoz kadınlar için önemli bir geçiş dönemi olmakla birlikte hayatın

üçte birlik kısmını etkiler. Kelime anlamı olarak adet görmenin bitmesi

anlamına gelir. Buna göre menopoz, yumurtalıkların aktifliğini kaybetmesi

sonucunda östrojen hormonun azalması ve adet görmenin bitmesi olarak

tanımlanabilir. 

SAĞLIKLI BİR MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN;
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Hangi Kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılmalıdır?
Aşırı alkol ve sigara kullananlara ve kötü beslenen kadınlara,

Kalça kırığı olan ya da ailesel bir kemik erimesi öyküsü olan kadınlara,

Tip 1 insülin bağımlı şeker hastalarına,

İdrarda aşırı kollajen atılması gösteren ve hızlı kemik içeriği değişimine uğrayanlara,

 Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlara,

Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından  risk taşıyan kadınlara,

Rahim ve yumurtalıklar  alınarak  menopoza giren kadınlara,

Menopozdan sonra kemik erimesi ve kırık riski taşıyan kadınlara,

Zayıf ve uzun boylu kadınlara menopoz sonrasında,

160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık olan kadınlara,

Yılda 2,5 cm. den fazla boy kısalması olanlara,

65 yaştan büyük olanlara,

Kalsiyumdan fakir beslenenlere,

Yetişkin yaşta küçük travmalarla kırığı olan kadınlara,

Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma görülenlere,

Östrojen tedavisi alamayanlara ( herhangi bir kontrendikasyon nedeniyle ),

1 aydan uzun süren hareketsiz  kalmak zorunda olanlara( ameliyat, hastalık, alçı... vb

nedenlerle ),

Heparin, Antiasit, Kortikosteroidler , Dilantin, Barbituratlar  ve Tiroid Hormonu gibi

ilaçları  6 ayda uzun süre kullananlara yapılmalıdır. 

Hangi Kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılamaz?
İnceleme tarihinden 2 - 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde

kullanmış olanlara,

Hareketsiz yatamayanlara ( inceleme sırasında sabit duramayacağı için ),

İleri derecede omurga deformasyonu olanlara pozisyon verilemeyeceği için  ölçüm

yapılamaz.


