Saç dökülmesi, kad›n-erkek herkesin ciddi bir sa¤l›k ve
estetik problemi olmuﬂtur. Hastam›z ‘saçlar›m dökülüyor’
diye gelince: Kad›n-erkek, genç-yaﬂl› veya çocuk mu?,
durumuna göre; iyi bir anamnez al›r›z. Araﬂt›rma tetkikleri
yapar›z. E¤er sebebini bulabilirsek, eksik kan de¤erleri
varsa yerine koymaya çal›ﬂarak yapar›z.

Dökülmekte olan, cans›z, c›l›z saçlar güçlendirebilir,
dökülme h›z›n› yavaﬂlatabiliriz. Ancak tamamen dökülmüﬂ,
atrofik foliküllerden saç ç›karamay›z. Tedavide, doktor
kontrolünde kullan›lan yan etkilerinin takip edilmesi
gereken ilaçlar›n yan›nda medya reklamlar›yla tan›t›lan
çeﬂitli destek ürünler vard›r.
‹çeri¤inde Finasterid bulunan hormon ilaçlar› yaln›zca
erkeklerin kullan›m› için uygundur. Özellikle ön bölge
saçlar›n› güçlendirir. Saç dökülmesini durdurur, minyatür
saçlar› canland›r›r. Etkisinin görülebilmesi için en az bir
y›l kullan›lmal›d›r. Seksüel aktivitenin kalitesinin bozulmas›
gibi nadir görülen yan etkisi ilac›n kullan›m›n› engellemektedir. Genç hastalarda, henüz dökülmelerin yeni
baﬂlad›¤› durumlarda kullan›m› uygundur. E¤er yan
etkileriyle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂsa ilaç kesildikten sonra 2-3 hafta
içinde geçer.
Saç dökülmesini tedavi etmek için kulland›¤›m›z en
bilinen di¤er bir ilaç Minoxidil’dir. Androgenetik alopesi
nedeniyle küçülmüﬂ olan k›l köklerini yeniden canland›r›r.
Yaln›z bu ilac›n, damar geniﬂletici etkisinden mi yoksa
direkt k›llanmay› artt›r›c› etkisi mi tedaviyi sa¤lamaktad›r?

Hala tart›ﬂma konusudur. Baz› ilaçlarla birlikte, kanser
tedavisi s›ras›nda, hamilelerde ve emziren kad›nlarda,
50 yaﬂ›n üstündeki kiﬂilerde kullan›lmas› sak›ncal›d›r.
Spironolakton, azeleik asit, ketakonazol, baz› do¤um
kontrol ilaçlar›; Çinko, B12, B6, yeﬂil çay, radix v.s. gibi
çeﬂitli ilaçlar ve destek ürünleri içeren tedaviler; Topik
gibi kapat›c›lar; Cerrahi müdahaleler derken bir de
bak›yorsunuz ki kiﬂi saç ekimine do¤ru yönelmiﬂ.
Saç ekimi günümüzde çok baﬂar›l› bir
ﬂekilde FUE yöntemiyle yap›lmaktad›r.
Eskiden yap›lan FUT yönteminde
ensedeki saçl› bölgeden geniﬂ bir plak
ç›kar›l›p dikiﬂ at›l›yorken günümüzde
son beﬂ y›ldan beri micromotor (saç
ekim robotu)'la tek tek al›nan saç
folikülleri saçs›z bölgede aç›lan
yerlerine, do¤al haline uyum
sa¤layacak pozisyonda tek tek
yerleﬂtirilir. Tamamen lokal anestezi
ile yap›lan bu iﬂlemlerde büyük
parçalar kesilip dikilmedi¤i için
operasyon izi olmaz. Ortalama 6-7 saat süren bu
iﬂlemlerde hastan›n ihtiyac›na göre ortalama 4000-4500
greft yerleﬂtirilebilir. Üç -Dört ay sonra ekilen saçlar
kendine gelmeye baﬂlar.
Günümüzde art›k saç dökülmesi korkulu rüyam›z
olmayacak.
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• NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹ﬁK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
• ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• PATOLOJ‹ LABORATUVARI
• PS‹KOLOJ‹
A‹LE Ç‹FT VE YET‹ﬁK‹N TERAP‹S‹
• SA⁄LIKLI YAﬁAM-TAMAMLAYICI TIP
• TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ
• TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR
• ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAﬁ KIRMA ÜN‹TES‹
• YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹

Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaﬂmal›d›r.
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A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I
C‹LD‹YE
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAH‹L‹YE
D‹YET VE BESLENME
ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹
SAÇ EK‹M‹
F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
GENEL CERRAH‹
MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI
GER‹ATR‹
GÖZ MERKEZ‹
ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KARD‹YOLOJ‹
EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER
KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹
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