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Özellikte batıda 
fiziksel ve duygusal refahı 
sağlamak için uzun süredir 
uygulanan yoga, kanser 
tedavisi gören hastalarda 
da yararlı sonuçlar 
sağlıyor. Tıbbi Onkoloji 
Uzmanı Dr. Hilmi Ege, 
“Yoganın, uyku kalitesi, 
ruh hali, stres, anksiyete, 
depresyon, kansere 
bağlı stres, kansere bağlı 
semptomlar üzerine etki 
ettiği gözleniyor. 

Farklı kanser türlerine 
sahip hastalar üzerinde 
yapılan çalışmalarda, 
standart kanser 
tedavilerine ek olarak 
yoganın yaşam kalitesini ve 
zihinsel sağlığı iyileştirmek 
için tamamlayıcı bir terapi 

olarak kullanılabileceğini 
gösteriyor” diyor. 

Yoga'yı veya başka 
bir egzersizi denemeden 
önce güvenli olduğundan 
emin olmak için hastaların 
mutlaka hekimlerine 
danışmaları gerekiyor. 

Yogayla kanseri 
tedavi etmenin mümkün 
olmadığının altını çizen Dr. 
Hilmi Ege, “Bazı duruşları 
yapmak zordur ve size 
uygun olmayabilirler. 
Egzersiz veya yoga 
yaparken bunları kontrol 
altında yaparak eklem ve 
bağlarda hasar meydana 
gelmemesine dikkat 
edilmelidir” diyor. 

Egzersiz hangi 
sistemleri etkileyerek 

kanser riskini azaltıyor?
k İnsülin ve östrojen 

hormon düzeylerini 
düşürerek kanser gelişimi 
ve ilerlemesiyle ilişkili 
bazı büyüme faktörlerini 
azaltıyor.
k Obezitenin 

önlenmesine yardımcı 
oluyor ve insülin direncinin 
gelişimini azaltıyor.
k Vücudun bağışıklık 

sisteminin daha iyi çalış-
masına katkıda bulunuyor 
ve iltihaplanmayı azaltıyor. 
k Safra asitlerinin 

metabolizmasını arttırıyor 
ve bağırsak hareketlerini 
düzenliyor. Böylece 
gastrointestinal sistem 
olası kanserojenlere daha 
az maruz kalıyor.
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Yeni gelişmelerle artık kanserde 

tam kür sağlama oranları artarken 
yaşam süreleri de uzuyor. 
Dolayısıyla hastalıkla birlikte kaliteli 
yaşamın önemi gündeme geliyor. 

Bunu sağlamak içinse, hastanın 
tıbbi onkoloğu ile birlikte yaşam 
tarzını yeniden gözden geçirip, 
gerekli değişimleri yapabilmesi 
önem taşıyor.  

Kanser multidisipliner bir 
hastalık yani tanısından tedavisine 
kadar, hatta tedavi esnasındaki ve 
sonrasındaki sürecin yönetilmesine 
kadar  tek bir hekimin kararı ile 
değil, bir çok branş hekiminin bir 
arada çalışmasını gerektiren bir 
hastalık. 

Hastalığın tıbbi tedavisinin yani 
sıra hastanın aldığı tedaviye uygun 
beslenmesinin planlanması, hasta 
ve ailesinin psikolojik yönden 
rahatlatılması tedavinin başarılı 
olmasında son derece önemli. 

Türk Kanser Derneği, kanser 
hastalarına ve ailelerine psikolojik 
danışmanlık desteği ve beslenme 
danışmanlığı hizmetlerini 
sunmaktadır. 

Türk Kanser Derneği ile 
birlikte Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. 
Hilmi Ege, Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dilşat Baş, Psikolog 
İrem Sürmez’den aldığımız 
bilgilerle  tedavi başarısını arttıran 
basit tedbirler ve değişiklikler 
hakkında bilgilendirmek amacıyla 
değerli Kelebek okurları için bu 
yazıyı hazırladık.

Düzenli fiziksel aktivitenin 
kanser riskini azalttığı 
araştırmalarla gösteriliyor. 

Ancak egzersiz sadece 
riski azaltmakla kalmıyor, 
hastalıkla mücadele sırasında 
ve sonrasında da kaliteli 
yaşamın olmazsa olmazlarının 
da başında geliyor. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Dr. Hilmi Ege,düzenli olarak 
yapılan fiziksel aktivitenin 
kandaki insulin ve glikoz 
seviyelerini düşürerek tümör 
oluşumu riskini azalttığına 
dikkat çekiyor. Bununla 
birlikte, vücudun savunma 
mekanizmalarında yer alan 

çeşitli hormonların seviyelerini 
ve kanserle savaşan T 
hücrelerinin ve diğer 
akyuvarların fonksiyonlarının 
da artırdığını anlatıyor.  

Hastanın ve hastalığın 
durumuna göre hazırlanacak 
kişiye özel egzersiz 
programları hem fizyolojik, 
hem de psikolojik etkileriyle 
hayatta kalmayı artırdığı 
gibi kanser gelişiminin 
azalmasında da yardımcı 
oluyor. 

Kendini çok daha iyi ve 
güçlü hisseden hastalarda 
depresyon, yorgunluk gibi yan 
etkilerin de azaldığı gözleniyor. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. 
Hilmi Ege, ancak egzersiz 
programlarının kanserin 
türüne ve eşlik eden diğer 
hastalıklar göz önünde 
tutularak mutlaka hekim 
kontrolünde hazırlanması 
gerektiğine işaret ediyor. 

Bazı kanserlerde etkisi 
ispatlandı

Araştırmalar, fiziksel 
aktivitenin kanserden 
kurtulmuş olanlar için yararlı 
olabileceğini, özellikle kilo 
alımı, yaşam kalitesi, kanser 
nüksü veya ilerlemesi ve 
prognoz üzerine etkisi 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Dr. Hilmi Ege, kanserden 
sağ kalanlarda fiziksel 
aktivitenin potansiyel yararları 
için kanıtların çoğunun meme, 
prostat veya kolorektal 
kanser tanısı kişilere yönelik 
araştırmalardan geldiğini 
belirtiyor. 

Tedavi sırasında ve sonrasında...
HAREKET ETMEKTEN 
KORKMAYIN

YOGA, IYI BIR 
EGZERSIZ TERCIHI 

OLABILIR!

ALTERNATIF 
ÜRÜNLERE 

GÜVENMEYIN!

Kanser tedavisi sıra-
sında hastalar sıklıkla, 
yakın çevrelerindeki kişi-
lerden ilaç ya da alter-
natif ilaçlar önerile-
riyle karşılaşabiliyor. 

Bunları kullanmadan 
önce mutlaka onkolog-
larından onay almaları 
gerektiğine işaret eden 
Dr. Hilmi Ege, “Bu ürün-
lerin kemoterapi ilaçları 

ile etkileşim yapabileceği 
için akut böbrek yetmez-
liği veya karaciğer hasarı 
gibi ciddi yan etkileri 
yaratabileceği unutulma-
malı” diyor. 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege
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Kanser tedavisinde başarılı sonuçlara 
ulaştıran yöntemler sayesinde mutlu 
sonla biten hikayeler umut olmaya 
devam ediyor. 

Ancak hastalığın tanısıyla başlayan bu 
sürecin hem hastayı, hem de yakınlarını 
fiziksel ve ruhsal olarak yorduğu da 
önemsenmesi gereken bir gerçek. 

Psikolog İrem Sürmez, bedenimizde 
ve ruhumuzda olan her şeyin birbirini 
karşılıklı olarak etkilemeye programlı 
olduğunu ve bu mücadelede de beden 
kadar ruhun da yorularak tıkanabildiğini 
söylüyor. 

Bu noktada hem hasta, hem de 
yakınlarının güçlü durup mücadeleye 
devam edebilmesi için psikolojik destek 
son derece kritik bir rol oynuyor. 

Kanser tanısı alan kişi bir anda 
“yok olma” ve “geleceğini kaybetme” 
korkusuyla yüzyüze kalıyor. İster istemez 
ölümü düşündürten bu durum karşısında 
kişide katastrofik (yıkıcı) bir etki 
yaratabiliyor. 

Bu düşünceye alışmayı beklemeden 
başlayan tıbbi süreç de sabır ve 
mücadele gerektiriyor. 

İşte bu noktada psikososyal destek 
devreye giriyor. 

Psikolog İrem Sürmez, hastanın kendi 
sağlığı ile ilgili doğru bilgiye ulaşmasının 
psikososyal desteğin temelini 
oluşturduğunu söylüyor. 

Böylelikle tıbbi karar alma sürecinde 
kendisine ve yakınlarına eşlik edebiliyor. 
Aileye de neyle karşı karşıya olduğu 
ve "kanser" in ölüm ve iyileşmeyecek 
bir hastalığa eş değer olmadığının 
anlatılması gerekiyor. 

Sosyal destek baş etme gücünü 
artırıyor

Kanser her ne kadar genel bir hastalık 
adı olsa da her hasta bu durumu farklı 
şekilde yaşıyor. 

Dolayısıyla hastalığı bağlı tüm 
korku, endişe ve fiziksel değişimlere 
karşı verdikleri tepkiler kişiden kişiye 
değişiklik gösterebiliyor. 

Hastanın yaşı, cinsiyeti, kanserin 
türü, nüks yaratıp yaratmadığı, tedavi 
surecinin ağırlığı, iş, aile ve sosyal 
sistemlerini ne kadar tetiklediği, aile 
ve arkadaş desteğinin olup olmadığı 
gibi birçok etken bu süreçle baş etme 
gücünü etkiliyor. 

Depresyon ve kaygı bozukluğu 

mutlaka tedavi edilmeli!
Hem kanser hastalarında ve 

bazen hasta yakınlarında, anksiyete 
bozukluklarını, depresyon, uyum ve 
kişilik bozuklukları gibi psikyatrik 
problemler de ortaya çıkabiliyor. 

Hastalık sürecinin ağır geçmesi, 
aktivitelerinin kısıtlaması ya da 
geleceğini kaybedileceği, acı çekileceği 
ya da sevdiklerini acı çektireceği 
korkusu hastada bazen baş etmesi 
çok güç kaygı durumu ya da depresyon 
yaratabiliyor. 

Bu bozuklukların mutlaka tedavi 
edilmesi gerektiğine işaret eden 
Psikolog İrem Sürmez, “Tedavinin 
başarısı için hastanın ve yakınlarının 

psikolojik olarak dengede olmaları 
ve sürecin yaratabileceği olumsuz 
duygulanımlarla ve kaygılarla baş 
edebilmeleri kritik önem taşıyor” diyor. 

Bireysel ve grup terapilerinden 
çok iyi sonuçlar alınıyor

Hastalığın yarattığı stresin bedenin 
kendi savunma sistemlerini zayıflatarak 
bağışıklık sistemine zarar verebildiğini 
hatırlatanPsikolog İrem Sürmez 
“Psikoterapi sürecinde hastanın 
kazanabileceği baş etme stratejileriyle 
bunu engellemek mümkün. 

Ayrıca, gevşeme egzersizleri, 
olumsuz duygularla baş etmeyi 
sağlayacak imajinasyon çalışmaları da 
kemoterapinin neden olduğu yoğun 

bulantı, kusma gibi fiziksel etkilerle baş 
etme de çok iyi sonuçlar veriyor” diyor. 

Bireysel terapinin yanında ya da 
bireysel terapi alamayan hastalarda, 
grup terapileri, aynı süreçlerden 
geçen kişilerle ortak paylaşım 
sayesinde hastalıkla baş etme güçlerini 
artırabiliyor. 

Psikolog İrem Sürmez, ihtiyaç 
duyulduğunda psikiyatrik ilaç tedavisinin 
de psikoterapi veya grup terapisiyle 
birlikte uygulanabileceğini söylüyor. 
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PSiKOLOJiK DESTEK 
TEDAVININ PARÇASI OLMALI!

Kanserin ruhta yarattığı hasarla da mücadele gerektiriyor

HASTA 
YAKINLARININ 
TUTUMLARI 

NASIL OLMALI?
k Hastalıkla, hasta 

kadar yakınları da cesaretle yüzleşmeli.
k Hastanın tedavi 

seçeneklerini anlama sürecinde kendisine eşlik edebilmek için önce kendileri çok iyi anlamalı. 
k Hastanın kanserin 

çağrıştırdığı tüm olumsuz duygulanımlarını ifade etmesine fırsat tanınmalı. 
k Psikoterapi ya da 

grup terapisi için hasta 
yönlendirilmeli. Kanserle mücadelenin tek bir kişinin mücadelesi olmadığı unutulmalı ve eğer gerekiyorsa kendileri de profesyonel destek almaktan çekinmemeli.
k Kanserle mücadelede fiziksel savaş kadar psikolojik savaşın da kritik önem 

taşıdığı unutulmadan yaşamın getirebileceği yeni deneyimlere açık olunmalı. 

Psikolog İrem Sürmez
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Uzun soluklu bir süreç 
gerektiren kanser tedavisinin 
her aşamasında sağlıklı 
beslenebilmek son derece 
önem taşıyor. 

Gerek tedavinin 
yaratabileceği yan etkilerin 
kontrolü, gerekse tedavi 
sonrasında kanserle 

mücadeleye devam 
edebilmek için hasta için en 

uygun beslenme planını 
oluşturmak gerekiyor. 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dilşat Baş, bu 
planın hem hastanın 
tedavisindeki ve genel 

durumundaki değişime 
göre güncellenmesi, 

hem de beslenme ile 
ilişkili yan etkilerin daha 
hafif yaşanması veya hiç 
ortaya çıkmamasının 
sağlanabilmesi için mutlaka 
onkoloji konusunda 
uzman bir diyetisyenden 
yardım alınmasının yarar 
sağlayacağını söylüyor. 

Bu sayede hastanın yaşam 
kalitesini yükseltmek de 
mümkün olabiliyor. 

Kanser tek bir hastalıkmış 
gibi düşünülse de tuttuğu 
organ veya dokuya göre 
etkileri değişiyor. 

Uygulanan tedavi 
yaklaşımları da aynı kanser 
türüne sahip hastalarda bile 
aynı olmuyor. 

Dolayısıyla hastaya uygun 
beslenme planı oluştururken, 
hastalığın kendisi, tedavinin 

oluşturduğu veya 
oluşturma ihtimali bulunan 
beslenme ile ilişkili yan 
etkilerin de sorgulanması 
gerekiyor. 

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dilşat Baş, kişinin 
beslenme öyküsünün iyi 
alınmasının değerlendirmenin 
en önemli kilometre 
taşlarından biri olduğunu 
söylüyor. 

Bu nedenle diyetisyen 
görüşmesi öncesi hastanın 
son 6 ay, son 3 ay ve son 
1 ay içerisindeki vücut 
ağırlığındaki değişimleri not 
etmesi, beslenme düzeni 
ve alışkanlıkları konusunda 
doğru bilgi verebilmek için 
son 1-2 günlük besin tüketim 
kaydını tutması daha sağlıklı 
beslenme değerlendirmesi 
yapılmasını sağlıyor. 

Hastanın durumuna 
göre yaklaşım değişiyor

Cerrahi, kemoterapi, 
radyoterapi veya 
immünoterapi gibi tedavi 
yöntemlerinden hangisi veya 
hangileriyle devam edileceği 
de kişiye özel beslenme 
planını etkiliyor. 

Örneğin mide kanseri 
nedeniyle cerrahi geçirmiş  
bir hasta ile meme kanseri 
tanısı nedeniyle cerrahi 
geçirmiş bir hastanın 
beslenme planları birbirinden 
tamamen farklı oluyor. 

Bununla birlikte, 
yoğun kabızlık ya da 

ishal şikayetleri olan ya 
da yutma güçlüğü veya 
ağız yaraları gibi hastanın 
beslenmesini engelleyen 
problemler yaşanması da 
beslenme planını tamamen 
değiştirebiliyor. 

Hastanın kültürel 
alışkanlık ya da yöresel 
beslenme alışkanlıkları ve 
yaşam tarzının da dikkate 
alınması gerektiğini söyleyen 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Dilşat Baş, “Bu değerleri  
göz önüne alarak oluşturulan 
bir plan hastanın gereksiz 
kısıtlamalar nedeniyle 
beslenme yetersizliği 
yaşamasının önüne  
geçiyor” diyor. 

Doğru bir beslenme 
planı nasıl olmalı?

Beslenme planlarımızda 
yasaklar koymaktan çok 
hastanın neyi veya neleri 
tüketebileceği üzerine 
yoğunlaştıklarını söyleyen 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Dilşat Baş, “Böylece sıkıcı 
yasaklar listesi yerine, hasta 
kendisine ait bir plan ile takip 
edebilme şansı elde ediyor, 
bu durum hastanın yaşam 
kalitesini de olumlu yönde 
etkileniyor.”

HASTAYA ÖZEL 
BESLENME PLANI OLMALI

Sıkıcı yasaklar listesine yer yok!

HEM SAĞLIKLI KALIN, HEM DE KANSERE KARŞI KORUNUN!
Kanser tedavisinde her geçen gün 

yaşanan gelişmelerle birlikte yaşam 
süresi de uzadı. Dolayısıyla hem 
kanserden korunma, hem de tedavisi 
tamamlanmış olan hastaların takip 
sürecindeki beslenme yaklaşımı için 
Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun 2017 
raporunda şu önerilere yer veriliyor…
k Sağlıklı ağırlığınıza ulaşın ve 

o ağırlığı koruyun: Obezitenin kolon, 
meme (menopoz sonrası dönem), 
prostat, pankreas, endometrium, 
böbrek, karaciğer, safrakesesi, özefaguz, 
yumurtalık ve kardianındahil olduğu 11 
kanser türünde riski artırdığı biliniyor. 

Bu nedenle vücut ağırlığınızı yaşınıza 
cinsiyetinize göre normal sınırlarda 
tutmaya çalışın. 

Her gün en az 30 dakikalık 
egzersizlerle fiziksel olarak aktif 
olmaya çalışmak bu konuda en önemli 
yardımcınız olacaktır. 
k Yüksek enerjili yiyecek ve 

içeceklerden kaçının: 100 gramı 
225-275 kkal den fazla olan yüksek 
enerjili yiyecek ve içeceklerden 
uzak durun. Bunun için mutlaka 
etiketleri dikkatli okuyun ve beslenme 
uzmanından yiyeceklerin kalori 
yoğunluğu ile ilgili bilgi alın. Kesinlikle 

alkol kullanmayın.
k Rengarenk sebzeleri 

sofralarınızın baş tacı yapın: 
Mevsiminde olmak kaydıyla, günde 
yaklaşık 600 gr, lif açısından zengin ve 
nişasta içermeyen brokoli, ıspanak, 
mantar, biber, kereviz, lahana, bamya 
gibi sebzeleri tüketmeye özen gösterin. 

Kurubaklagilleri haftada 1-2 kez  
yemek olarak  tüketin diğer günler 
ise salatalarınıza ekleyin. Tam buğday 
ekmeği, bulgur gibi tam tahıllı ürünleri 
tercih edin. 
k İşlenmiş ürünleri tüketmeyin: 

Kırmızı eti haftada 500 gr ile 

sınırlandırın. Ayrıca, sucuk, salam, sosis 
gibi işlenmiş et ürünlerini tüketmeyin. 
k Tuz tüketiminizi azaltın: 6 gr/

gün sınırını geçmemek için özellikle 
tuzlanmış salamura yiyeceklerden uzak 
durum. 

Hububat ve bakliyatlardaki küflenme 
ihtimalini unutmayın, satın alırken ve 
evde kuru-serin bir yerde saklanmış 
olmasına dikkat edin.
k Emzirin;hem anneyi hem de bebeği 

kanserden koruduğu için ilk 6 ay sadece 
anne sütü, 6’dan sonra ek gıda ile birlikte 
mümkünsü 2 yıl boyunca bebeğinizi 
anne sütü ile besleyin.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilşat Baş


