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Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH)
PAH, ciddi sonuglara yol agabilen nadir bir hastallktir. Son yillarda hastalik
daha iyi anlasIlmis, tani ve tedavi y6n{emleri geli§tirilmis ve PAH alanlnda daha

tlmit verici sonuelar elde edilmeye baslanmlstlr.
PAH hastalarinda daha iyi sonuglarin elde edilebilmesi igin erken d6nemde

do8ru tani konmasi btlytlk 6nem ta§imaktadir.
PAH'Ii hastalara 5zel bakim gerekir. Bu brostlr egzersiz, yolculuk, gtlnltlk
yasam etkinlikleri, beslenme, duygusal sorunlar ve acil durumlar hakkinda size
fikir vermek igin hazirlanmistir. Bu brostlrde genel ipuglarl bulacakslniz, Sizinle
ilgilenen uzmanlardan sizin iein en iyi uygulamalarln neler oldugunu 68reniniz.

Akliniza gelen butun sorunlari mutlaka doktorunuza sorunuz.

PAH hastalar. iein 5nemli ipuelarl
• Doktor kontrollerine zaman[nda gidiniz.

• Gerekli testleri dtlzenli olarak yaptirinlz. Hastalik ve tedavinin takibj ve
gerekti©inde uygun mudahalelerin yapilabilmesi igin doktorunuzun 6nerdi©i
testler dtlzenli araliklarla yaptirilmalidir (6rn, EKG, ytlrtlme testi,

ekokardiyografi, solunum testleri, kan testleri, karaci©er fonksiyon testleri,
gebelik testi).

• Tedavinizi doktorunuzun 6nerdi©i Sekilde diizenli olarak uygulayiniz,
• Doktorunuz aksini belirtmedi©i surece kesinlikle tedavinize ai`a vermeyiniz.
• Hastali©inlzla ilgili tlbbi belgelerinizi kaybetmeyiniz.

• Ailenizden ve yakmlarmizdan destek allnlz.
• Kendinizi zorlayicl i§ler yapmayiniz.

• Sa8llkli besleniniz.
• Hayatlnizi hastali©iniza g6re yeniden dtlzenleyiniz.
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PAH'ta egzersizin rolti"

Egzersiz programini planlamadan Once yapilan ytlrtlme testinin sonuglarl yol

gtistericidir. Foksiyonel de©erlendirme igin genellikle 6 dakika ytirtime test:i

PAH'ta hastayi etkileyen en 6nemli klinik semptomlar nefes darll5.
(dispne) ve aktivitede asiri yorgunluk hissidir. Bu bulgulara go©u zaman
depresyon da eslik eder. Bu bulgular dinlenmede, orta dereceli bir egzersizde
veya basit bir ytlrumede ortaya 9ikabilir. Bilingsiz egzersizle gelisen bu

kullan[Ilr'

Testler sirasinda hastalar monitorize edilir ve kandaki oksijen miktarl kaydedilir.
Testlerde bulgularin ortaya gikti©I ve oksijen seviyesinin dtlsttlgtl egzersiz
duzeyi kaydedilir.

problemler, bilingli programlanan egzersizle giderilebilir. Gtlnktl kalbimiz,

egzersiz e5itimine fizyolojik olarak uyum g6sterme yetene©ine sahiptir.

Doktorunuza ve fizyoterapistinize danl§madan egzersiz yapmaya ba§lamayln.

ilag tedavisj alan ve hastali©I kontrol altinda tutulmaya 9alisilan bir hastada

egzersiz programi, testte ulasi]an slnir]ari zorlamayacak §eki]de baslati[mali,
hastanin uyumuna gore dtlzenlenmelidir.

• Egzersiz, kalp ve akci8erlerin uyumlu eall§masina olanak verir.
Egzersizin tipi "aerobik" yani solunum ve nabzi artiran, genis kas gruplarini

• Egzersiz e©itimiyle kisi daha az oksijenle daha 9ok is yapabilir hale gelebilir.

igeren ytirume, bisiklete binme gibi aktivitelerde kullanllan turde olmalldir.

• Egzersizle enerji ttlketimi azalmis olur.
Programmizi uygularken beklenmedik bir yakinma gelisirse veya mevcut
• Egzersiz e9itiminin yaratti©i hormonal de5isikliklerle kisi egzersiz yaptlk?a

kendini daha mutlu hisseder.
• Egzersiz, hastall8in yaratti8i anksiyete ve depresyondan uzakla§maya

yakinmalarmizda artis oluyorsa egzersizi birakin yavap yavas kontrol altma
almaya €allsln..

Islnma igin yavas tempoda yilriiytin (veya bisiklet pedali gevirin).

yardimci olur.

Sonraki dakikalarda temponuzu hafifge artirabilirsiniz. Bununla ifade edilen

• Egzersjz, PAH has[alarlnda ge[isen yorgun[u5u geciktirebi[ir, gtlnktl
hafifge nabiz ve solunum hizlmizin arttlrdi©I bir de8erdir. Belli araliklarla

kalp-damar sisteminin dayaniklili5Ini artirir.
• Egzersiz sayesinde hasta, solunumunu daha etkili kullanmayi 6©renir. Kisa

solunumlar yerine derin nefes alip yava§ga nefes vererek solunum

tempomuzu bjraz artlrip (bjsiklette ise pedal direncjnj artirlp), tekrar dustlrerek
kalp damar sisteminizin artan is ytlktlne uyumunu geli§tirin. Herhangi bjr bulgu

gelisirse baplanglgtaki yavas tempoya d6nun ve ol:urun.

kontroltinti sa5Iar.
Herhangi bir olumsuz bulgu gelismezse yurtlmenizi devam ettirin ve istedi©iniz

• Egzersiz, gevsemede yardimcidir.
• Egzersiz; PAH hastalarinin gtlnltlk yasamda ba©imsiz yasamalarina katkida

bulunur, yasam kalitelerini ytlkseltir.
• Egzersiz; ytlksek tansiyon, seker hastali©i, kemik erimesi ve obezite

zaman sonlandirin. Aniden durmayln. So©uma periyodu olarak yavaslayarak
biraz daha ytlrtiyun veya bisikletteyseniz pedal direnci slfir iken pedal gevirin
ve dinlenjn. Hafif tempo terjmi, ytirtlrken rahapa konusabildi8iniz dtlzeyi

aeiklar. Tempo konusmanlzi engelliyorsa, egzersiz dtizeyiniz fazladir ve zararll
Olabjlir.

gibi problemlerle savasmada yardimcidir. Kalp igin 6nemli olan

iyi huylu kolestrolH arttlrlr.
• Egzersizin bu sayilan yararlarina ulasmak igin

egzersizin tipini ve yo8unlu5unu iyi ayarlamak
gerekir.
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Bu uygulamayi ev programi olarak yapmadan Once hastanedeki egzersiz

testlerinizi mutlaka yaptirmis olun. Egzersiz egitimi uygulamaslna,

doktorunuza danismadan ba§Iamayin.

Durumunuz izin veriyorsa haftada en az fig kez diizenli olarak bu yi]riime
aktivitesini yapmaya ealisln. E©er disari eikamiyorsaniz veya bu ytJrtlytlsteki
is ytiktl artlslarl size fazla geliyorsa (Foksiyonel Sinif lv hastalar), evinizin uzun

koridoru veya salonunda gtln iginde belirli araliklarla sadece ytlriime amaell
kisa turlar atin. Stlrekli oturdu©unuz yerde kalmayin.

Kas dayanlkllll9l ve kuwet
Hastali©Iniz iein higbir Sey yapma.maktansa, fonksiyonel durumunuzun
elverdigi 6Ietide aktif olmaya 6zen g@sterin. Egzersizin e©itim etkisini

aklinlzdan 9ikarmayin. Egzersiz e5itimi yasam boyu stirmelidir, gtlnku

yapllmadiglnda etkileri geri d6nti§IildHr.
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Y0lcu|uk6

ueakla yolcu|uk6

PAH'li hastalar araba, tren, ugak ya da gemiyle yolculuk 6ncesinde 6zel plan

• Havayolu Sirketinden, uga©a biniste ve iniste 1:ekerlekli sanda]ye

yapmalldirlar. Yolculuk planlarlnizi mutlaka doktorunuzla g6rHsiin.
Doktorunuzla 6zellikle Su konLIlar| g6ril§tin:5

• Oksijen kullanma geregi
• Yaninlza almaniz gereken ilae miktarl

• lJeus ytiksekli8iniz (ugakla yolculukta) ve gidece8iniz yerin deniz
seviyesinden ytlksekli8i gibi...

sa9lamas[ni isteyin,
• Havaalanlnda slkinti yasamamak igin bagaj teslimi, islemler ve di©er

kontroller igin her zaman fazladan zaman ayirin.
• Yolculukta 9ikabilecek ktlgtlk purtlzlerin sikmti yaratmasina izin vermeyin.
Uzun kuyruklar, r6tarlar ve ba§ka sorunlar 9ikabilece©ine bastan hazlrlikli
olun.

• Valizlerin kaybolma olasili©ini dtlstlnerek, ilaglannizi el bagajlnlzda taslyln.

Y0Ia 9Ikmadan 6nce6
• Doktorunuza yolculuk yapabilecek durumda olup olmadiginizi sorun. Yilksek
rak]m[[ yerler sizin igin guven]i olmayabilir.

• Yola ?ikmadan 6ce rutin tlbbi 1:esl:lerinizi tamamlayln
• Gecikmeleri de g6z 6ntlnde bulundurarak, yaniniza yolculuk boyu yetecek

Pulmoner Emboli (PE) hakkinda bilmeniz

gereken|er6
Ugak yolculu6u bacaklarda kan plhtisi olu§ma riskini artlrir. Bu duruma
derin ven trambozu (DVT) denir. Bu pihti akci©erlere kadar gidip, Pulmoner
Emboli (PE) olarak adlandirllan duruma yol agabilir. Dtlstlk hava basinci kanin

kadar ilag alln.
• Gtlmrtlk memur[arina ko[aylik sa9lamak i€in i[aglar[n[zl orjinal kL]tu[ariy[a al[n.

pihtila?rna olasill©im artirdi©indan, ugak yolculu©unda PE riski daha fazladir.

Dar yerlerde oturmak ve ueu§ sirasinda bacaklari fazla hareket ettirememek de
• Oksijen tH|]H gibi ekstra tibbi donanim ya da geregleri yaniniza aldi©mizdan

riski arttirir.

emin olun.

• Doktorunuzdan durumunuzu, her bir ilacin adini ve dozunu, oksijen
gereksiniminizi, doktorun adlnl ve telefon numaraslni ve havayolu personeli,
gtlmrtlk memurlarl ya da sizinle ilgilenmesi gerekebilecek doktorlar igin
6nemli olan di©er bilgileri j€eren bir mektup isteyin,

• Birlikte seyahat etti©iniz kisilerin, PAH konusunda bi[gi[i olduklarindan ve acil
durumda ne yapllmasi gerekti©ini bildiklerinden emin olun.

• Mumktlnse, gidece8iniz yerdeki bir ilgili uzman adini
6nceden 6©renin.
• Gezinizi dikkatle p]an]ay[n, istedi©iniz her yeri

gt}recek enerjiniz olmayabilir. Dolayisiyla en eok

nereleri g6rmek istedi©inizi 6nceden saptayin.

Bu sorunu or[adan kaldlrmak igin yapabilecekleriniz §unlardir:
• Kompresyon (varis) eoraplari giyin.

• Saatte birkag kez bacaklarmlzi hareket ettirin ve saatte bir kalkip ugakta
ytlrtlytln.

• Kolayca kalkip hareket edebilmek iein koridor tarafmda yer isteyin.

• Ueakta vticudunuzun susuz kalmamasi iein ugu§tan Once ve ugus siraslnda
su i9in.

PAH ile yasamak6
PAH'ta egzersiz, yolculuk, hatta gunltlk ya?am etkinlikleri gibi birgok sey size
zor g6rtlnebilir.

PAH ile yasamlnizl sHrdHrmenizi kolayla§tirabileoek ipuelari:
• Nefessiz kaldi5mizda ara verin, oturun ve dinlenin. Nefes nefese kalmaktan
kaeln,n.

• Sigara i?meyin ve sigara igilen ortamlarda bulunmayin.
• Toz, duman ve.a©ir kokulardan kaglnln.

GtlnlHk yasami kolaylastlrmak iein:
• Ev islerinizi hafifletin.

• A©ir tabak, eanak gibi nesneleri daha hafifiyle de5i§tirin.
• eok kullandi©iniz esyalari kolayca erisebilece©iniz yerlere koyun.

• i§lerinizi kolaylastlracak dtlzenlemeler yapln. Ome©in, haftalik yemek listesi

yapmak, alisveriste kolaylik sa5lar.

Zaman ve enerji tasarrufu sa5Iayacak y6ntemler bulun:
• ihtiyaciniz olan maddelerden yedek bulundurun.

• Eve teslim hizmetlerinden yararlanin.
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Beslenme ve PAN
Neden sa8likli bir diyet gereklidir?
Sa©lik igin vtlcudunuzun lie temel besine gereksinimi vardlr; ya©, protein ve
karbonhidral:lar. SaEjlikli bjr diyette bu tl? besin do6ru dengededjr.

Bu sayede:6

• Wcudunuzun gtinlHk enerji gereksinimi kar§IIanlr.
• Sa©likli kilonuzu korur ya da sa5llkll bir kiloya ula§irsiniz.

• Bacaklarda ve dizlerde §iskinlik azalir.

Sa8likli kilo nedir?6
Sa5IIkll kilo boyunuza ve viicut yai]inlza g6re do©ru olan kilodur. PAH'Ii
kisilerin her biri igin durum farklid[r. Bazl]arinln kilo vermesi gerekir, bazilarinin

da kilo almasi. Ancak, PAH'Ii herkes kilosuna dikkat etmelidir. En az haftada
iki kez 1:artilln. Kilonuzda k[sa bir si]re igindeki hizli de9isimler (ddsds ya da

artls) sorun o[du5u anlam]na gelebilir. Kilonuzu izlemek igin bir "takip karti"
kullanin ve hlz[] de©isimleri doktorunuza bildirin.

PAH ve duygulariniz
PAH gibi ciddi bir hastalik, fiziksel oldu©u kadar duygusal de9i§ik[iklere de
yol agar. PAH ender rastlanan, insanin ya?amini de©istiren bir hastaliktir;

dolayisiyla, hastalarda depresyon, stres, sugluluk ve yalnizlik gibi duygularin
ortaya clkmasi hig de Sasirtici de©ildir. Bu brostlrde PAH'1:a sik g6rtllen

duygusal sorunlardan bir klsmlyla bas etmeniz igin bazi ipu?larina yer
verilmi?tir.

Depresyon
Yorgunluk, oksijen azli©i, 6fke ve bunlarin yani sira, PAH tedavisinde kullanilan
bazi ilaelar depresyonu tetikleyebilir. PAH'li kisilerin go©unda herhangi bir

zamanda depresyon g6rtllebilir. Asa©ida bu konuda yararli olabilecek bazi
noktalara de9ini]mistir.6

• Doktorunuzla bu konu hakklnda konu§un.
• Deneyimli bir uzmana korkularinlz], endiselerinizi ve kizdi©iniz konulari anlatin.

• Duygularinizi sizi anlayacak insanlarla paylasln.

• Sevdi©iniz Seyler iein plan yapip bunlara zaman aylrin.

sueiuluk duygusu
Ciddi bir hastali©a yakalanan kisilerde sugluluk duygusu sik rastlanan bir
durumdur. Sugluluk duymanin bireok nedeni vardlr. Herkes i?in bu neden

baskadlr. A?a©ida bu duyguyla bas etmeye yardimci olabilecek y6ntemler yer
almaktad]r:

• Kendinizi suelamayln. Hastalanmayi siz istemediniz ve kendinizi iyi
hissetmek igin elinizden geleni yapiyorsunuz.

• Aileniz ve dostlarlnizin hastallginlzi anlayabilmeleri
igin, doktorunuzdan, onlari neleri yapip neleri
yapamayaca©in]zl anlatmasini isteyin. Duygularln]zla

bag edebilmek igin bir uzmandan yardlm alln.
• Di©er PAH'li hastalarla konusup sugluluk duygusuyla
nasll basa 9iktlklarini 65renin.

yalnlzllk6
PAH olduklarini 6©renen insanlar genellikle kendilerini yalniz hissederler. Kimsenin

hastaliklarini ya da duygularini anlamadl8ini dtlstlnurler.

Bir destek grubuna katilmak yaln[zlik duygusunu hafil:Ietebilir. PAH uzmaniniz
size bu konuda bilgi verebilir.

Stres6
PAH tanisi konmasi; is, para, faturalar, eocuklara bakmak ve iliskiler gibi bingok

konuda kaydilar yaratabilir. Bunlardan biri ya da ttlmtl stres kayna©I olabilir.

stres normal ve gerekli bir tepkidir. Stresle olumlu Sekilde bas etmek
sa©li©iniza zarar verme riskini de azaltacaktir.

Stres bireok anlama gelebilir. Birgok insan igin stres, gelecek kayglsina ba©li
ortaya gikan huzursuzluktur. Ayni zamanda Ofke, saldirganlik, alaycilik ve
kontrolden gikma gibi duygularla da ili?kili olabi]ir.

Stresli oldu6unuzda sunlar dikkatinizi cekebilir:6

• Kalp atislarinizi hissetmeye baslarslniz.
• Kalp ati?larlnl hiz]an[r.
• Nefes ali§inizi hizlanir ve derinli©i azallr.

• Nefesinizi kontrol etmeniz zorlasir.
• Caniniz yaniyorsa ya da agriniz varsa, daha Siddetlendi©ini hissedersiniz.

• Bir konuya yo8unla§manlz ya da bir Seyleri hatlrlamaniz gtlglesir.
• Uykunuz bozulabilir.
• istahlniz de8isebilir.

Stresin son derece insani bir tepki oldu©unu unutmayin. Daha Once stres
yasadl©iniz durumlarl dtlstlntip, o zaman nasil basa ?ikti©inizi hatirlayin.

Ayrica Sunlar da yararli olabilir;

• Gegmiste yasanan ve gelecekte olabilecek olaylara iliskin kaygilardan

uzakla§abilmek igin ya§anmakta olan an tizerinde yo5unlasmak.
• Aile tiyelerinin durumunuzu anladi©indan emin olmak. Doktorunuzdan,
onlarl PAH konusunda bilgilendirmek igin yardlm isteyebilirsiniz.

Yararli olabilecek ipuglarl:

• Hastali©Inizi kabul edjn ve hayatiniz. PAH'a gore yeniden yapilandlrin.
• Sinirlarinizi bilin.

• Hayata katlllmcl olun.
• Ben iyiyim demesini 6©renin.

• Hastali5in tistesinden gelece©inize inanln.

• Giilmeyi unutmayin.
• A©lamaktan korkmayin.
• insanlara yardim edin; moralinizin duzelmesine yardlmci olacaktir.

Hasta yakinlarinln durLimu
PAH tanlsi tiim aileyi ve yakinlar.nizi elkiler. Onlara yardimci olmak igin
Sunlarl yapabilirsiniz:G

• Size bakanlara sik sik kendilerini nas[l hissettiklerini ve yardima gereksinimleri
olup olmadi©Ini sorun.

• Fiziksel olmayan islerden bazi]arini siz tistlenin.

• Arada sirada islerini baskalarlnln devralmasini sa©layarak dinlenmelerini
isteyin.
• Ytlk[erini olabildi©ince hal:il:let:in. Orne©in, ev isleri igin bir yardimci tutun ya

da marketten alinacaklarln eve teslim edilmesini sa©layin.

• "Tesekktir ederjm" demek ummad[9inlz kadar etki[i olacaktlr.
• Hasta yakinlari i?in bir destek grubu olup olmadi©ini arastirin. Destek gruplari
yaln]zca PAH'li kisiler igin de©il, hasta yak]nlari igin de yararli olabilir.
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Acil durumlarla herkes karsilasabilir. Bu b6ltlmde acil durumlari nasil

6nleyece©inize ve 6ng6rebilece8inize iliskin ipuelari yer almaktadir.
Doktorunuzla, acil durumlarin neler oldu©u ve bu konuda neler yapmaniz

gerekti©i hakkinda konusun. Ayrica, genel anestezi almanizi gerektiren

durumlarda ve yeni bir ilaca baslarken mutlaka PAH doktorunuza dani§in.

Acil servise ne zaman basvLirmaliyim?
Asa9idaki belirtilerin herhangi biri varsa, en yaklndaki acil servise gidin ve

oradan PAH doktorunuzun aranmasini isteyin:6
• G6©us a©rlsi

• Kalbin hlzll ya da dtlzensiz atmasl

• Bayginlik geeirmek ya da fenalasmak

• VIksek ya da dtismeyen ates
• Okstlrtlkten kan gelmesi
• 6ksLlrtlkten koyu renkli balgam eikarmak
• Bronsit ya da g6©tlste dolgunluk
• Ola©an disi (alismadi©imiz tarzda) nefes darli©I

• Vticutta ola6an disi sivl tutulumu (bacaklarda Sisme gibi)

So©uk alglnll©l ve grip durumunda ne yapilmalidir?6
So©uk alglnli©i ya da grip, PAH'li hastalarda 6nemli sorunlar yaratabilir. So6uk

alginli©ina ya da gribe yakalandi©inizda burnunuz tikandi©indan nefes almaniz

gti?lesir. Daha gabuk yorgLln dtl?ersiniz. Ayrlca, PAH'II hasta[arln, rege{esiz
satilan so©uk alginll©i ilaglarini kullanmadan Once doktorlarlna danlsmalarl

6nerilmektedir.
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Yapilacak en iyi Sey, mtlmktln oldu5unca so©uk alglnli5i ya da gripten
korunmaya €alismaktir. Bu konuda asa©idaki y6ntemler yarar]i olabilir:
• EIlerinizi slk sik ylkayln, yikamanlz mumktln olmadl©inda antibakteriyel jel
kullanln.

• Gocu©unuz, akrabanlz ya da bir arkadaslnlz hastalandi©inda onlara bir
ba§kasinin bakmasini sa©layln.

• Kendinize ve ailenizdekilere her yll grip aslsi yaptirln. PAH tedavinizi
ytlrtlten doktorlardan, so©uk alglnli©i ya da gribe yakalandi©inizda kullanmaniz

gereken ila?[arl mutlaka 66renin.

Acil servise giderken nasil hazirlanmaliyim?6
PAH yaygin olarak g6rulen bir durum de©ildir. PAH'li hastalarln kullandlklari
ilaglarl, acil servisteki sa©l]k ekipleri bilmeyebilirler. Do[ayisiyla, PAH'II

hastalarln acil servise basvurduklarinda hazirlikli olmalari gereklidir. Bu
konuda karsi[asaca©iniz zorluklarla baa etmek i?in su tinlemleri alabilirsiniz:

• Doktorunuzdan acil durumlarda kendisine ula§abilece©iniz telefon

numarasini 55renip rehberinize ve cop telefonunuza kaydetlin.
• Acil servise gider gitmez oradaki doktorlardan, PAN uzmaniniz[ aramasini
isteyin.

• Tedavinizi ytlruten doktordan durumunuzla ilgili yaz.I. bir belge isteyin ve
bunu acil servistekilere verin. Bu belge Su ti]r konularl kapsamalidir:

i. Size verilmi§ olan ilaelarln adlarl
2. Acil durumda aranmasi gerekenlerin (6rne©in aileden biri, doktorunuz)

adlari ve telefon numaralari

• Mtlmktinse, bir PAH uyarl karti tasiyin. PAH doktorunuzdan bu kartta nelerin
yaz]l[ olmasi gerekti9ini 5©renin.

• En yakininizdaki acil servisle 6nceden g6rti§tip durumunuzu anlatin.

Doktora ne zaman gitmeliyim?
Her bulgu ve belirtide acil servise gitmeniz gerekmez. Ancak, emin de©ilseniz,

sorunun kendi kendjne geemesini beklemek yerine, doktorunuza basvurmanlz
do©ru olur. Asa©idakilerden herhangi biri varsa, doktorunuzu mutlaka arayin:6
® Gebelik

• jshal
• PAH'ta k6ttllesme oldu8unu g6steren belirti ve bulgular
• Oksijen sattlrasyonunuzun belirli bir dtlzeye dusmesi (bu duzeyin ne
oldu©unu doktorunuzdan 6©renmelisiniz)

• ilaglarinizl de©i§tjrmeniz ya da yeniden almaniz gereken durumlar

Sonug olarak,
a Hastall©inizi kabul etmek
• Hastali9inlzla ilgili 6nemli noktalarl 6©renmek

• Ya§aminizi uygun sekilde dtizenlemek

• Doktorunuza basvurmaniz gereken durumlari bilmek
• Kontrollerinize duzenli giderek tedavinize aksatmadan devam el:mek

• Ailenizden ve yaklnlarinizdan destek almak
hastall©Inizla bag etmenizi kolaylastiracak ve yasam kalitenizi artiracaktir.

i.±
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