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Değerli Misafirlerimiz,

Sağlık Olsun Dergisi ile birlikte yeni bir yıla adım atmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ben 
kendi adıma biraz da heyecanlıyım çünkü bu dergi benim editörlüğünü yaptığım ilk sayı ve benim 
için çok değerli. Sizin için, Başhekimimiz Uzm. Dr. Cengiz Konuksal ve hastanemizin kıymetli 
doktorlarının da katkılarıyla içeriği dopdolu bir dergi hazırladık; umarım yeni çizgimizi beğenirsiniz. 
Bu arada dergimizin bundan sonraki sayıları için sizlerin de görüş, düşünce ve önerilerinizi 
bekliyorum. 

Bu sayının içeriğinden bahsedecek olursak; bu günlerde kapımızı sık sık çalan kış hastalıkları ve bu 
hastalıkların tedavi yöntemlerine değindik. Hipertansiyon (yüksek tansiyon) nedir, hipertansiyondan 
korunmak için nelere dikkat etmeliyiz sorusunun yanıtı da ‘Sağlık Olsun’ da… 

Çoğumuzun başı fazla kilolarla dertte… Dergimizin bu sayısında ele aldığımız ‘zayıflama öyküsü’ 
umarım kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham olur. Bu soğuk günlerde hastalanmamak için 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek şart! “Peki, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğiz?” 
sorusunu duyar gibiyim… Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek tüyolar da dergimizde… 

Tüm bunların yanı sıra; çocuklarda tiroid problemleri, sanal gerçeklik terapisi, sağlık için kimler 
hangi kontrolleri yaptırmalı? Pek çok ülkeyi etkisi altına alan Zika virüsü, Türkiye için bir tehdit mi? 
gibi daha birçok konuyu sizler için hazırladık. 

Sadece hastalıklar ve tedavileri değil; sizler için hazırladığımız ‘burçlar ve sağlık’, ‘gezi yazısı’, 
‘sağlıklı bir yaşam için ideal ev dekoru’ gibi eğlenceli içerikler de çok işinize yarayacak…  

Dünya gündemini de sizler için mercek altına aldık. Bir de sürpriz röportajımız yer alıyor.

Dergi ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz mail adresimiz, bulmaca sayfamızın 
sonunda yer alıyor olacak. Geri dönüşlerinizi bekliyor olacağız; çünkü bizim için değerlisiniz…

Son olarak birkaç teşekkür etmek istiyorum; Başta ‘Sağlık Olsun’ dergisi ortaya çıkarken, 
yazılarıyla bana destek veren sevgili doktorlarımıza, bana inandıkları, güvendikleri ve desteklerini 
hiç esirgemedikleri için Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Recep Tetik başta olmak üzere İdari 
İşler Koordinatörüm Sayın Nesrin Müezzinoğlu Sobacı’ya, Mali İşler Direktörüm Sayın Timuçin 
Albayrak’a ve Astrolog Nuray Sayarı’ya sonsuz teşekkürler.

Hepinize 2017 yılının başta sağlık, mutluluk ve bol miktarda da başarı getirmesini dilerim.

Umarım 2017 yılı, geçen yıl ülkece yaşadığımız kötü günleri bizlere unutturur. 

Sağlıkla kalın, sevgiler.

Neslişah Şahin

Neslişah Şahin 
                    Editör
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Cengiz KONUKSAL
Başhekim

YENİDEN BAŞLARKEN!
Dergimizin bu sayısında hastanemizin kurumsal yapılanmasında gelinen noktada, yepyeni bir 
vizyon ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Avcılar Hospital ailesine yeni katılmış bir sağlık profesyoneli olarak, hekimlik mesleğime  
1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini kazanarak adım atmış oldum.  
Zorunlu hizmetimi 1987-1989 yılları arasında Kastamonu’da yerine getirdikten sonra Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 18 yıl Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Eğitim 
Hastanesi’nde hizmet verdim. SSK İstanbul Eğitim Hastanesi’nde 2000 yılında Kalite Birim 
Sorumlusu, 2002 yılında ise SSK Eyüp Hastanesi’nde Kalite Yönetim Temsilcisi olarak ekip 
arkadaşlarımla beraber ISO 9000 kalite belgesini almanın mutluluğunu yaşadım. 

SSK’dan SGK’ya değişim sürecinde SSK sevk zinciri otomasyon projesi, E-sağlık, w-elf, x-elf 
ve Medula sistemleri ile provizyon, inceleme ve ödeme süreçlerinin planlanmasında, sistemin 
oluşturulmasında aktif görev aldıktan sonra 2009 yılında SGK’daki görevimden ayrılarak,  
özel sektöre deneyimlerimi aktarmak üzere kurduğum danışmanlık şirketi ile günümüze kadar  
120 hastane, 4 sigorta şirketine danışmanlık hizmeti verdim. 

Ülkemizde ilk uygulamasına 2012 yılında başlanan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nın oluşumunda 
asistans şirket olarak görev alarak, süreç içinde 250 bin sağlık sigortalıya 7 özel sigorta şirketi 
nezdinde tamamlayıcı sağlık sigorta işlemlerinin (network-provizyon-tazminat) gerçekleştirilmesini 
ekip arkadaşlarımla birlikte sağladım.

Meslekte 30 yıllık deneyimimi aktarmak üzere başhekim olarak geldiğim Avcılar Hospital’in  
temellerinin 18 yıl önce atıldığı günden bu güne, aidiyet duygusu ile halen ilk günkü heyecanla, 
büyük bir özveriyle çalışan, acı tatlı her anı birlikte yaşayan, adeta bir aile ortamının olduğu, 
güvenilir bir şekilde sağlık hizmeti sunan yönetici, sağlık meslek mensubu ve personeliyle beraber 
Avcılar Hospital ile vizyon birlikteliğini yaşamanın mutluluğu içerisindeyim.

Etik yaklaşım içinde güvenli sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu olarak bilinen Avcılar Hospital, 
son yıllardaki gelişmelerle invaziv kardiyoloji, erişkin ve pediyatrik kalp damar cerrahisi, çocuk 
psikiyatrisi, çocuk nörolojisi de dahil olmak üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerinin 
eklenmesi ve en önemlisi kurumsal yapılanmaya önem veren yaklaşımı ile İstanbul’da tercih 
edilen ve bilinen hastaneler arasında ilk sıralarda olmak Avcılar Hospital ailesinin en önemli hedefi 
olacaktır.

Saygılarımla.
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Avcılar Hospital’in açılışının 
18’inci yılı törenle kutlandı.

AVCILAR HOSPITAL

18YAŞINDA!

Bizden Haberler
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Avcılar Hospital’de faaliyet 
gösteren tüm çalışanların 
katıldığı 18’inci yıl etkinliğinde, 
Başhekim Uzm. Dr. Cengiz 
Konuksal, günden güne 
büyüyen ve gelişen Avcılar 
Hospital’de kitlelere hizmet 
vermenin mutluluğunu 
yaşadığını ifade etti. 

Bizden Haberler
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A vcılar Hospital’in kurucusu, bu günün 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu ise, şunları söyledi: 

“28 Kasım 2016 Avcılar Hospital’in 18’inci 
kuruluş yıl dönümünde tüm çalışanlarımızı ve 
arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.

Bir taraftan zorluklar, sıkıntılar, diğer taraftan da 
başarılarla dolu bir 18 yıl. Kendimize ve yaptığımız 
işe, mesleğimize olan saygımız…

İnsanımıza ve insana olan sevgimiz bugünlere 
gelişimizin özüdür, ruhudur, sırrıdır. Gün oldu 
annemizi, babamızı, eşimizi, yakınımızı kaybettik, 
üzüldük. Gün oldu depremlerle, krizlerle boğuştuk, 
yorulduk.

Ama hiç yılmadık; ümitsizliğe hiç kapılmadık. 
Hedefleri olan bir ekiptik ve hedeflerimize yürüdük. 

Büyüdük, geliştik saygın ve itibarlı bir kurum 
olduk.

Milyonlara varan insanımıza şifa dağıttık; şifa 
yuvası olduk.

Avcılar Hospital’in sağlık hizmetleri dışında da 
önemli başarıları oldu.

Açılışını yapan, o günün siyasi yasaklısı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün seçilmiş 
Cumhurbaşkanımız.

Ben, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanınız.

Kuruluşundan bu yana her köşesinde izi ve emeği 
olan Dr. Handan Toprak Benli, bugün Avcılar 
Belediye Başkanımız.

Daha ne olsun! Allah’a şükürler olsun. Allah bizleri 
nazarlardan saklasın!

Değerli arkadaşlarım, 

Şöhret olmak kolaydır. İtibarlı ve saygın olmak 
zordur. İtibar ve saygınlığı korumak daha da 
zordur. Siz Avcılar Hospital ailesi olarak itibarlı ve 
saygın olmanın mimarlarısınız.

İtibarlı ve saygın kalmanın da mimarları olmaya 
devam edeceksiniz. Hiç tereddüdünüz olmasın ki;

Sizlerin de, Avcılar Hospital’in da yarınları 
bugünlerinden daha saygın ve itibarlı olacaktır.

Avcılar Hospital’in bugünlere gelişinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sizleri tekrar gönülden tebrik ediyor; nice başarı 
dolu yıllar diliyorum.”
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Bizden Haberler
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AVCILAR HOSPITAL

ANKARA’DAYDI
29 EKİM’DE
Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’üncü kuruluş yıl 
dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 
ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla her 
yıl kutladığımız milli bayramımızda bizler de 
Avcılar Hospital olarak Ankara’daydık… 
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Hollanda, çikolata otomatlarına 
kalori uyarısı koyuyor!

Dünyadan Haberler

Hollanda, 2017 itibariyle yeni bir 
uygulamayı yürürlüğe sokuyor. Bu 
yürürlüğe göre; okullardaki şekerleme 
otomatlarında ürünün kalorisiyle ilgili 
uyarı yapılacak.
Çikolata üreticisi bir marka tarafından, sağlık sorunu olan obeziteyi 
önlemek için gündeme getirilen bu konu Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum 
kuruluşlarının da desteğini aldı.  
 
Buna göre; 2017 yılı ile beraber ortaokul ve liselerde yer alan şekerleme 
otomatlarını kullanan kişilere; “Aldığınız çikolatada 229 kalori var ve bunu 
yakmak için 45 dakika bisiklete binmeniz gerek.” gibi uyarılar yapılacak.

Bu kararı olumlu bulan ‘Çocuklar İçin Sağlıklı Kilo Derneği’, şekerleme 
ve çikolata üreticilerinin çocukları sağlıklı seçim yapmaya teşvik etmesi 
gerektiğinin altını çizdi.
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Bebeğini  
emziren  
annenin  
kanser riski 
düşük!

Uykusuzluğun sorumlusu bulundu!

Anne sütünün ne kadar faydalı 
olduğunu artık bilmeyen yok. 
Emzirmenin hem anne hem de 
bebek açısından faydaları ise 
saymakla bitmiyor.

Anne sütü, çocuğun yaşam 
süresini uzatıyor, şeker hasta-
lığı ve obezite riskini azaltıyor. 
Emzirmek ise anneleri yumur-
talık ve meme kanserine karşı 
koruyor. 

Uzmanlar, bir yaşını doldurana 
kadar bebeklerin mutlaka anne 
sütüyle beslenmelerini öneriyor.

Çoğumuz uyumadan önce son kez sos-
yal medya hesaplarımızı karıştırırız. Fakat 
uzmanlar, uyku öncesi kullanılan akıllı 
telefon, tablet veya bilgisayar gibi elektronik 
cihazların uykuya dalmayı güçleştirdiğini 
söylüyor.

Yapılan son bir araştırmaya göre; elektronik 
cihazlar, uykuya dalmayı sağlayan ‘melato-
nin’ hormonunun salgılanmasını bastırıyor 
ve bu da uykuya dalmayı geciktiriyor.

Ulusal Uyku Vakfı’nın Amerika’da yaptığı bir 
araştırmaya göre; bireylerin yüzde 95’i, gece 
ışıkları söndürüp başını yastığa koymadan 
önce ya bilgisayar kullanıyor ya da elektro-
nik kitap okuyor. Fakat uzmanlar, uykusuz-
luğun; şeker hastalığı, depresyon ve aşırı 
şişmanlığa yol açtığı uyarısında bulunuyor.

San Francisco’daki California Üniversite-
si’nden Matthew Christensen liderliğinde 
yürütülen araştırmaya göre; uyumadan önce 
akıllı telefonda, haber sitelerine ya da sosyal 
medyaya bakan kişi, ne kadar yorgun olursa 
olsun uyku kalitesinde bozulma yaşıyor. 
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10GÜNDEN FAZLA 
SÜREN ÖKSÜRÜĞE 
DİKKAT!

Çocuklarda uzun süreli 
öksürük önemli sorunların 
habercisi olabilir… Koşunca, 
gülünce, ağlayınca veya 
oyundan sonra öksürükleri 
artıyorsa... 

Soğuk günlerin kapımızı çalmaya başladığı bu 
zamanlarda Avcılar Hospital Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Çocuk Allerji Uzmanı Dr. Barış  

Belgin Aktaş, anne babalara çok önemli uyarı ve öneri-
lerde bulundu.

Öksürük, özellikle kış aylarında anne babaların kabusu... 
Bir hafta, 10 gün süren kısa süreli öksürüklerin çoğunluk-
la nedeni viral enfeksiyonların yol açtığı nezle, bir diğer 
deyişle soğuk algınlığıdır. Öksürük, solunum yollarının 
en önemli koruyucusudur. Çünkü virüslerin ve solunum 
yolundaki mikropların akciğere inmesini önler. Öksürük 
normalde enfeksiyon yapan mikropların vücuttan uzak-
laştırılması için gerekli bir savunma mekanizmasıdır. Bir 
bakıma solunum yollarının koruyucu meleğidir.

ÖKSÜRÜK 10 GÜNDEN UZUN SÜRERSE…
Üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili belirtiler 10 günden 
uzun sürüyorsa, öksürük hala devam ediyorsa bir sorun 
olduğundan şüphe etmek gerekir. Çocuklarda uzun süreli 
öksürüğün üç önemli nedeni bulunur. Bunlar; astım, 
geniz akıntısı ve reflüdür. Geniz akıntısının en önemli 
nedenlerinden biri alerjik nezle diğeri de sinüzittir. 

Uzun süreli öksürüğün en önemli nedenlerinden biri 
allerjidir. Allerji, bağışıklık sisteminin normalde çevremiz-
de bulunan ve çoğu kişide sorun yaratmayacak mad-
delere karşı abartılı yanıt vermesidir. Son yıllarda alerjik 
hastalıkların artışı hız kazandı. Bu artışın sebepleri ise 
şöyle açıklanır; genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı 

Dr. Barış Belgin AKTAŞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Allerji Uzmanı
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etkileşimi yanında modern yaşamın getirdiği doğadan 
giderek uzaklaşma, ev içinde daha çok vakit geçirme, ev içi 
allerjenler ile karşılaşma süresinin artması, doğal olmayan 
ürünlerle beslenme alışkanlıklarımız ve hijyen hipotezi deni-
len çocukların enfeksiyonlarla karşılaşmasına ve savaşma-
sına izin verilmemesi.

TEDAVİ GEÇ KALIRSA ALLERJİK NEZLE ASTIMA 
DÖNÜŞEBİLİYOR
Hapşırık, burunda ve boğazda kaşıntı, burunda tıkanma 
allerjik nezlenin en önemli bulgularıdır. Genelde bulgula-
rın tekrarlayan soğuk algınlığı atakları olarak algılanması, 
tedavide soğuk algınlığı ilaçları veya allerjiye neden olan 
etkeni ortadan kaldıramayacak ve allerji şurupları gibi has-
taya geçici çözümler sunulması, tedavide geç kalınmasına 
neden olacaktır. Tedavide geç kalınması ise allerjik nezlenin 
zamanla astıma dönüşmesine yol açacaktır. 

Havayla solunan parçacıklar özellikle ev tozu akarı, polenler, 
küf mantarları gibi tetiklenen inflamasyon yani mikropsuz 
iltihabi durum burundan başlar ve yavaş yavaş alt solunum 
yollarına ilerleyerek astım bulgularını ortaya çıkartır. Unutul-
mamalıdır ki, kesin olarak allerji tespit edilmeden deneme 
amaçlı verilen ilaç tedavileri ile allerji ile başa çıkabilmek 
mümkün değildir.  

ÖZELLİKLE GECE VE SABAHA KARŞI ARTAN 
ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!
Öksürük 2-3 haftadan uzun sürmüşse, ataklar halinde ve 
tekrarlayıcı ise, hışırtı ile birlikte hastanın ateşi olmadığı 
halde devam ediyorsa, özellikle gece veya sabaha karşı, 
koşunca, gülünce, ağlayınca veya oyundan sonra artıyor-
sa; hapşırık, burun tıkanıklığı ve burunda kaşıntı ile birlikte 
ise öksürük nedeninin allerjik olma ihtimali çok yüksektir. 
Maalesef bu çocuklar bronşit tanısı alarak gereksiz ve defa-
larca antibiyotikle tedavi edilmeye çalışılıyor. Bu son derece 
yanlış ve gereksizdir. 

PARFÜMDEN DAHİ RAHATSIZ OLUYORSA…
Burnumuz ve bronşlarımız zara benzeyen bir dokuyla kap-
lıdır. Çocuklardaki allerjik nezle ve astımda bu zarın hasarlı 
olması, tekrarlayan öksürük ve hırıltı ataklara neden olur. Bu 
hasarlı zar, hava yollarımızda aşırı bir hassasiyet meydana 
getirir. Durum böyle olunca en ufak bir çevresel faktör ev 
tozu, polen, nezle, grip gibi enfeksiyonlar, sigara dumanına 
maruziyet, parfüm kokuları ve hava kirliliği ve hatta psiko-
lojik stresler bronşlarda aşırı kasılmaya neden olarak nefes 
darlığı, nöbet tarzı öksürük ve hırıltıya neden olur. 

Çocuklarda tekrarlayan öksürük ataklarının yüzde 80’i kış 
dönemine ait olan viral enfeksiyonlardır. Sağlıklı çocuklar kış 
enfeksiyonlarını hafif bir nezle ve öksürükle bir hafta içinde 
atlatırken, allerjik çocuk virüsle karşılaştığında bu durum, 
astım atağıyla seyreder. Bu yüzden aileler bu durumu, iki 
gün burnu akıyor, üçüncü gün göğsüne iniyor ve haftalarca 

hırıltılı öksürüyor diye anlatıyor. Çocuklarda astım ataklarının 
genellikle kış aylarında başlayıp, yazın gayet iyi olmasının 
nedeni budur. Temel olarak allerji yaz ve kış devam ediyor 
ancak kışın viral enfeksiyonlar nedeniyle hastalık alevlen-
meleri daha bariz olarak ortaya çıkıyor. 

ALLERJİ TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?
Allerji bu kadar önemli ve ağır semptomlara neden oluyor-
sa bunun tespiti son derece önemlidir. Çocuklarda astım, 
devam eden öksürük ve burun yakınmalarının yüzde 90’ı 
allerji olduğundan, ilk yapılması gereken şey allerji araş-
tırması olmalıdır. Çünkü sorumlu allerjeni tespit ederek 
hastanın yaşam şartlarını düzenlemek gerek. Bu durum 
gerek semptom kontrolünü gerek ilaç ihtiyacını azaltmada 
çok önemlidir. Allerjen yani vücudun yabancı algıladığı 
madde klasik olarak deri testi veya kanda bakılabilir. En 
duyarlı, en kolay ve en ucuz olarak allerjik deri testi ile 
tespit edilir. Allerji testleri konusunda birçok doğru bilinen 
yanlış vardır. Örneğin; allerji testinin üç yaşından önce 
yapılamayacağı ve doğru sonuç vermeyeceği şeklindeki 
sorular ile çok sık karşılaşılır. Bu bilgi yanlıştır. Her yaşta 
çocuğa allerji araştırması yapılabilir. Önemli olan, hangi 
yaşta hangi testin hangi yöntemle yapılacağıdır. Allerjik 
deri testi, solunum yolu ile etki eden ev tozları, polenler, 
küf ve hayvan epitellerinin hazır solüsyonlarının kolun ön 
yüzeyine damlatılarak ince bir pipet ile cilde kanatmadan 
uygulanması esasına dayanır. Çoğu ailenin yanlış bildiği 
iğne veya jiletle yapılan bir yöntem değildir. Ağrısız ve 
kolay bir testtir. Cilde uygulanan yerde 15-20 dakika sonra 
sinek ısırığı gibi hafif bir şişlik ve kızarıklık oluşursa kişinin 
o maddeye allerjisi olduğu söylenir.

DOĞRU TANI VE TEDAVİ ŞART!
Sonuç olarak;
• Çocuğunuzun öksürükleri ataklar halinde ve tekrarlayıcı ise,

• Üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilgili semptomlar 10 gün-
den uzun sürüyorsa,

• Öksürük özellikle gece veya sabaha karşı artıyorsa,

• Koşunca, gülünce, ağlayınca veya oyundan sonra öksü-
rükleri artıyorsa,

Antibiyotik ve öksürük şurubu kullanmaktan bıktıysanız 
çocuğunuzun alerjik astımı olabilir. Astım, çocukluk çağında 
tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çocukluk çağı astı-
mının doğru tanı ve tedavisi için “Çocuk Allerji Polikliniği”ne  
başvurmalısınız. 

Allerjik hastalıklar uzun soluklu yani kronik hastalıklardır. 
Tedaviden en iyi sonucu almak için; alerjinin kesin teşhisi-
nin “Çocuk Allerji Uzmanı” tarafından konularak tedavinin 
planlanması gerekir. Dikkatli bir takip, sabır, titizlik ve iyi bir 
hasta-aile-hekim işbirliği gerekliliği unutulmamalıdır.
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BU KIŞ HASTALA  NMAMAK İÇİN… 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ 
HAREKETE GEÇİRİN!

Bu kışı hastalıksız 
atlatmak 
istiyorsanız, 
ilaç almaya 
başlamadan önce 
tavsiyelerimize 
kulak verin…

Yasemin HÜSEYİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı  

K ış depresyonu diye adlandırı-
lan durumda kişi, sabahleyin 
uyanmak istemez, yorgunluk 

ve mutsuzluğunun yanı sıra daha 
fazla yemeye başlar. D vitamini 
eksikliği, B12 vitamininin azalması, 
uyku problemleri ve hareketsizlik de 
bağışıklık sistemini baskılar ve çök-
mesine neden olur. Ancak bağışıklık 
sisteminin olmazsa olmazları; kaliteli 
beslenme, düzenli uyku ve  fiziksel 
aktivitedir.

“Hem bedenimizi hem de ruhumuzu 
iyi beslemek bizi hastalıklara karşı 
korur.” diyen Avcılar Hospital Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Yasemin 
Hüseyin, bu kışı hastalıksız atlatma-
nın tüyolarını paylaştı.
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BU KIŞ HASTALA  NMAMAK İÇİN… 
BU BESİNLER BİR HARİKA...

●  Vücudumuzun ihtiyacı olan yiyecekleri iyi 
seçmemiz gerekir. Öncelikle 
kaliteli protein (kırmızı et, 

yumurta, peynir, balık), yeterli miktarda 
mevsimsel sebze, meyve, kurubaklagiller, 
probiyotik olan kefir, ev yoğurdu, yağlı 
tohumlar (ceviz, badem) ve omega-3 içeren 
balıklar tüketilmeli,  

● Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, sık sık 
eller yıkanmalı ve tokalaşılmamalı,

● Uykunun süresi kadar, kalitesi de 
önemlidir. Bu nedenle kişinin uyku 
problemi varsa yardım alınmalı, 

● Yumurta en kaliteli proteine sahiptir, 
haftada üç-dört kez tüketilmeli,

● B12 ve D vitamini yeterli değilse doktor 
tavsiyesiyle takviye alınmalı, 

(Çinko ve demir, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir 
şekilde çalışmasını sağlayan önemli iki mineraldir. 
Demir; kırmızı et, yumurta sarısı ve yeşil yapraklı 
sebzelerde bol bulunur. Çinko; kırmızı et, deniz 
ürünleri, yumurta, fındık ve fasulyede bol bulunur.)

● Bol bol su içilmeli,

● Sebze ve meyve mevsimine göre 
tüketilmeli,

● Stresten uzak durulmalı,

● Gün içinde 20-30 dakika yürüyüş 
yapılmalı. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ 
GÜÇLENDİRMENİN  
PÜF NOKTALARI Bazı besinlerin bağışıklık sistemi üzerinde 

birçok olumlu etkisi bulunuyor. İşte onlardan 
bazıları…

Yoğurt-kefir: Bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve sindirim problemlerini 

önler.

Sarımsak: Enfeksiyonlara karşı 
koruyucu özelliği vardır.

Yeşil çay: Antioksidan bir içecektir. 
Metabolizmayı hızlandırır, toksinlerin 

vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Somon: Omega-3 kaynağıdır. E vitamini 
içerir ve kalp dostudur.

Zeytinyağı: Omega-9 içeren tek 
yağ çeşididir. Mide içerisinde çok iyi 

tolere edilebilir ve kış aylarında kabızlık ve 
hazımsızlığı önler. 

Kivi: C vitamini en yüksek meyvelerden 
biridir. Kış aylarında özellikle grip ve 

soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korur.  

Brokoli: Antioksidan içeriği yüksektir.  
A ve C vitamini yönünden zengindir. 

Lahana: Lif içeriği en yüksek 
sebzelerden biridir. İçeriğindeki beyaz 

rengi oluşturan doğal kimyasal bileşenler 
hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de 
kansere karşı korur.

Zencefil: Kış aylarında özellikle çay 
şeklinde tüketilen zencefil soğuk 

algınlığı ve hazımsızlık gibi sorunları önler.



FENG SHUI’YE GÖRE 
EV DEKORASYONU!

Spotlihgt

Feng Shui 
Danışmanı 
Ceren Ateş, 
Feng Shui’ye 
göre evinizi 
nasıl dizayn 
etmeniz 
gerektiğini 
anlattı.

16  Sağlık Olsun  Ocak-Şubat-Mart 2017



Amerika’da iç mimarlık okurken Feng Shui ile tanışan 
Ceren Ateş, Türkiye’de bir süre iç mimarlık yaptıktan 
sonra bebeğinin doğumu ile birlikte Feng Shui 
eğitimlerini tamamlayarak Feng Shui danışmanlığı 
yapmaya başladı. 

Birçok insan evini dekore ederken, Feng Shui’den 
faydalanıyor. Peki, nedir bu Feng Shui? Günümüzde 
adını sıkça duyduğumuz Feng Shui hakkında Feng Shui 
Danışmanı Ceren Ateş ile konuştuk. 

İşte ‘Feng Shui felsefesine göre ev dizaynı nasıl olmalı?’ 
sorusunun yanıtı…

Feng Shui nedir?
Su ve rüzgar anlamına gelen Feng Shui; doğadaki enerji 
akışını nasıl bulacağımızı ve onu nasıl pozitif şekilde 
kullanacağımızı açıklayan bir felsefedir. 

Feng Shui; hayata ve toprağa yaptığımız yaptırımın 
bize geri dönüşünü anlatan bir araçtır. Eğer bu enerji 
alanlarıyla uyumlu bir şekilde yaşamazsak hayatımızda 
zorluklar artabilir. Feng Shui gibi araçlar sayesinde 
enerjileri dengeliyor ve bolluğu hayatımıza çekiyoruz.
 
Birçok insan evini Feng Shui’ye göre 
konumlandırıyor. Evi dekore ederken, Feng Shui 
felsefesinden faydalanmak ne tür katkılar sağlar?
Ev dekore edilirken en azından bir köşe bile Feng 
Shui’ye göre doğru konumlandırılırsa, yaşam akışı 
farklılık göstermeye başlar. Mesela uzun bir koridorun 
sonunda uyuyan kişi çok yorgun kalkacaktır, yatağının 
yerini değiştirmesi ile bu sorundan kurtulabilir. Kişinin 
yattığı yerde, kendisini görebildiği bir ayna varsa bu 
da onun çok yorgun kalkmasına neden olur. Bu kötü 
bir enerjidir, aynayı en azından uyurken örtmek önerilir. 
Yatağın pozisyonu eğer kafanız cam, ayaklarınız da kapı 
tarafına gelecek şekildeyse bu da kişinin tüm enerjisinin 
kaçmasına yol açar.

Çocuk odası ile ilgili neler yapılmasını önerirsiniz?
Çocuklar odalarını sadece uyumak için değil aynı 
zamanda oyun oynamak ve ders çalışmak için de 
kullanırlar. Dolayısıyla odalar enerji dolu olabilir. Ancak 
bu kadar çok aktif enerjinin olması çocuğun uykusunu 
kaçırabilir. Odanın sakin enerjide olması çok önemlidir, 
yoksa çocuğun sık sık uykusu kaçabilir. Çocukların 
odasında pastel tonların kullanılması çok önemlidir 
çünkü bu renkler Feng Shui’de sakin enerjiyi temsil ettiği 
gibi konsantrasyonu da artırır. Oyuncaklar her renkten 
olabileceği ve enerjiyi artırabileceği için kapalı oyuncak 
sepetlerinde olmalılar.  

Feng Shui’de minimalizmin yeri nedir?
Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok yaşam 
enerjisinin akışında tıkanıklık var demektir. Ne kadar 
çok toz o kadar çok Chi (yaşam enerjisi) enerjisinin 
durması demek, o yüzden minimalizm önemlidir. 
Ancak bu, kültürümüzle çok örtüşen bir şey değildir. 
Ancak tavsiyem şudur; Kullanmadığınız eşyaları ‘bir 
gün kullanırım’ diye bekletmeyin. Her türlü fazlalıktan, 
yoğunluktan kurtulun. Bahar temizliği yapmış gibi 
kendinizi yenilenmiş ve hafiflemiş hissedeceksiniz işte o 
yaşam enerjisinin tekrar akmaya başladığının belirtisidir.

Feng Shui felsefesine göre; evin giriş kapısının hemen 
karşısında bir başka kapı, cam ya da ayna olması iyi 
değildir. Gelen enerjinin kaçmasına sebep olduğu gibi 
evin de yaşam enerjisini düşürür. Aynı zamanda aynaları 
biz iyi enerjileri yayması için kullanırız. Bu yüzden 
de bereket olan dilimlerde aynaları kullanmayı tercih 
etmeliyiz. Atalarımız hep yemek masasının olduğu yere 
ayna koymuştur; çünkü masadaki ziyafetin bereketinin 
tüm eve yayılması amaçlanmıştır.
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BAŞ AĞRINIZ AĞRI  KESİCİYLE BİLE 
GEÇMİYORSA… 
Bir çoğumuz 
‘baş ağrısı’ 
deyip geçiyoruz 
ama durum 
sandığımızdan  
daha ciddi  
olabilir.
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BAŞ AĞRINIZ AĞRI  KESİCİYLE BİLE 
GEÇMİYORSA… İnsanları etkileyen ağrılı 

durumlardan en sık olanı baş 
ağrısıdır. Çoğumuzun başı 

zaman zaman ağrır. Öyle ki bazen 
bu ağrılar bizi sosyal hayattan bile 
alıkoyabilir.  
 
Baş ağrısı, nörolojik hastalıkların 
yanı sıra, sistemik hastalıklara 
da eşlik edebilen bir yakınmadır. 
Ülkemizde yapılan bir araştırmaya 
göre; nöroloji polikliniklerine 
başvuran hastaların toplam üçte 
ikisinin baş ağrısı olduğu ve 
bunların üçte birinin sadece baş 
ağrısı olduğu tespit edildi.  
 
Pek çoğumuzu ilgilendiren baş 
ağrısı ve çeşitleri hakkında bilgiler 
veren Avcılar Hospital Nöroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Meliha Tan, 
baş ağrısı ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken unsurları anlattı. 

DİKKAT CİDDİ BİR HASTALIĞIN 
HABERCİSİ OLABİLİR
Baş ağrısının nedeni, sıklığı, 
şiddeti ve yaşamsal sonuçları 
çok büyük farklılıklar gösterebilir. 
Hastaların çoğu, baş ağrılarının 
altta yatan ciddi bir sorunun 
belirtisi olabileceğinden korkar. 
Fakat çoğunda iyi seyirli ancak 
uzun yıllar boyu ataklarla süren, 
günlük yaşamlarını etkileyen baş 
ağrıları mevcuttur.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği, 
baş ağrılarını başlıca iki geniş 
grupta ele alır. Bunlar; primer- 
birincil baş ağrısı bozuklukları 
ve sekonder- ikincil baş ağrısı 
bozukluklarıdır. İkincil baş ağrısı 
bozukluklarında baş ağrısı beyin 
tümörü, inme- beyin kanaması 
veya damar tıkanıklığı- veya 
vücut dengesinde bozukluk gibi 
bir başka hastalığa bağlıdır ve 
bunların ortaya konulması tedavi 
açısından çok önemlidir.  

Birincil baş ağrısında ise; altta 
yatan saptanabilir başka bir 
neden yoktur. Bu tip baş ağrıları, 
hastadan alınan bilgilere dayanır. 
Baş ağrısı hastalarının çoğunda 

tıbbi ve nörolojik muayeneler 
normal bulunur. Bu nedenle 
hastalardan alınan ayrıntılı öykü, 
doğru tanı için elimizdeki en 
yararlı gereçtir.

Birtakım belirtilerle birlikte baş ağrısı olan kişilerde 
ikincil baş ağrısı olasılığı yüksektir ve bu kişilerin zaman 
kaybetmeden doktora başvurmaları gerekmektedir. 

Peki, bunlar hangi belirtiler? 
● Ani başlangıçlı (bomba patlar tarzda başlayan), kişinin  
 hayatındaki en şiddetli baş ağrısı olması,

● Zaman içerisinde giderek artan şiddette baş ağrısının  
 olması ve ağrının azalmaması,

● Baş ağrısı ile birlikte herhangi bir nörolojik kaybın olması  
 (görme kaybı, bir tarafta uyuşma ve güçsüzlük, çift  
 görme, dengesizlik gibi),

● Yeni başlayan baş ağrısı ile ateş ve özellikle de ense  
 sertliğinin olması,

● 50 yaşından sonra başlayan yeni baş ağrıları,

● Kafa travması sonrası ilk bir ayda gelişen baş ağrıları,

● Boyun travması sonrasında gelişen tek taraflı özellikle  
 nörolojik kaybın eşlik ettiği, boyun ağrısı ile birlikte  
 oluşan baş ağrıları,

● Pozisyonla şiddeti değişen baş ağrıları (yatar pozisyonda  
 azalan, ayağa kalkınca artan baş ağrıları),

● Ağrının ağrı kesicilere cevap vermemesi,

● Efor, fiziksel aktivite ile ilk kez başlaması,

● Bilincin etkilenmiş olması,

● Baş ağrısı ile sara nöbetinin olması veya bayılma olması.

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN!
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AĞRI KESİCİYİ 10 GÜNDEN 
FAZLA KULLANIRSANIZ…
Birincil baş ağrıları içinde en sık kar-
şılaşılanlar migren ve gerilim tipi baş 
ağrılarıdır. Bunlarla karşılaştırıldığın-
da çok daha seyrek olmakla birlikte 
(2 bin kişide bir veya daha ender) 
çok şiddetli, sık baş ağrılarına neden 
olmaları, geleneksel ağrı kesicilere 
yanıt vermemeleri ve farklı tedaviler 
gerektirmeleri nedeniyle küme baş 
ağrısı, tekrarlayıcı yarım baş ağrısı 
önemli bir birincil baş ağrısı has-
talığı grubunu oluşturur. Çoğu kez 
bu hastalar, doğru tanı alana kadar,  
yıllarca şiddetli ağrılar çekebilir. 

Şu an için dünyada en sık üçüncü 
baş ağrısı tipi ise aşırı ağrı kesici 
kullanım baş ağrısıdır. Bu nedenle 
tedavi için kullanılan ağrı kesicilerin 
ayda 10 günden fazla alınmasının 
kendi başına kronik bir baş ağrısı 
nedeni olduğu konusunda hastalar 
mutlaka en baştan uyarılmalıdır. 

İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ 
HASTALIK: MİGREN
Migren, tüm baş ağrısı hastalıkları 
içinde doktora en fazla başvuru 
nedeni olan durumdur. Migren tanısı 
için özel bir laboratuvar testi veya 
radyolojik inceleme yoktur. İnsanlık 
tarihi kadar eski bir hastalık olan 
migren toplum için oldukça önemli 
bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından en çok kısıtlı-
lık yapan hastalıklar arasında ele 

alınmıştır. Kadınların yaklaşık yüzde 
20’sinin, erkeklerin ise yüzde 8’inin 
migrenli olduğu biliniyor. Atak sıra-
sındaki olumsuz etkileri dışında da 
okul ve iş performansında düşme ve 
sosyal problemler gibi kronik etkileri 
vardır.

Migrenin neden kaynaklandığı tam 
olarak bilinmemekle birlikte yapılan 
araştırmalar bazı faktörlerin tetiklen-
mesi sonucunda beyinde anormal 
bir dalgalanmanın meydana geldiği-
ni gösteriyor. Bunun ardından beyin 
zarında ve damarlarında iltihabi 
tepkiye yol açan birtakım maddeler 
salınır ve bunların sonucunda baş 
ağrısı oluşur. 

Migrenin karakteristik özellikleri; tek-
rarlayıcı olması, atağın ilaçsız olarak 
dört saatten fazla sürmesi (ve üç 
günden az), tek yanlı oluşu (yüzde 
80 hastada), zonklayıcı olması, atak 
sırasında sıklıkla ışıktan ve sesten 
rahatsızlık, merdiven çıkma gibi fi-
ziksel eylemlerde ağrıda artış, ağrıya 
sıklıkla bulantı veya kusmanın eşlik 
etmesi, ağrının orta şiddette veya 
şiddetli olmasıdır. 

SIK KULLANILAN İLAÇLAR 
FAYDASIZ…
Migren atakları çoklukla tekrarlayıcı 
ataklar şeklinde gelirken, en az üç 

ay her gün veya günaşırı olacak 
şekilde kronikleşmiş olarak da görü-
lebilir. Bu durumun en büyük nedeni 
ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımıdır. 
Böyle bir durumda ağrı kesicilere en 
az iki ay gibi bir süre ara verilmeden 
ağrıların kontrolü mümkün değildir 
ve ağrı kesiciler aşırı kullanıldığı 
sürede verilen ağrının gelmesini en-
gelleyici ilaçlar da çoğu kez yararlı 
olmaz. 

MİGREN TEDAVİSİ
Migrende ilaç tedavisi ataklardan 
korunmaya yönelik “profilaktik” 
yani önleyici/koruyucu tedavi ve 
atağın ağrı, bulantı, kusma gibi 
yakınmalarının giderilmesine yönelik 
“atak (akut/ağrı) tedavisi” olarak 
iki şekilde yapılır. Önleyici tedavi 
belirli bir süre boyunca düzenli ilaç 
kullanarak ağrı sıklığını ve şiddetini 
azaltmaya yöneliktir.

HASTALIĞI TETİKLEYEN 
FAKTÖRLERDEN UZAKLAŞIN
Atak tedavisinde olguların bir 
kısmında ağız yolu ile alınan ağrı 
kesiciler kullanılır. Karanlık ve sakin 
bir odada, buz paketi koyarak 
dinlenmek ağrının giderilmesini 
kolaylaştırır. Eğer hasta uyuyabilirse 
genellikle ağrıdan kurtulmuş olarak 
uyanır. Sık ataklı olgularda (ayda 
beşten fazla) ağrı kesici kullanım 

Prof. Dr. Meliha TAN
Nöroloji Uzmanı

Baş Ağrınız Ağrı Kesiciyle Bile Geçmiyorsa…
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sınırları belirlenmeli ve hasta 
aşırı ilaç baş ağrısı konusunda 
uyarılmalıdır. Hastalığı tetikleyen 
faktörlerden kaçınma çok önemlidir. 
Aç kalmaktan kaçınma ve düzensiz 
uyku gibi tetikleyici faktörlerden 
kaçınmak, ağrının sıklığını azaltabilir. 

KADINLARDA DAHA SIK 
GÖRÜLÜYOR
Birincil baş ağrıları içinde en sık 
karşılaşılan tip gerilim tipi baş 
ağrıları (GTB)’dır. GTB’ler migrenden 
daha sık görülmekle birlikte görece 
daha hafif baş ağrılarına neden 
olduklarından hekime başvuruda 
daha geri plandadır. Sıklıkla 20 
yaş civarında başlar, her yaşta 
görülebilir. Kadınlarda biraz daha 
sık görülmekle birlikte aradaki fark 
migrende olduğu kadar çarpıcı 
değildir. 

Sıklıkla iki yanlı bir baş ağrısına 
neden olur, zonklayıcı değildir, 
hareketle artmaz, atak sırasında 
bulantı olmaz ve ışığın rahatsızlık 
yapmaması karakteristik özelliğidir. 
Ataklar şeklinde gelebildiği gibi, üç 
aydan daha uzun sürede günlük 

veya günaşırı baş ağrısının olduğu 
kronikleşmiş halde de görülebilir. 
Bu kronik form doktora daha sık 
başvuru nedenidir. 

STRES BAŞ AĞRISI NEDENİ!
Gerilim tipi baş ağrılarının yeri ve 
belirtileri hastaya göre değişkenlik 
gösterir. Yoğun bir yaşamın getirdiği 
stres ve sıkıntıların, bastırılmış 
öfke gibi durumların neden olduğu 
baş, boyun bölgesindeki kasların 
kasılması sonucu ortaya çıktığı 
düşünülür. GTB’li olguların yüzde 
10 kadarında baş ağrısı zonklayıcı 
gibi hissedilebilir ve bazen de tek 
yanlı ağrı olabilir. Tedavisi migrene 
benzer. Atak sırasında genelde ağrı 
kesici ilaçlar yeterlidir. Kronik gerilim 
tipi baş ağrılarında ise antidepresan 
ilaçlar kullanılır.

ERKEKLERDE KADINLARA GÖRE 
BEŞ KAT DAHA FAZLA…  

Küme baş ağrısı her zaman tek 
taraflı, göz çevresinde olan, çok 
şiddetli, gözde yaşarma, kızarma, 
şişme, burunda tıkanma veya 
akıntı, alında veya yüzde terleme 
gibi bulguların eşlik ettiği bir baş 
ağrısı türüdür. Hastalık erkeklerde 
kadınlara göre 5 kat daha sıktır. 
Genellikle geceleri tekrarlayan,  
bazen hep aynı saatte ortaya 

çıkan, göz üzerinde, alın veya 
yanağa yayılan, şiddetli ağrılı bir 
durumdur. Ağrı 15 dakika ile 3 
saat kadar sürebilir, sonra geçer. 
Ancak bu ataklar aynı gün ve takip 
eden haftalar içinde tekrar eder. 
Ağrı sırasında hastalar huzursuz 
olur ve sürekli gezinmek isterler. 
Bu durum karanlık ve sessizlik 
arayan migren hastalarından ayırt 
edilmesinde oldukça önemlidir. 
Hastalığın adındaki küme kelimesi, 
baş ağrılarının zaman içinde 
kümelenmesinden gelir ve bu 
dönemler sıklıkla 1-3 ay sürer. 
Küme dönemleri içinde hastaların 
tekrarlayan şiddetli baş ağrıları 
olduktan sonra aylarca süren baş 
ağrısız dönemleri olur. Yaşamı 
olumsuz yönde etkileyen küme 
baş ağrılarının da çeşitli tedavi 
seçenekleri mevcuttur.

BAŞINIZ HER AĞRIDIĞINDA İLAÇ 
İÇİYORSANIZ…
Aşırı ilaç kullanmaya bağlı baş ağrısı 
(İAKB), ağrı kesicilerin ayda 10-
15 günden fazla alınmasına bağlı 
olarak gelişen sekonder nitelikte baş 
ağrısıdır.

Tipik bir klinik tablosu yoktur, 
genelde altta migren gibi bir baş 
ağrısı vardır. Tüm başta görülebilen, 
künt, sıkıştırıcı veya zonklayıcı 
olabilir. Genelde hafif ve devamlı 
bir ağrıdır ama zaman zaman 
şiddetlenebilir.

Sinüs Baş Ağrısı Tansiyon Baş Ağrısı Migren Baş Ağrısı Küme Baş Ağrısı
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ÇOCUKLARDA GİZLİ TEHLİKE:

BÜYÜMENİN VE ZEKANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL…
Tiroid hormonunun eksikliği çocuklarda kalıcı hasar bırakabiliyor. 
O yüzden bu belirtilere kulak verin.

HİPOTİROİDİ
Boyun bölgesinin alt tarafında 

yer alan tiroid bezi tarafın-
dan salgılanan tiroid hormo-

nu; büyüme ve gelişmeyi, vücut 
metabolizmasının işleyişini ayarlar. 
En kritik etkisi ise merkez sinir 
sisteminin gelişimi üzerinedir.  
 
Tiroid hormonu, anne karnında 
başlar ve tüm çocukluk döneminde 
büyüme tamamlanıncaya kadar 
büyük önem taşır. Tiroid bezinin 
yetersiz çalışması sonucu bu hor-
mon gerektiği kadar salgılanamaz-
sa buna hipotiroidi denir. 
 

Uzm. Dr. Aliye Sevil SARIKAYA
Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı
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Avcılar Hospital Pediatrik  
Endokrinoloji Uzmanı  
Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, hipotiroi-
dinin doğuştan olabileceği gibi her-
hangi bir yaşta da görülebileceğini 
belirterek, tiroidin eksikliği durumun-
da çocukta zeka düzeyinde kalıcı, 
belirgin düşüklük gözlenebileceğini 
vurguladı ve ebeveynlere tavsiyeler-
de bulundu. 

TANI ERKEN KONURSA  
ZEKA GERİLİĞİ ÖNLENEBİLİR
Tanının, bebek doğar doğmaz 
konması muhtemel bir zeka gerili-
ğini önler. Tanıdaki gecikme tedavi 
başlanmasına rağmen oluşan hasarı 
geri döndüremez. Tüm yenidoğan 
bebeklere Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan uygulanan hipotiroidi tarama 
programı ile klinik bulgular oluş-
madan, erken dönemde hastalığın 
tespiti mümkündür. 

Türkiye’de doğumsal hipotiroi-
di, dünya geneline göre daha sık 
görülüyor. Bunun sebebi ise; akraba 
evliliğinin ülkemizde fazla olması ve 
iyot eksikliği. Doğumsal hipotiroidi 
yenidoğan dönemde hiç belirti ver-
meyebileceği gibi belirtiler çok hafif 
de olabilir.

BEBEĞİNİZİN BINGILDAĞI VE 
DİLİ BÜYÜKSE…
Kabızlık, uzamış sarılık, kalın sesle 
ağlama, kaba yüz görünümü, bın-
gıldağın büyük olması, göbek fıtığı, 
dil büyüklüğü hipotiroidinin olası 
belirtileridir.

Tanı konan bir bebeğin tedavisi, ek-
sik olan tiroid hormonunun ağız yo-
luyla verilmesiyle yapılır. Tedavi ucuz 
ve kolay olup önemli olan tanının 
erken konması, takip ve tedavinin 
düzenli yapılmasıdır. Eksikliğin kalıcı 
olması durumunda tedavinin ömür 
boyu devamı gerekebilir.

GEÇ KONUŞAN VE GEÇ 
YÜRÜYEN BEBEKLERE DİKKAT!
Çocukluk ve ergenlik döneminde 
tiroid yetersizliği ise dişlerin geç 
çıkması, yürüme ve konuşmada 
gecikme, büyümede yavaşlama, saç 
dökülmesi, alt kuruluğu, kabızlık, hal-
sizlik, uykuya eğilim, hızlı kilo alımı, 
konsantrasyon bozukluğu ve okul 
başarısında düşmeye neden olabilir. 

Sonuç olarak çocuk kolay kilo alıyor 
ve boy gelişimi, yaşıtlarına göre 

geri kalıyorsa tiroid hormon tedavisi 
gerekebilir, mutlaka bir uzmandan 
yardım alınması gerekir.

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ  
KIZLARI VURUYOR
Daha çok ergenlik çağındaki kız 
çocuklarında gözlenen bir hipotiroidi 
türü olan hashimoto tiroidi, otoim-
mün bir hastalıktır. Bu hastalıkta 
vücut kendi tiroid bezini adeta bir 
yabancı gibi algılayıp onu yok etmek 
ister. Ürettiği antikorlar tiroid bezine 
bağlanarak tiroid hücrelerini harap 
ederler ve hastalık ilerledikçe tiroid 
yetmezliği gelişir. Genetik eğilim 
önemli olup aynı ailede benzer 
hastalık görülme riski fazladır. Bu 

nedenle eğer kişide hashimoto tiroi-
di varsa ailenin diğer bireylerinde de 
tiroid tetkikleri yapılmalıdır.

HİPERTİROİDİ  
MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ
Hipotiroidiye göre çok daha nadir 
rastlanan tiroid bezinin fazla çalış-
ması (hipertiroidi) halinde ise ço-
cuklarda sinirlilik, terleme, çarpıntı, 
kilo kaybı, uykusuzluk ve bağırsak 
hareketlerinde artış gözlenebilir. 
Hipertiroidi mutlaka tedavi edilmesi 
gereken bir hastalıktır. Hipertiroi-
dinin tekrarlayıcı bir sağlık sorunu 
olabileceği, belirli aralıklarla kontrol 
testlerinin yapılması gerektiği unu-
tulmamalıdır.
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TÜRKİYE GÜZELİ
PINAR TEZCAN:
Yemek yemeyi seven biriyim ama…
‘Her şeyin başı 
sağlık’ felsefesini 
benimseyen  
ünlü manken  
Pınar Tezcan ile 
keyifli bir sohbet…

‘bir şey olmaz, elbet geçer’ 
diyenlerden misiniz?
Bu konularda biraz evhamlı bir insanım 
sanırım. Çünkü bazen ertelediğimiz 
şeyler bize daha büyük bir problem 
olarak geri dönebilir. Ben ufacık bir şey 
bile olsa hemen uzmanına danışmayı 
tercih ediyorum. 

Peki, bir doktorda hangi özellikleri 
ararsınız? Sağlığınızı emin ellere 
emanet ettiğinizden emin olmak 
için, doktorda hangi niteliklerin 
olmasını istersiniz? 
Öncelikle iyice araştırırım. Tavsiyeler 
de çok önemli. Aslında bence en 
önemlisi doktor- hasta ilişkisi. Benim 
bütün doktorlarım çok uzun zamandır 

Podyumların deneyimli isimlerin-
den Pınar Tezcan, 1996 yılında 
Miss Turkey yarışmasında birinci 

seçildi. Başarılı manken ve oyuncu 
Pınar Tezcan iki çocuk sahibi… 

“Annelik harika bir o kadar da yorucu” 
diyen Tezcan, sağlığın kendisi için çok 
şey ifade ettiğini vurguluyor ve kontrol-
lerini sık sık yaptırdığını dile getiriyor. 

‘Sağlık Olsun’ okurlarına sağlık tüyoları 
veren Miss Turkey birincisi Pınar Tez-
can ile keyifle okuyacağınız bir röportaj 
gerçekleştirdik.

İşte adeta yıllara meydan okuyan Tür-
kiye güzeli Tezcan’ın sağlık sırları…

Sağlık demek her şey demek. 
Kendiniz için ‘sağlıklı’ ifadesini 
kullanabilir misiniz?
Sağlık benim için gerçekten her şeyin 
başı... O yüzden düzenli olarak her 
sene kontrollerimi yaptırırım. Sağlıklı 
beslenmeye çok özen gösteririm. 
Vücudumuza iyi bakmak, geleceğimiz 
için çok önemlidir.

Mevzu bahis sağlık olduğunda 
nasıl bir tutum içerisine girersiniz? 
Evhamlanıp hemen bir uzman 
görüşü alır mısınız? Yoksa erteleyip, 

hayatımda… Doktorların yaklaşımı, 
samimiyeti ve beni anladıklarını hisset-
mek çok önemli. 

Türkiye`de her 8-10 kadından birine 
meme kanseri tanısı konuluyor. Siz, 
meme kontrollerinizi ne sıklıkla yap-
tırıyorsunuz? Jinekolojik kontrolleri-
nizi düzenli yaptırıyor musunuz?
Senelik smear testlerimi hiç aksat-
mam. O esnada da bütün kontrollerimi 
yaptırıyorum. 40 yaşında olduğum 
için artık mamografi çektirmeye de 
başladım. Her kadının özellikle rahim 
ağzı ve meme kanserine karşı önlem 
almasını ve kontrollerini aksatmamasını 
öneririm. Bu konuda her hastanede 
yardımcı oluyorlar.

Röportaj



Ocak-Şubat-Mart 2017  Sağlık Olsun  25

1996 Miss Turkey birincisisiniz, 
haliyle kıskanılan bir kadınsınız. 
Formda kalmanızı sağlayan şey 
nedir? Fit olmak herkesin hayali 
ama yemek kültürü çok zengin bir 
ülke olarak yemeyi seviyor fakat 
hareket etmeyi çok sevmiyoruz. 
Siz zindeliğinizi neye borçlusunuz, 
bizimle paylaşır mısınız?
Ben sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzım 
haline getirdiğim için formda kalmak 
biraz daha kolay oluyor. Ama yemek 
yemeği çok seven biri olarak özellikle 
tatlıyı kaçırdığım günlerden sonra 
dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum, 
spor yapmayı seviyorum. Aslında 
önemli olan bence bir şekilde hareket 
etmek.

Cilt güzelliğiniz için kullandığınız ve 
tavsiye etmek istediğiniz bir tüyo 
var mı?
Bu zamana kadar cildim için çok fazla 
ürün alıyordum. Doktorumun tavsiyesi 
üzerine şimdi hepsini bıraktım. Sadece 
cildimi fazlasıyla nemli tutmaya çalışı-
yorum. Çünkü nem cildin yaşlanmasını 

engelliyor. Yüz yıkama jeli ve göz çev-
resi yeterli, bunda da eczane ürünlerini 
tavsiye ederim ve bol bol su tüketin.

Yapılan araştırmalar hayatımızın 
dörtte birinin uykuda geçtiğini söy-
lüyor. Kimi uzmanlar ‘Uyuyabildiği-
niz kadar uyuyun’ diyor; kimileri de 
‘Uyku süresi sekiz saati geçmesin’ 
diyor. Sizin uykuyla aranız nasıl? Siz 
hangisine daha sıcak bakıyorsunuz?
Kızlarım doğduktan sonra uykuyla 
aram pek düzelmedi. Hafif bir uykum 
var ve derin uyuyabilen insanlara çok 
özeniyorum. ‘İnsan ne kadar uyumalı?’ 
sorusunun cevabı ise bence herkes 
ihtiyacı kadar uyumalı…

Sevdiklerimizle kaliteli vakit 
geçirmek, bir çeşit arınmadır. Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Şehrin kalabalığından sıkıldığınızda, 
stresli olduğunuzda, dinlenmek 
istediğinizde ne tür bir terapi 
uygularsınız kendinize? 
Sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçir-
meyi çok severim. Özellikle Türk kah-

vesi benim için gerçekten bir terapi. Bir 
de sinemaya gitmek diyebilirim. 

Sizin için ‘annelik’ kavramı ne ifade 
ediyor? Annelerin eskiden daha 
fedakar olduğu söylenir, siz de aynı 
fikirde misiniz? 
Annelik harika bir o kadar da yorucu ve 
sorumluluk gerektiren bir duygu. İyi ki 
anne olmuşum ve kızlarım var. Annelik 
her daim fedakarlık gerektiren bir şey. 
Çocuklar çok çabuk büyüyorlar o 
yüzden zamanını kaçırmadan keyfini 
sürmek gerek.

Toplumun büyük sorunlarından biri 
olan, ‘internet bağımlılığı’ hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Artık, sipariş 
verdiğimiz yemeği yemeden önce 
fotoğrafını çekip instagrama 
koyuyoruz, yeri geliyor insanlar 
sosyal medya hesapları üzerinden 
taciz ediliyor. Sizce bunun bir dozajı 
olmalı mı? 
Evet, sosyal medya artık hayatımızda 
ama benim hayatımda ihtiyacım oldu-
ğu kadar var, fazlası yok.
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Araştırma

Doğumun gerçekleşmesinin ardından 
bebeklerin, fiziksel, sosyal ve algısal gelişimi 
hızla tamamlanmaya başlıyor. Anne ve 
babalar ise, bebeğin gelişiminde en büyük 
destekçi oluyor.

Uzm. Dr. Murat PALABIYIK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

HAYATIN EN ÖNEMLİ
1000 GÜNÜ

Gelecek bilimciler günümüzde doğan 
bebeklerin bir çoğunun 100 yaşından fazla 
yaşayacaklarını öngörüyorlar. Ben de bir 
hekim olarak bu ihtimalin bazı şartlara 
bağlı olduğunu düşünüyorum. İşte hem 
çok uzun hem de bedensel ve ruhsal 
olarak sağlıklı bir yaşam için gerekli şartlar:

1. Sağlıklı ve mutlu bir ailenin planlanmış 
gebeliğinden doğan bebekler

2. Normal vajinal yolla doğum

3. İlk 6 ay sadece anne memesinden bes-
lenme ve anne sütünün en az 1, daha da 
iyisi 2 yaşa kadar devamı

4. Ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme

5. Doğru planlanmış ve ömür boyu yaşa 
uygun spor aktiviteleri

6. Kişiye özel belirlenmiş sağlık risklerine 
karşı düzenli yapılan sağlık kontrolleri, 
bebeklik, çocukluk ve erişkin hayatta 
yapılan eksiksiz aşılama programları

7. Sağlıklı bir çevre, eğitimli ve mutlu bir 
toplumda yaşama
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2
3

Artık çok iyi bilinmektedir ki erişkinlerin yaşadığı 
birçok ciddi sağlık sorununun temelleri daha anne 
karnındayken atılmaktadır. Bebeğin anne rahmine 
düştüğü andan 2 yaşını tamamlamasına kadar geçen 
yaklaşık ilk 1000 günlük sürede hayatı boyunca 
yaşayacağı tüm sağlık durumu programlanmaktadır.  
Bu programlama sürecinin en önemli aşaması da 
kazanılan beslenme alışkanlıklarıdır. 

Dünya nüfusunun bir kısmı yetersiz beslenme ve 
açlık sorunları ile mücadele edip erken yaşta hayata 
veda ederken, geri kalanların büyük çoğunluğu 
da aşırı ve dengesiz beslenme nedeniyle ortaya 
çıkan sağlık sorunları nedeniyle daha kısa 
ömürlü olmaktadır. Beslenmede ideal dengeyi 
sağlamayı çok az insan başarabilmektedir. İyi 
eğitilen toplumlarda sağlıklı beslenme oranları 
da elbette daha yüksektir.

İlk 6 ay sadece anne memesinden beslenen 
bebeklerin ömür boyu sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarını kazanmaları için ek besinlere geçiş 
aşamaları çok önemlidir. Bu kritik geçiş aşamasının 
doğru, sağlıklı ve stressiz bir şekilde atlatılması için 
önerilerim:

1. İlk 6 ay sadece anne sütü verirken bebeğin ağzına su 
dahil hiçbir şey değmesin. Bebeğiniz 3 aylık olduk-
tan sonra ellerini yumruk yaparak sürekli kemirmek 
isteyecek, ağzının suları akacak ve yakaladığı her 
şeyi emmek isteyecektir. Bunlar son derece doğal 
reflekslerdir. Bırakın istediği gibi emsin, kemirsin 
ellerini. Bunu yapan bebekler ısırmayı çok daha iyi 
başarıp 6.ayda ek besinlere çok daha rahat geçebi-
lirler.

2. Bebekler erişkinleri taklit etmeyi çok severler. Bu 
nedenle evde düzenli bir sofra ortamı olması ve 
bebeğinizin de her sofranızda misafir olarak bulun-
ması onun beslenmeyi öğrenmesi açısından çok 
önemlidir. Size acıklı bakışlar atsa, ağzının suları aksa 
ve sürekli ellerini ağzına götürse bile 6 aydan önce 
ona hiç bir şey vermeden karşısında afiyetle yemeği-
nizi yiyin. Zamanı geldiğinde o da size eşlik etmeye 
başlayacak nasıl olsa.

3. Son yıllarda çokça yaygınlaşan ve oldukça başarılı so-
nuçlar veren bir yöntem var. BLW yöntemi. İngilizce 
açılımı “Baby Led Weaning”. Yani bebeğin yönettiği 
geçiş süreci. En basit ifadeyle bu yöntemde biz be-
beğin önüne yiyecekleri koyuyoruz ve bebek kendisi 
alıp yiyor. Bebeğiniz 6.ayını doldurup destekli ya da 
desteksiz oturmaya başlayınca sade yapıda bir mama 
sandalyesine oturtup sofranızda ona da bir yer açın. 
Doktorunuz ile birlikte belirlediğiniz besinleri önüne 
koyun, biraz oynayacak ve ağzına götürüp tadını 
aldığında yemeye çalışacaktır. Müdahale etmeyin ve 
yemesi için zorlamayın. İlk günlerde çok az yese bile 
önemli olan miktar değildir. Her geçen gün daha çok 
yemeyi başaracaktır. Siz sofradan kalkarken bebeği-
niz de kalkacaktır. Ona beslenmesi için zaman tanıyın 
ama saatlerce yemesi için de sofrada kalmasının bir 
anlamı yok. Hayat sadece yemekten ibaret değil.

Her aile kahvaltı, öğle ve 
akşam yemeği sofralarına 
bebeğini de oturtmalı ve 
öğün dışı saatlerde sadece 
anne sütüne devam edilmeli. 
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4
5
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7

Araştırma

4. Yemekleri hiçbir zaman püre haline getirmeyin, ola-
bildiğince doğal hallerinde verin. Yavaş yavaş, tadını 
kokusunu ve dokusunu kendisi iyice keşfederek keyif 
alarak yesin. Püre halinde kaşıkla ağzına yemekleri 
doldurursak midesi hızla dolacak, bazen sindirim 
güçlükleri çekecek ve anne sütünü hızla azaltmaya 
başlayacaktır. Unutmayın, ek besinleri az yemesi so-
run değil, keyifle ve haz alarak kendi kendine yemesi 
çok daha iyi. 

5. Ek besinlere geçişte sihirli formül: E3N-Ç1N. Bu 
kısaltma çok önemli. E demek ebeveynler yani siz, Ç 
ise çocuğunuz. Burada bebek yerine çocuk demenin 
nedeni bu formülün tüm çocukluk döneminde geçerli 
olması. E3N: Siz beslenme konusunda 3 “NE” ye 
karar verirsiniz ve çocuğunuzun burada hiç söz hakkı 
yoktur. Kararınızı verin ve kesinlikle taviz vermeden 
uygulayın.  
 
NE, NEREDE, NE ZAMAN. Doktorunuzla birlikte 
yaptığınız yemek listesinden NE’yi seçin, örneğin 
mücver seçtiniz diyelim. Çocuğunuzun buna itiraz 
etme hakkı yok, yemekte mücver olacak. Ona başka 
bir seçenek de asla sunmayın. NEREDE: Buna da siz 
karar vereceksiniz. Tercihiniz daima sofrada ve hep 
birlikte yemek olmalı. Kesinlikle tv karşısında, oyun 
oynarken, çocuğunuzun odasında ya da yatağında 
yemek vermeyin. Bunun yerine çocuğun o öğünde 
aç kalması çok daha iyi. NE ZAMAN: Her yemeğin bir 
zamanı var. Bunlara öğün diyoruz. Her aile kahval-
tı, öğle ve akşam yemeği sofralarına bebeğini de 
oturtmalı ve öğün dışı saatlerde sadece anne sütüne 
devam edilmeli. Düzenli ve dengeli beslenme alışkan-
lıklarını kazanması için bu çok önemli. Şimdi gelelim 
en kritik noktalardan birine.Ç1N: Çocuğun da sadece 
bir NE’ye karar verme hakkı var ve büyükler asla ka-
rışamazlar. Bu da NE MİKTARDA yiyeceğidir. İsterse 
bir lokma alıp bırakır, isterse tabağı siler süpürür. Hiç 
karışmayın. Bebeğin lokmasını saymayın. Az yesin 
ama keyifle yesin, siz de hiç boşuna gerilmeyin. Nasıl 
olsa az yediği zaman daha erken acıkacak ve anne 
sütü alacaktır. Bir dahaki öğüne kadar aç kalmasının 
da hiç mahzuru yok. İyi yemesi için acıkmasına izin 
vermek gerek.

6. BLW yöntemini daha iyi anlayıp uygulayabilmek için 
biraz internet gezintisi iyi olacaktır. Birçok youtube 
videosu var, onları izleyin. Sosyal medyada BLW 
uygulayan aileler gruplar oluşturmuşlar, birbirlerine 
destek olup fikirler veriyorlar. Son derece faydalı ve 
pratik bilgileri oradan öğrenebilirsiniz. 

7. İster BLW ister geleneksel yöntem olsun ek besinle-
re geçişte bebeğinizin boğazına bir yemek lokması 
kaçma olasılığı var. Bebekler bunu genellikle so-
runsuz öğürerek çıkartırlar. Ama her ihtimale karşı 
bu durumda nasıl davranacağınızı doktorunuz size 
göstersin. Çocuklar ve erişkinlere yönelik ilkyardım 
eğitimi almanız çok faydalı. 

Çocuğunuza kesinlikle tv karşısında, 
oyun oynarken, odasında ya da 
yatağında yemek yedirmeyin.



Çocuğunuza kesinlikle tv karşısında, 
oyun oynarken, odasında ya da 
yatağında yemek yedirmeyin. Y apay bozukluklar, hasta 

rolünü benimsemek ama-
cıyla ruhsal ve bedensel 

hastalık belirtilerinin istemli olarak 
oluşturulan ya da taklit edilmesiyle 
karakterizedir.

“Çoğu hasta için hastaneye yatma 
en temel amaçtır” diyen Avcılar 
Hospital’dan Psikiyatr Dr. 
Mustafa Soydan, ‘Munchausen 
Sendromu’ denilen yapay 
bozukluklar hakkında bilgi verdi.

GÖREVDEN KAÇMAK, 
İSTİRAHAT ALMAK EN ÖNEMLİ 
FAKTÖRLER ARASINDA...
Yapay bozukluklar iki alt türe 
ayrılır. Yapay belirtilerle eş zamanlı 
olarak kişide gerçek fizik ya da 
psikolojik belirtiler bulunabilir. 
Ancak fiziksel belirtili alt tip daha 
yaygındır.

Yapay bozuklukta belirtiler is-
temli olarak oluşturulsa da böyle 
davranmayı gerektiren dış etken-
lerin (Örneğin, nöbetten kaçma, 
ekonomik kazançtan ve görevden 
kaçma, istirahat alma, polisten 
kaçma, ücretsiz hastaneye yatma 
vs.) bulunması en önemli faktördür.

HASTA DEĞİL AMA HASTALIĞI 
TAKLİT EDİYORSA…
Rahatsızlıktaki en önemli motivas-
yon hasta rolünü benimsemek için 
psikolojik bir gereksinme duymak-
tır. Yapay bozukluğu olan bireyler 
çoğu kez öykülerini çarpıcı bir 
üslup ile anlatırlar ama ayrıntılarda 
belirsizlik ve tutarsızlık gözlemlenir. 
Belirtilerin herhangi bir yönü hak-
kında merak uyandıracak tarzda 
yalan söylenebilir. 

Sıklıkla taklit edilen ya da üretilen 
klinik sorunlar depresyon, intihar 
düşünceleri, bellek yitimi, enfeksi-
yonlar, anemi, kanama, baş dön-
mesi, göz kararması, kusma içerir. 

GENÇ ERİŞKİNLERDE 
GÖRÜLÜYOR
Bozukluk tipik olarak genç eriş-
kinlerde ortaya çıkar. Başlaması 
ya da tekrarlaması gerçek bir 
hastalığa, kayıp, reddedilme ya da 
terk edilmeyi izleyebilir. Sinsi bir 
şekilde ilerler ve hastaneye yatışlar 
başlar. Hastalık hastanın işlevselli-
ğini bozar.

Yapay bozukluğun gidişatı, ge-
nellikle ya aralıklıdır ya daha az 

yaygındır ya da kronik yani düzel-
meyen bir hal almıştır.  

Yapay bozukluk gerçek genel 
bir tıbbi durumdan ve gerçek bir 
psikolojik bozukluktan ayırt edil-
melidir. Belirlenebilir bir genel tıbbi 
durumla ya da zihinsel bozuklukla 
uyumlu olmayan otopik ya da 
dromotik görünüm; yalnızca birey 
gözlenirken var olan belirti ve dav-
ranışlar, yıkıcı davranışlar (Örne-
ğin; hastane kurallarına uymama, 
sağlık personeliyle aşırı tartışma) 
tıbbi terminolojiyi ayrıntılı bilme, 
çoğul tedavi girişimi öyküsü yapay 
bozukluk kuşkularını artırır. 

İLAÇ TEDAVİLERİ KISITLI
Yapay bozuklukta psikiyatrik 
tedaviler genellikle etkili olama-
maktadır. Tedavi tam iyileşmeden 
çok, idare etmeye odaklanmalıdır. 
Tedavi ekibinin hasta belirtilerini 
istemli olarak üretiyor olsa bile yine 
de hasta olduğunun unutulmaması 
gerekir, hastaya gereksiz zorluklar 
çıkarma ya da hemen taburcu etme 
gibi öfkeden kaynaklanan davranış-
lardan kaçınılmalıdır. İlaç tedavileri-
nin yararı kısıtlı olmakla birlikte bazı 
depresyon ilaçları yararlıdır.

Uzm. Dr. Mustafa SOYDAN
Psikiyatri Uzmanı

Yapay bozukluk hastaları, sürekli sahte 
hastalık hikayeleri anlatmakla tanınıyor.

TURP GİBİ OLMASINA 
RAĞMEN SÜREKLİ 

HASTALIKTAN YAKINIYORSA…
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GÜNEŞİN SÖZ 
GEÇİREMEDİĞİ ŞEHİR

ULUDAĞ

Gezi
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Heybeti, gizemli geçmişi, 
mistik havası ve efsanelere 
konu olan tarihi ile Uludağ, 
belki yalnızca kayak 
yapmak ya da şehrin 
kalabalığı ve günlük 
telaşından sıyrılabilmek için 
eşsiz bir rota. 

GÜNEŞİN SÖZ 
GEÇİREMEDİĞİ ŞEHİR

olmayanlar ise kiralama yöntemini seçebilir. 
Uludağ’da kayak yapmanın ve kayak yapanları 
izlemenin dışında birçok eğlenceli aktivite de 
bulunabilirsiniz. Kar motorları, paletli araçlar 
ve ATV’ler ile gezi yapabilir, kızaklarla çocuklar 
gibi eğlenebilir ya da oteller bölgesinde yer alan 
otellerin sauna, havuz, restoran ve kafe gibi 
birçok faaliyetlerinden yararlanabilirsiniz.

KEŞİŞİN EVİNİ SAKLAYAN KÜÇÜK ZİRVE
Zirve ve Göller Bölgesine uzanan 11 kilometre 
uzunluğundaki parkur Uludağ’da yürüyüş 
parkurları içerisinde en popüler olanı. Bu parkur 
boyunca Oteller Bölgesi ve kayak pistleri, Aras 
Vadisi, Keles ilçesine bağlı dağ köyleri, ormanlık 
ve dağlık alanlar, endemik bitkiler, Uludağ Milli 
Parkı genel görünümü ve ilginç kaya oluşumları 
görülebilir. Oteller Bölgesi’nden başlandığında 
yaklaşık beş saatlik bir yürüyüşle göller bölgesine 
varılabilir. Birinci Gelişim Oteller Bölgesi’nin 
üzerindeki kayak evinin önünden başlayan 
alt parkur 4.4 kilometre uzunluğunda. Uludağ 
panoramasının izlenebildiği bu parkur Kırkpınarlar 
su havzasının üzerinden devam ederek eski 
maden sahasına ulaşıyor. Maden sahası içinden 
geçen dik ve kıvrımlı toprak yol takip edildiğinde 
yaklaşık iki kilometre sonra Keşiştepe’ye çıkan dik 
patika başına varılıyor. Bu bölge aynı zamanda 

Dikkat: Bu yolculuk 
uzun ve hava şartlarına 
göre tehlikeli olabilir. 
Bu yolculuğa mutlaka 
yöreyi bilen bir rehber 
eşliğinde çıkın. 

Gizem Güzey
PM Turkey Editör

Her mevsim gelip, farklı tatlar alacağımız bir 
yer olsa da, Uludağ’a en çok kış mevsimi 
yakışıyor. “Beyaz Cennet” olarak bilinen 
Uludağ’da kış günlerinin huzurlu ve keyifli 
sıcaklığını yaşayabilirsiniz. Kış sporlarının yanı 
sıra doğa yürüyüşleri yapabilir, otellerin kendi 
bünyesinde sunduğu aktivitelere katılabilir, 
dağ manzarasının sizi içine alan huzurlu 
atmosferinde sıcacık salebinizi ve şömine 
başında sıcak çikolatanızı yudumlayabilir ve 
mangalda sucuk keyfi yapabilirsiniz.  

ULUDAĞ’A GELMİŞKEN  
KAYAK YAPMADAN OLMAZ 
Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden 
biri olan Uludağ, kış turizmine adanmış bir 
cevher gibi parıldar Bursa semalarından. 1961 
yılında Milli park olarak ilan edilen ve Bursa 
şehir merkezine 36 kilometre mesafede yer alan 
Uludağ Kayak Merkezi, modernliği ve kalitesi 
ile ülke kış turizminin merkezi konumunda. 
Toplam olarak 11 adet ana pistin yer aldığı 
Uludağ Kayak Merkezi her seviyede kayak için 
uygun. Kayak yapmayı bilmeyenler özel hocalar 
eşliğinde kayak öğrenebilirler. Kayak takımı 
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Apollon Kelebekleri’nin yaşam alanı. Bu 
maceraya yaz aylarında atılırsanız bu 
kelebekleri de görebilirsiniz. Buradan 
batıya bakıldığında, tepe üzerinde 
görülen ve Keşişin evi olarak adlandırılan 
taş bina 1936 yılında barınak olarak 
yapılmış. Buraya baktığınızda keşişin 
saklanmak için neden burayı seçtiğini 
anlayacaksınız. Bir tarafınızda Marmara 
diğer tarafta Ege’ye selam vererek 
yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. 

KARLAR ÜZERİNDE MANGAL KEYFİ
Kayak ve uzun yürüyüş serüvenlerinin 
yorgunluğunu atmak ve enerji depolamak 
için yapılacak en iyi şey, güzel bir 
yemek yemek olacaktır. Bunun için 
önerilebilecek en güzel seçenek, 
bembeyaz karların üzerinde yapılan 
mangal sefası olacak. Uludağ’da yemek 
yemek karnınızı doyurmanın dışında 
bir zevktir. Karların üzerinde, mangalda 

“Beyaz Cennet” 
olarak bilinen 
Uludağ’da kış 
günlerinin huzurlu 
ve keyifli sıcaklığını 
yaşayabilirsiniz.

Gezi
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• Pistlerde kazalar en çok 
insanların birbirlerine 
çarpmalarından ve 
telesiyejleri dikkatsiz 
kullanmalarından dolayı 
oluyor. Bu sebeple kurallara 
uymaya özen gösterin. 

• Mevsimin kış olsa da güneş 
koruyucu krem mutlaka 
sürün.

• Yükseklerde olduğunuz 
için ilk günlerde 
basınçtan kulaklarınızda 
uğuldamalar olabilir, eğer 
bu uğuldamalar birkaç gün 
süreyle geçmezse doktora 
başvurun.

• Uludağ’a giderken 
arabanızın tekerleklerine 
zincir takmayı unutmayın.

ULUDAĞ’DA KIŞ 
SEZONUNDA 
DİKKAT ETMENİZ 
GEREKENLER

sucuk veya pirzola yemenin keyfini 
çıkarabilirsiniz. Farklı yemek opsiyonları 
için otel restoranlarını tercih edebilirsiniz. 
Otelde şömine başında romantik bir 
yemek ya da restoranda damak tadınıza 
uygun yiyeceklerden seçebilirsiniz.

ULUDAĞ’DA EĞLENCE BİTMEZ
Uludağ’da kimse kara soğuğa aldırmıyor. 
Burada en az gündüzler kadar geceleri 
de hareketli geçiyor. Karlar üzerinde dev 
ateşler yakılıyor ve etrafına toplanan 
binlerce insan, dj’ler eşliğinde çalınan 
müziğin ritmine kaptırıyor kendini. 
Uludağ’da klasikleşen çok sayıda festival 
ve parti var. Eğer tatil zamanınız bu 
partilerden birine denk gelirse Uludağ’da 
eğlence adına keyifli bir zaman 
geçirebilirsiniz. Saatler 00:00 civarını 
gösterdiğinde ise otellerin barlarında yer 
bulmak ve sahne alan ünlü sanatçıları 
izlemek mümkün. 

Uludağ Kayak Merkezi’nde 
pist uzunlukları 20 kilometre 

civarında.Uludağ Kayak 
Merkezi’nde 8 telesiyej ve  

7 teleski hizmet veriyor.
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FOBİLERİNİZDEN 
SANAL GERÇEKLİK  
İLE KURTULUN! 

Yükseklikten 
korkuyor, kapalı 
veya açık alanlarda 
kalamıyorsanız ya 
da tüylü hayvanlara 
dokunamıyorsanız, 
sanal gerçeklik 
terapisiyle 
kaygılarınızdan 
kurtulabilirisniz…

Ertuğ GÜL
Psikolog 
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Günümüzün en yeni, etkili ve en hızlı tedavi yöntemi 
olan VR (virtual reality) terapi de denilen sanal ger-
çeklik terapisi, psikiyatride yeni bir çağı müjdeliyor.

Fobilerin sosyal hayatımızda büyük sorunlara neden olabi-
leceğini kaydeden Avcılar Hospital’den Psikolog Ertuğ 
Gül, fobilerin tedavisinde çığır açacak sanal gerçeklik 
terapisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Fobilerin, özellikle de ileri seviyedeki fobilerin, insanların 
hayatını oldukça zorlaştırdığı hatta yaşanmaz kıldığı bir 
gerçek. Ülkemizde en yaygın rastlanan fobi türü basit 
veya diğer adı ile özgül fobilerdir. Bunlara örnek olarak; 
hayvan fobileri, yükseklik korkusu, uçak korkusu, kapalı 
ve açık alan fobileri gibi çeşitlendirmek mümkün. Yaygın 
görülen bu fobi türleri günlük hayatımızı kısıtlar ve yaşam 
kalitemizi düşürür. 

Kullanıldığı alanlar

• Kaygı bozuklukları,

• Fobiler,

• Obsesyonlar,

• Panik atak,

• Post-travmatik stress bozukluğu,

• Depresyon ve diğer duygulanım bozuklukları,

• Nörolojik hasara bağlı algı bozuklukları,

• Sanal gerçeklik terapisinin, sosyal ilişkileri geliştirme 
konusunda da güçlük çeken sosyal fobide de başarı 
gösterdiği kanıtlanmıştır. 

Son yıllarda sanal gerçeklik teknolojilerinin özgül fobilerin 
tedavisinde kullanılması çalışmaları çok yüksek oranlarda 
başarı gösterdi. Özgül fobilerin tedavisinde, “alıştırma” adı 
verilen yöntem en yaygın kullanılan davranışçı tekniktir. Bu 
teknikte kişinin korktuğu duruma maruz bırakılması sağ-
lanır. Hasta korkulan ortamda yeteri kadar süre kalabilirse 
alışmayla sonuçlanır. Alıştırma tedavisinin, gerçek nesne 
veya ortamda yapılması uygun olabilse de bu her zaman 
mümkün veya elverişli olamaz.

TEDAVİDE ANKSİYETENİN KAYNAĞI  
SANAL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Geleneksel yöntemlere kıyasla, terapide sanal gerçeklik 
kullanımının, maliyet, süre ve bulunma hissi açılarından 
daha etkili olduğu tespit ediliyor. Terapide sanal gerçek-
liğin kullanılması tedavinin gerçekliği ve etkisinden hiçbir 
şey kaybettirmiyor. Çünkü fobisi olan kişilerin tepkilerinin 
şiddeti ve endişe seviyeleri, fobinin kaynağının ne kadar 
gerçek olduğuyla ilgili değil.

Özellikle toplum içinde konuşma yapma gibi durumlarda 
dinleyici bulmak ve alıştırma deneylerini gerçekleştirmek 
zor olabilir. İzleniyor iken bir eylemi gerçekleştirme veya 
pazarlık yapma gibi konular sanal gerçeklikte kolayca ele 
alınabilir. Alıştırma süresi istenildiği kadar uzatılabilir veya 
kısaltılabilir. Anksiyete kaynağı olan durum tedavi ortamın-
da sanal olarak yaratılır. Sanal gerçeklikte uyaran terapist 
tarafından ayarlanabilir.

Ortamı taşıyarak kişi ve terapist için 
uygulamayı kolaylaştırır, 

Zaman ve maliyeti kısaltır, 

Daha stressiz hatta eğlenceli bir çözüm 
ortamı sunar.

SANAL GERÇEKLİK 
TERAPİSİNİN 
AVANTAJLARI 
NELERDİR?
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5-10 YAŞ DAHA YAŞLI  GÖRÜNMEK 
İSTEMİYORSANIZ…
Çoğu zaman önemsenmeyen diş kayıpları,  
zamanla kişinin başına büyük dertler açabiliyor. 

Uzun süreli diş eksikliği; çene 
kemiğinde meydana getirdiği erime 
nedeniyle, özellikle ağız çevresinde 
dudak ve yüzdeki çizgilerde derinleş-
me, dudak köşelerinin aşağı doğru 
düşmesi ve kişide bitkin ve yaşlanmış 
bir yüz görüntüsü oluşmasına neden 
olur. Yanaklar çökük, dudaklar daha 
ince bir görünüm kazandığı için, kişi 
adeta 5-10 yaş daha yaşlı görünür. 

Çene kemiğinin korunabilmesi için, 
çiğneme kuvvetlerinin tüm kemiğe 
iletilmesi gerekir. Bu da ancak doğal 
diş veya diş kökü görevini gören den-
tal implantlar ile sağlanabilir. Doğal 
diş ya da implant olsun, her yetişkinin 
ağzında mutlaka 28 diş olmalıdır.

DİŞ EKSİKLERİNİN TEDAVİSİNDE 
EN DOĞRU SEÇİM İMPLANT
Dental implantlar diş eti üzerine 

Diş kayıpları, kemik yoğunluğunu 
azaltıp, kemiğin boyutlarında 
bir yılda yüzde 25’e varan de-

ğişikliğe yol açıyor. Avcılar Hospital 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı 
Dr. Merve Özgül, “Çene kemiğinde 
meydana gelen erimeyle birlikte yüz 
bölgesinde yaşlanmaya bağlı oluşan 
doğal değişim, erken dönemde ortaya 
çıkmaya başlıyor.” diyerek, diş eksik-
liklerini telafi eden implant yöntemi 
hakkında merak edilenleri anlattı.
Uzun süreli diş eksikliği; çene 
kemiğinde meydana getirdiği erime 
nedeniyle, özellikle ağız çevresinde 
dudak ve yüzdeki çizgilerde derinleş-
me, dudak köşelerinin aşağı doğru 
düşmesi ve kişide bitkin ve yaşlanmış 
bir yüz görüntüsü oluşmasına neden 
olur. Yanaklar çökük, dudaklar daha 
ince bir görünüm kazandığı için, kişi 
adeta 5-10 yaş daha yaşlı görünür.

oturan hareketli protezler veya komşu 
dişler kullanılarak yapılan sabit köp-
rülerden daha uzun ömürlü tedavi 
yöntemidir. Dental implantlar, ağız, 
diş ve çene cerrahları tarafından çene 
kemiğinin içine yerleştirilir.

İmplantların elektromanyetik bir etkisi 
olmadığından kalp pilinin çalışması 
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi 

Dr. Merve ÖZGÜL
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
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İmplant tedavisindeki başarı oranı 
oldukça yüksektir. İmplantlarda ya 
da üzerine yapılan dişlerde çürüme 
riski yoktur. İmplantlar, uzman ellerde 
ve kaliteli malzemeyle yapıldığında, 
hastanın da ağız hijyenine özen gös-
termesiyle ömür boyu ağızda kalabilir. 
İmplantın çevresini saran dokuların 
sağlığı tamamen diş fırçalamaya 
bağlıdır.

Dişlerin kesilmesiyle yapılan köprü 
protezleri ve takıp çıkarılan protezlerin 
altındaki bölgeler, doğal diş ya da 
implant tedavisinde olduğu gibi çiğ-
neme yüküne maruz kalmazlar ve bu 
bölgede kemik aşamalı olarak atrofiye 
olarak küçülür yani kemik erimesi ger-
çekleşir. İmplant tedavisi bu nedenle, 
doğal dişi taklit eden, kemik kaybını 
önleyen bir tedavi yöntemidir.

İMPLANT YAPILAMAYACAK  
GİBİYSE…
Aynı zamanda bazı bakteriler de ağız 
içinde kemik yıkımına neden olabilir. 
Bu duruma, periodontitis yani diş 
eti dokusunun enflamatuar hastalı-
ğı adı verilir. Eğer kemik zayıflamış 
veya incelmiş ve implant kemik içine 
yerleştirilemiyorsa kişiye kemik grefti 
uygulaması yapılabilir.

Kemik Greftleme
Diş eksikliğine bağlı olarak çene kemi-
ğinde zamanla meydana gelen kemik 
kaybı, dental implantların yerleşebi-
leceği kemiğin kalitesi ve miktarını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle 
durumda olan hastalarda bizler, ağız, 
diş ve çene cerrahları olarak, dental 
implant yapımı için ihtiyaç olan kemik 
kaybını telafi edebilme imkanına 
sahibiz. Kemik kaybına neden olan 
bölgeyi greftlemekle sadece dental 

implantların yerleşebileceği kemik 
miktarını elde etmekle kalmaz aynı 
zamanda fonksiyon ve estetik görü-
nümü de iyileştirmiş oluruz.

Sinüs Lifting Operasyonu
Maksillersinüsler, üst çenede sağ ve 
solda olmak üzere küçük ve büyük azı 
dişlerinin üzerinde yaklaşık 15-20 cc 
hacme sahip olan bir çift boşluktur. 
Azı dişlerinin kaybından sonra çiğne-
me yüküne maruz kalmayan bölgede 
kemik kaybına ek olarak bu boşluk 
aşağı yönde sarkma eğilimi göster-
mektedir. Bu durumda implant yapımı 
imkansız hale gelmektedir. Böyle bir 
durumun çözümünde sinus lifting yani 
sinüs tabanı kaldırma ameliyatı ya-
pılmaktadır. Ağız, diş ve çene cerrahı 
uygun bir teknik ile sinüs membranını 
yukarı doğru kaldırır. Gereken durum-
larda kemik tozu da kullanılarak bu 
bölge implant yapılabilir hale getirilir. 
Duruma göre implantlar ya o seansta 
ya da bir müddet beklendikten sonra 
uygulanabilir.

Kenar Genişliğini Artırma
Kemik yüksekliğinin iyi olduğu fakat 
genişliğinin yetersiz olduğu durumlar-
da da implant yerleştirilmeden önce 
ya da işlem esnasında greftlerle kemik 
genişliği artırılmaktadır.

Çene kemiğinin yeterli olduğu durum-
larda implant tedavisi hemen yapıla-
bilir. Çene kemiğinin yeterli olmadığı 
durumlarda ise bahsettiğimiz gibi bu 
bölgeye çeşitli işlemler uygulanarak 
kemik implanta uygun hale getirilir. 
Kliniğimizde tüm ileri cerrahi teknikler 
uygulanarak, diş eksikliği olan ileri 
derecede kemik kaybı olan hemen 
hemen her hastaya implant tedavisi 
uygulanabilmektedir.

5-10 YAŞ DAHA YAŞLI  GÖRÜNMEK 
İSTEMİYORSANIZ…

bulunmaz. İmplantlara karşı alerjik 
bir reaksiyon olasılığı yoktur. İmplant, 
titanyum adı verilen bir metalden ya-
pılmıştır ve titanyum insan vücuduna 
en uyumlu metallerden birisidir.

Birçok hekim günümüze kadar tek diş 
eksikliklerinde sabit köprü yapmayı 
tercih ederdi. Ama bu yöntem sağlıklı 
komşu dişlerin kesilmesini gerektirir. 
Kesim esnasında dişin koruyucu 
tabakası mine kısmı zarar gördüğü 
için dişte hassasiyet ve sinir hasarları 
gelişebilir. Zaman içerisinde porse-
len altında kaldığı için temizliğinde 
zorlanmalar yaşanan kesilmiş dişlerde 
çürükler, diş eti problemleri görülebilir. 
Köprünün belirli dönemlerde por-
selenlerinin çatlaması, kırılması gibi 
problemleri olacaktır ve köprünün 
çıkartılması ve yenilenmesi gereke-
cektir. Bu aşamalarda da dişlerde 
çeşitli hasarlar oluşabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar beş-yedi yıl içinde 
sabit köprü veya hareketli protezlere 
komşu dişlerde yüzde 30’a varan 
kayıp oranı bulunduğunu göstermek-
tedir. Sonuç olarak, sağlıklı dişlerin 
kesilmesi zaman içerisinde bu dişler-
de problemlere yol açabilmektedir.
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A vcılar Hospital ana giriş ka-
pısından hastaneye adımımı 
attığımda Kanuni Sultan Sü-

leyman’ın; “Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi, Olmaya 
devlet cihanda, bir nefes sıhhat 
gibi.” sözü hep gözüme çarpmıştır.

Bu, sağlık hakkında söylenmiş çok 
önemli bir sözdür. Gerçekten de 
sağlığımızı kaybettiğimiz, basit bir 
soğuk algınlığı, grip gibi bir hasta-
lıkta bile, gücümüzü kaybedince, 
acılarla baş başa kalınca bu sözün 
önemini daha iyi anlarız. Maalesef 
insan ancak bazı şeyleri kaybetti-
ğinde değerini anlayabilir.  

Günümüzde sağlık teknolojisinin 
ilerlemesi, tanı ve tedavi yöntem-
lerinde bu teknolojiden maksimum 
yararlanma isteğini de beraberin-
de getirir. Sağlık alanında yapılan 
yatırımlar birbirini izliyor. Hal böyle 
olunca sağlık için yapılan harca-
malar da artıyor, sadece ülkemizde 
değil tüm dünyada sağlık bütçe-
lerinin devasa boyutlara ulaştığını 
söylemek mümkün. Bu noktada 

sağlığın finansmanında kişilerin 
cepten yaptığı harcamalar da ön 
plana çıkıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre; hane halkları tarafın-
dan tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan 
cepten sağlık harcamasının, 2015 
yılında yüzde 3 arttığı ve 17 milyar 
315 milyon TL olduğu, hane halkları 
tarafından cepten yapılan sağlık har-
camalarının toplam sağlık harcaması 
içindeki payının ise 2015 yılında 
yüzde 16,6 olarak gerçekleştiği 
bildiriliyor. Bilindiği üzere özel sağlık 
kuruluşlarında Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından yapılan ödemeler 
dışında hizmet alan kişilerin de öde-
mekle yükümlü olduğu ilave ücretler 
mevcut olup bu ücretlerin zaman 
zaman kişilerin ödemede zorlandık-
ları bilinen bir durumdur.

İnsanlar artan cepten sağlık har-
camaları, dolayısıyla da sağlıkları 
için herhangi bir koruyucu önlem 
almaz ve sigorta yaptırmazken; 
otomobilleri veya evleri için sigorta 
yaptırıp, yıllarca ödeme yaparak 

sahip olduğu şeyleri birtakım risk-
lerden korurlar. Bu çelişki, sağlık 
sigortası bilincinin toplumumuzda 
yeterli düzeyde olgunlaşmadığının 
göstergesidir.

Sağlık teknolojileri ile beraber tanı 
ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi 
sonucunda kişilerin özel hastanele-
re başvurusunda ciddi şekilde cep-
ten harcama yapmaları gerekir. İşte 
tam da bu noktada “Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortaları” devreye girer.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, özel 
hastanelere başvuruda, tetkik ve 
tedavilerin gerçekleştirilmesinde ki-
şinin önüne çıkabilecek ilave ücret-
leri garanti altına alan 2012 yılından 
beri ülkemizde yaygınlaşan özel bir 
sigorta ürünüdür. Geleneksel özel 
sağlık sigorta ürünlerine göre daha 
ucuz olan bu ürünler, özel hastane 
ile kişiler arasında para ilişkisini, 
toplumdaki özel hastanelere olan 
güvensizlik hissini ortadan kaldırdığı 
gibi tüm tanı tedavi sürecinin vergi-
sel olarak da kayıt altına alınmasın-
da ülkemiz için kaynak oluşturur.

NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK 
SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

Evimize, arabamıza  
      sigorta yaptırıyoruz.  
      Peki, ya kendimize?

Uzm. Dr. Cengiz KONUKSAL
Başhekim
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15 TEMMUZ OLAYI 
İLE PSİKOLOJİMİZ DE 
DARBEYE UĞRADI
15 Temmuz 2016 
günü tarihimizin en 
kara gecelerinden 
birini yaşadık. 
Peki, çok ciddi bir 
travma olarak tarif 
edebileceğimiz 
bu darbe girişimi, 
ruh sağlığımızı 
nasıl etkiledi? 
Tüm toplumu 
ilgilendiren bu 
tip olayların 
etkisinden nasıl 
kurtulabiliriz?

Uçakların insanları tehdit ede-
cek kadar yakından uçması, 
sık sık duyulan sonik bom-

balar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
üzerindeki görüntüler... Darbe giri-
şimi ile birlikte ilk olarak belirsizlik, 
tedirginlik, korku ve kaygıyı yaşadık. 
Ölüm ve yaralanmalarla, çaresiz ve 
öfkeli hissettik. Ülkemiz için oldukça 
önemli olan kurumlara yapılan 
saldırılar, güvenimizi kaybederek 
kuşku ve şüphe duymamıza sebep 
oldu. Bu da endişe ve huzursuzluk 
üretmeye devam etti. 

Bir yandan da, ‘Milli Birlik ve Bera-
berlik’ hissiyatı içinde, cesaret ve 
kahramanlık duygularımız pekişti. 
Özgüvenimiz arttı ve vatanımıza sahip 
çıkmanın gururunu yaşadık. Tüm bu 
gelişmeler ve darbe süreci, zihinsel 
dünyamızda iki ayrı etkiyi eş zamanlı 
olarak açığa çıkardı. Tüm bu olayların 
etkisi ile değişen ruhsal dünyamızı 
dengede ve sağlıklı tutmak için ise, bu 
olayları genelleştirmemek, şiddet içe-
ren paylaşımlar ve çatışmalardan uzak 
durmak, olayları tüm yaşamımıza mal 
etmemek ve mümkün olduğunca kısa 
sürede olağan günlük yaşamımıza 
dönmek önemli...

ÖFKE KONTROLÜ ÖNEMLİ
Terör içerikli olayların önemli 
hedeflerinden birinin güvensizlik 
hissi, korku ve çaresizlik yaratmak 
ve bu duyguları yaymak olduğunu 
unutmamak gerekir. Bu tip eylemler, 
toplum içindeki düzeni bozmak ve iç 
çatışma yaratarak düzeni bozmayı 
hedefler. Bu tip travmatik durumlara 
maruziyet sonrasında bazı kişilerde 
aşırı irkilme, tetikte olma, aniden 
parlama, ufacık uyaran ile aşırı öfke-
lenme gibi tepkiler görülebilir. 

Ancak toplumun birer üyesi ola-
rak bizlere düşen, birlik beraberlik 
duruşumuzu bozmadan olaylara 
yaklaşmak ve tepkimizi sürdürmek 
olmalıdır. 

ŞİDDET İÇEREN PAYLAŞIM VE 
OLAYLARDAN UZAK DURUN
Yaşanan olayları tüm yaşamınıza 
mal ederek genellemek doğru bir 
yaklaşım değildir. Zihnimizde yaşa-
nanları tekrar eder boyuta ulaştır-
mamak için şiddet içeren paylaşım 
ve olaylardan uzak durmak gerekir. 
Gündelik yaşantımızda stres ve 

kaygıyı azaltmak için özellikle sosyal 
medya üzerinde yayılan, asılsız ih-
barlar, spekülatif paylaşımlar, daya-
nağı olmayan açıklamalar, provakatif 
paylaşımlar ve patlama görüntülerini 
izlemekten kaçınmanız gerekir. 

ÇOCUĞUNUZA  
GÜVEN HİSSİ VERİN
Çocuklar da ruh sağlığı açısından 
özel risk grubu içerisinde yer alıyor. 
Bu nedenle de çocuklara güven 
telkin edici konuşmalar yapmak ge-
rekiyor. Onlara güvende olduklarını 
hatırlatmak ve onları rutin hayatla-
rına devam ettirmek iyi gelebilir. O 
nedenle siz de çocuğunuza yaşadığı 
durumla ilgili yaşına uygun ve doğru 
bir dil ile ayrıntılı bilgi verin. Örneğin, 
korktuğunu söyleyen bir çocuğa 
“Korkma” demek yerine, “Korku-
yorsun, anlıyorum, küçükken ben 
de bazı durumlarda korkardım” gibi 
cümleler kurarak onun anlaşıldığını 
hissetmesini sağlayın. Bu çocu-
ğunuzun ruh sağlığı için oldukça 
önemli...

TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN 
ÖNEMİNİN FARKINDA OLUN
15 Temmuz günü yaşadığımız darbe 
girişiminden aldığımız en önemli 
sonuç, birlik ve beraberliğin bizi ne 
kadar güçlü kıldığını öğrenmek oldu. 
Bu sebeple, tüm farklı düşünce ve 
siyasal görüşleri bir yana bırakmalı 
ve kutuplaşmanın önüne geçmeliyiz. 
Ayrıştırıcı bir dilden ziyade, birleş-
tirici, korku ve çaresizliği yenen bir 
üslup ile görüşlerimizi dile getirme-
liyiz. Bu tarz durumlarda, insanları 
sağduyuya çağıracak, insanların 
birbirlerine karşı hissettikleri güven, 
birlik ve dayanışma duygusunu artı-
racak mesajların verilmesinin önemli 
olduğunu unutmamalıyız. 
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DİKKAT!
KIŞI BU HASTALIKLARA 

YAKALANMADAN ATLATMAK 
İSTİYORSANIZ BU ÖNERİLERE 

KULAK VERİN! 
Ateş, burun akıntısı, öksürük, halsizlik… 

Eğer bu tablo dikkatinizi çektiyse bu 
önerilere bakmanızda yarar var.

Nezle, grip, soğuk algınlığı, faranjit, zatürre gibi solunum yolu 
hastalıkları bu dönemlerde sıkça görülüyor. Dolayısıyla da 
öksürük, ateş, bulantı, kulak ağrısı gibi belirtiler ile hastanelere 

başvurular artıyor. Fakat unutulmamalıdır ki; özellikle çocuklar, yaşlılar, 
gebeler ve kronik sağlık sorunları olanlar daha fazla risk altında. Bu 
gruba giren hastaların kış ayları öncesinde aşılanması olası hastalık 
risklerini azaltmak için alınabilecek önlemlerden en etkilisidir.
 
Kış aylarında kapımızı sıkça çalan kış hastalıklarına değinen Avcılar 
Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Suzan Alp, hangi hastalıkların 
hangi belirtilerle kendini gösterdiğini ve bu hastalıklardan korunmak için 
neler yapılması gerektiğini anlattı.
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YORGUNLUK, UYKUSUZLUK VE 
YETERSİZ BESLENME HASTA-
LIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Aşırı yorgunluk, uykusuz kalmak, 
aşırı sigara ve alkol tüketmek, yeter-
siz beslenmek de hastalanmayı ko-
laylaştıran nedenler arasında yer alır. 
Kış mevsimini sağlıklı geçirmek için 
bağışıklık sistemini güçlendirmek, 
bunun için de yeterli ve dengeli 
beslenmek gerekir. 

Antioksidan özelliği olan C, A ve E 
vitaminlerinin alımı son derece önem 
taşır. Hatta doğru beslenen bireyler 
için dışarıdan ek takviye gerekmez. 
Ancak oral alımın yeterli olmaması 
veya bazı özel durumlarda (kemo-
terapi ve radyoterapi tedavisi gören 
hastalar gibi) hekim önerisiyle dışarı-
dan takviye almak gerekebilir. 

Peki, nezle, grip, faranjit, zatürre gibi 
hastalıkları nasıl birbirinden ayıra-
cağız? 

NEZLE TEDAVİSİNDE ANTİBİYO-
TİK KULLANILABİLİR Mİ?
Nezle, burun akıntısı ve tıkanıklığı 
ile başlayan hapşırık, boğaz ağrısı, 
öksürük, hafif ateş ile devam eden 
belirtileri olan viral bir solunum sis-
temi hastalığıdır.

200’den fazla virüs ile bu tablo olu-
şabilir. Virüs vücuda girdikten iki-üç 
gün sonra belirtiler ortaya çıkmaya 
başlar ve çoğunlukla bir haftada 
iyileşme sağlanabilir. 

Nezlenin tedavisinde antibiyotiklerin 
yeri yoktur; istirahat, bol sıvı alınma-
sı ve oluşan semptomları gidermeye 
yönelik ilaçların kullanımıyla günler 
içinde düzelen bir hastalıktır. 

İŞTE NEZLEDEN KORUNMANIN 
YOLLARI 
Nezle, komplikasyon olarak kulak 
iltihabı ve sinüzite yol açabilir. Şid-
detli sinüs ağrısı, öksürük, balgam 
çıkarma, yüksek ateş, nezlenin 
üzerine eklenen bir bakteri enfeksi-
yonunu gösterir. Antibiyotik kullanı-

mı nezlenin üzerine eklenen ikincil 
bakteriyel bir hastalık olduğu zaman 
gereklidir. Korunmak için müm-
kün olduğunca havasız ve kapalı 
ortamlardan kaçınmak, sık sık elleri 
yıkamak gerekir. 

KAPI KOLLARI, TELEFONLAR VE 
KLAVYELERE DOKUNMADAN 
ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN!
Grip, genellikle hastayı yatıracak ka-
dar vücut direncini düşüren bir seyir 
izleyebilir. Hastalığı taşıyan kişilerin 
öksürmesi, hapşırması ile havaya 
yayılan partiküllerle ya da doğru-
dan temasla (kapı kolları, telefonlar, 
bilgisayar klavyeleri vb.) grip toplum 
içinde son derece hızla yayılabiliyor. 
Yaşlılar, diyabet, kalp ve solunum 
sistemi hastalıkları gibi kronik has-
talıkları olanlarda daha ağır seyre-
debilir ve zatürre gibi ikincil gelişen 
hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu 
nedenle Ekim-Kasım aylarında özel-
likle risk grupları başta olmak üzere 
tüm bireylere koruyuculuk düzeyi 
yüksek olan “grip aşısının” yaptırıl-
ması son derece önem taşıyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!  
Akut sinüzit, kafatasında bulunan 
sinüs adı verilen kemik boşluklarının 
iltihabıdır. Burun tıkanıklığı, baş ağ-
rısı, ateş, geniz akıntısı gibi belirtiler 
verir. Süregelen hale gelme (kronik-
leşme) olasılığı vardır. 

Otitis media, orta kulak iltihabıdır. 
Çoğunlukla şiddetli boğaz iltihap-
larından sonra gelişir. Kulak ağrısı, 
ateş ve genel durum bozukluğu ile 
seyredebilir. 

• 65 yaş ve üstündeki kişiler,

• Kronik hastalığı olan kişiler: Kronik kalp, akciğer, 
karaciğer, böbrek, şeker hastalığı ve benzeri hastalığı 
olanlar,

• Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler: Kanser hastaları, 
bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, organ ve kemik iliği 
nakli yapılan kişiler,

• Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hasta bakıcılar, kreş 
ve huzurevi çalışanları,

• Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler,

• İlk 3 aydan sonraki hamile kadınlar,

• Altıncı ayından itibaren bebekler de grip aşısı yapılması 
gereken kişiler arasında yer alıyor. 

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Uzm. Dr. Suzan ALP
İç Hastalıkları Uzmanı
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Akut larenjit, ses tellerinin olduğu 
gırtlak kısmının iltihaplanmasıdır. 
Boğaz ağrısı, ateş gibi belirtilerinin 
yanında ses kısıklığı ile seyreder. 

Akut bronşit ise akciğerlerdeki  
bronşların iltihabıdır. Öksürük, bal-
gam, ateş, nefes darlığı gibi belirtiler-
le seyreder. Bu grup hastalıklar biraz 
daha ciddi enfeksiyonlardır. Tedavileri 
dikkatle ve uzun yapılmalıdır. Ciddi 
doktor takibine ihtiyaç duyulur. 

Zatürree (Pnomoni), kış aylarında 
sık görülen akciğer iltihabı türüdür. 
Yüksek ateş, nefes darlığı, şiddetli 
öksürük, göğüs ağrısı ve genel durum 
bozukluğu yapar. Çocuk ve yaşlılarda 
ağır seyreder. Kuvvetli antibiyotik ve 
hastanede yatarak tedavi gerekebilir. 
Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, 
altta yatan kronik hastalığı bulunanlar, 
dalağı alınmış olanlar ve 50 yaşın 
üzerindeki tüm bireylere “pnömokok 
aşısı” yapılması gerekir. 

Bu tip belirtilere sahip olan bireylerin 
zaman kaybetmeden alanında uzman 
bir hekime başvurması gerekir. 

HİPERTANSİYON, KALP YA DA 
ŞEKER HASTALIĞINIZ VARSA…
Astım, kronik bronşit gibi süregelen 
akciğer hastalıkları basit solunum 
yolu iltihapları ile de artabilir. Hiper-
tansiyon, kalp hastalıkları, şeker 
hastalığı gibi diğer kronik hastalıklar 
da kış aylarında kontrolden çıkmaya 
eğilimlidirler.

• Sigara ile diğer tütün ürünlerinden ve alkolden uzak 
durun, 

• Sebze, meyve ve kepekli tahılların bol; doymuş yağların 
ise az olduğu bir beslenme şekli uygulayın,

• Düzenli egzersiz yapın, 

• Uygun kilonuzda kalın, 

• Yeterince uyuyun (7-9 saat),  

• Kan basıncınızı takip edin, 

• Enfeksiyonlardan korunmak için hijyenik kurallara uyun 
ve düzenli sağlık kontrollerinizi aksatmayın, 

• Yeterli su tüketin, 

• Mevsime uygun olarak, bulunulan ortamın ısısına göre 
giyinin, 

• Kronik bir hastalığınız varsa mutlaka genel kontrollerinizi 
yaptırın, 

• Yaşadığınız ortamın ısısını iyi ayarlayın ve havanın aşırı 
kuru olmasını engelleyin,

• Kirli, kapalı ve soğuk ortamlarda uzun süre kalmayın, 

• Enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçının, 

• Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ellerinizi sık sık 
yıkayın ve yakın solunum temasından kaçının,

• Hapşırma ve öksürme sırasında ağız ve burun bölgesini 
tek kullanımlık kağıt mendille kapatın hatta tek 
kullanımlık maske kullanın.

KIŞ HASTALIKLARINDAN 
KORUNMAK İÇİN BU 
TAVSİYELERİ KULAK ARDI 
ETMEYİN!
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Op. Dr. Gönül KAZEZOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

HPV RAHİM AĞZI VE  
PENİS KANSERİNE  
NEDEN OLUYOR!

Bu öneriler hayat kurtarıyor…

Daha çok cinsel yolla bulaşan HPV (Human Papil-
loma Virüsü) kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve 
vajina kanserine yol açabilir. Erkeklerde ise; pe-

nis, testis ve anorektal kanserlerin nedenleri arasında…

Genellikle cinsel yolla bulaşan HPV hakkında bilgi veren 
Avcılar Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Gönül Kazezoğlu, HPV’den korunma yolları hakkın-
da da tavsiyelerde bulundu. 

DİKKAT PENİS KANSERİNE NEDEN OLUYOR!
Düşük ve yüksek riskli HPV tipleri hangileridir?
Alt genital bölgede kanserle ilgisi olup olmamasına göre 
genital HPV tipleri iki ana gruba ayrılabilir (düşük riskli 
ve yüksek riskli HPV’ler). Düşük riskli HPV tiplerinin kan-
serle ilişkisi yoktur. Bu nedenle bunlara nonkarsinojenik 
HPV adı verilir. Yüksek riskli HPV tipleri ise rahim ağzı, 
vajina, vulva, anüs ve penis kanserlerine neden olabilir. 
Bu yüzden bunlar karsinojenik HPV olarak adlandırılır. 

PAP SMEAR TESTİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!
Kadınlar arasındaki kanser ölümlerinde ikinci sırada yer 
alan rahim ağzı kanseri oldukça yaygın. Ancak yaygın 
taramalarla rahim ağzı kanseri görülme oranı azaltılabilir. 
Kişi erken evrede başvurduğunda rahminin alınmasına 
gerek kalmadan, daha basit tedavilerle normal yaşamla-
rına dönmeleri sağlanabilir. Hastalığın fark edilmesi için 
PAP smear testi büyük bir önem taşıyor ve kadınların 
bu nedenle yılda bir defa PAP smear testi yaptırması 
gerekiyor. 

HPV kişiye nasıl bulaşır?
● HPV öncelikle cinsel ilişki ile ciltten cilde bulaşır.

● HPV’nin bulaşması için gerçek bir cinsel birleşme şart 
değildir. 

● Kesin olarak bilinmemekle birlikte, yapılan bazı çalış-
malarda, genital siğili olan biriyle bir kez cinsel ilişkiye 
girmek, yüzde 65 ve üzeri siğil gelişimine yol açar. 

● Rahim ağzında HPV hastalığı olan kadınlar üzerin-

de yapılan çalışmaların çoğunda, erkek partnerlerin 
penisi klinik olarak incelendiğinde, yaklaşık yüzde 
64-70’inde HPV lezyonu saptanmıştır.             

                               
● HPV ile karşılaştıktan sonra genital siğil gelişmesi 

genel olarak dört ile sekiz ay aralığında olur. Fakat 
siğil veya rahim ağzı hastalığı geliştirmeden önce, 
bazı kişilerde HPV yıllarca sessiz kalabilir. Bu yüzden 
hastalığın ne zaman veya kimden bulaştığını bilmek 
mümkün olmayabilir.

HPV bulaşma riskini azaltmak için ne yapılabilir?   
Bir HPV aşısı 2006 yılında sunuldu. Aşı bazı HPV türlerine 
karşı koruma sağlıyor. Bu aşı 9-26 yaş arasındaki kızlar 
ve kadınlar için FDA (Food and Drug Administration) 
onaylıdır, özellikle bu aşı cinsel hayata başlamadan önce 
yapıldığında yüksek koruma özelliği vardır. 

Tüm HPV tiplerinin enfeksiyonuna karşı korumazken, 
rahim ağzı kanserinin yüzde 70’i ve dış genital siğillerin 
yüzde 90’ı ile ilişkili olan tiplerine karşı korur. Ancak 
kişiye daha önceden HPV’nin bazı tiplerinden birisi ile 
bulaşma olmuşsa aşının bunlara ve diğer HPV tiplerine 
karşı koruyuculuğu yoktur. Cinsel geçmişi olan kadınlar-
da aşının koruması bu yüzden daha düşüktür. Bu neden-
le HPV aşısı için hedef kitle 11 ve 12 yaşındaki kızlardır 
ama özellikle erken cinsel hayata başlama özelliği olan 
topluluklarda dokuz gibi erken yaşta da verilebilir. 

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT!
Bir kişinin yabancı bir kişiyle bir defa bile cinsel ilişkide 
bulunması HPV veya diğer cinsel yolla bulaşan enfek-
siyonların bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle yeni 
beraberlik planlayan çiftlere, cinsel ilişki öncesi, cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlar açısından tarama önerilir. 
Prezervatifler HPV’ye karşı kısmi, diğer cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlara karşı ise tam koruma sağlar. 
HPV açısından risk taşıyan kadın genital bölgesini 
saran epiteli daha geniş biçimde kapladığından, kadın 
prezervatiflerin koruyuculuğu her iki partner için de 
daha yüksek olabilir. Fakat bu prezervatifler yerinden 
kolayca oynayabilir. 



A talarımızın da zamanında söylediği gibi; “Sağ-
lık varlıktan yeğdir.” Sağlıktan daha büyük bir 
zenginlik yoktur. Peki, nasıl oluyor da evimizi, 

arabamızı bile belirli aralıklarla kontrolden geçirtiyorken, 
kendi sağlığımız için aynısını yapmıyoruz. 

Düzenli bir şekilde check up yaptırmak, sağlıkla ilgili 
problemlerinizin henüz başındayken önlem alınmasını 
sağlıyor. Erken tanı sayesinde birçok avantaj elde edi-
yorsunuz. Örneğin, hastalık ilerlemeden önlem alıyor ve 
alacağınız tedavi süresini kısaltmış oluyorsunuz. 

Peki, hangi yaş aralığında hangi kontroller yapılmalı? 
İşte detaylar….

Check up yapılırken kişiler; yaş, cinsiyet, ailedeki hasta-
lık hikayesi, beslenme ve egzersiz alışkanlıkları, sigara ile 
alkol kullanımı gibi faktörlerle değerlendirilir. Check up’ta 
gerekli kan testleri ve radyolojik görüntülemeler yapılır.

UZUN VE HASTALIKSIZ YAŞAMIN SIRRI  
CHECK UP’TA…
Küresel bir sorun olan kanser, giderek yaygınlaşan 
diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansi-
yon), kalp hastalığı gibi birçok kronik sağlık sorununun 
belirtileri ortaya çıkmadan önce tanı konulması, kişilerin 
kendisini sağlıklı hissederken de kontrollerini düzenli 
yaptırması ile sağlanabilir.

Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa ve ciddi ailevi 
riskler taşımıyorsanız da daha uzun ve sağlıklı yaşamak 
için belirli aralıklarla check up yaptırmalısınız.
 
● Kadınlar, 20 yaşından 40 yaşına kadar en az iki yıllık 

periyotlarda genel doktor muayenesi, temel kan test-
leri ve idrar analizi, akciğer grafisi, meme kontrolü ve 
jinekolojik kontrollerini yaptırmalı. 

● 40 yaşından itibaren ise yılda bir genel doktor muaye-
nesi, temel kan testleri ve idrar analizi, EKG, akciğer 
grafisi, mamografi, dışkıda gizli kan testi, jinekolojik 
kontrol ve smear testi yaptırmalı. 

● Erkekler, 20 yaşından 40 yaşına kadar en az iki yıllık 
periyotlarda genel doktor muayenesi, temel kan test-
leri, idrar analizi ve akciğer grafisi yaptırmalı. 

● 40 yaşından itibaren ise yılda bir genel doktor muaye-
nesi, temel kan testleri ve idrar analizi, EKG, akciğer 
grafisi, dışkıda gizli kan testi, ürolojik kontrol ve PSA 
testi yaptırmalı.

● 50 yaş ve sonrası hem kadınlar hem de erkekler, 
önceki yıllarda yapılan testlere ek olarak, herhangi 
bir şikayetleri olmasa da kolonoskopi ve endoskopi 
yaptırmalı ve sonuca göre de periyodik takibi gerçek-
leştirmeliler. 

● Ayrıca sigara içen, aile hikayesi bulunan, hipertansi-
yon veya diyabet gibi sağlık sorunları olan kişilerin en 
geç 40 yaş ve sonrasında maksimum iki yıllık periyot-
larda Eforlu EKG ve kardiyoloji kontrolü yaptırması da 
gerekir.

SAĞLIK KONTROLLERİNİZ 
TAM MI? “Hangi yaşta hangi sağlık kontrollerini 

yaptıralım?” sorusunun yanıtı ‘Sağlık Olsun’da…
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KÜRESEL TEHDİT:  
ZİKA VİRÜSÜ
Avrupa 
ülkelerine 
kadar 
yayılan 
Zika 
virüsü, 
ülkemiz 
için bir 
tehdit mi?

S ivrisinek sokması ile bula-
şan Zika virüsü, gebelik için 
tehlike oluşturarak henüz 

doğmamış bebeklerin beyinlerinde 
küçülme ve hasara, hatta ölüme 
neden oluyor.

İlk kez 1947 yılında Uganda’da 
ortaya çıkan Zika virüsünün uzun 
süre görülmediğine dikkat çeken 
Avcılar Hospital İnfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Dr. Savaş Vural, virüsün 
Brezilya’da patlak vermesiyle 
Avrupa ülkelerine kadar yayıldığını 
söyleyerek, zika virüsü hakkında 
bilinmesi gerekenleri anlattı.

Dr. Savaş VURAL
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
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Tehlike geçti diyebilir miyiz? Sağlık Bakanlığı 
Türkiye’nin risk altında olmadığını açıklamıştı. Bu 
hala geçerli mi?
Türkiye için henüz alarm verilmedi. Ancak seyahat 
uyarılarının artması ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının 
ardından, virüs üzerine tartışmalar başladı. Zika virüsünü 
bulaştıran sivrisinek cinsi bizim ülkemizde de bulunuyor.

Yeni doğan bebeklerde görülen mikrosefali (küçük kafa) 
olarak da tanımlanan bu hastalık, “Aedes aegypti” 
cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika 
virüsü ile yayılıyor. Mikrosefali ile doğan bebeklerin 
kafaları normalden biraz daha küçük oluyor. Bebeklerin 
yaşam süresini kısaltan virüs, beyin fonksiyonlarında da 
bozukluklara ve beynin yetersiz gelişimine neden oluyor. 
Bebek ölümlerine de sebep olan virüsün, salgın kaynaklı 
ölüm oranlarını artırmasından endişe ediliyor.

Zika ‘nin belirtilerine değinir misiniz? Zika 
virüsüyle enfekte olmuş bir kişide ne tur şikâyetler 
gözlemlenir?
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Zika virüsü ateş, 
baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve 
eklem ağrısı gibi belirtiler gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 
Zika’ya ilişkin açıklamasında, virüsün bulaştığı kişilerde 
semptomların yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıktığını ve 
kanda birkaç gün duran virüsün bazı kişilerde daha da 
uzun kaldığını ifade etti.

Zika virüsünün cinsel yolla da bulaştığı belirtiyor. 
Prezervatif Zika virüsünden korunmak için çözüm 
mü? 
Virüs spermde uzun süre canlılığını korur ve virüs 
taşıyan erkekler hastalığı bulaştırır. Virüs, kadınların 
vajen salgısında daha kısa süre kalıyor. Prezervatif Zika 
virüsünden korunmak için kesin çözüm değildir. Bazı 
ülkeler virüsün yayılmasını önlemek için 6 aylığına gebe 
kalınmamasını öneriyor. 

Zika virüsü başka nasıl bulaşır? Örneğin DSÖ, altı ay 
cinsel ilişkide bulunulmaması gerektiğini söylemişti, 
bu bir çözüm mü?

Çözüm değil. Hastalık, virüsü taşıyan sivrisineklerin 
ısırması ile bulaşır, virüsü taşıyan insanlardan (taşıyıcı 
olan), hamile kadınlardan doğum sırasında bebeklerine 
geçer. Hamilelik döneminde veya taşıyıcı konumdayken 
hamile kalanların çocuklarında doğumsal anomaliler 
özellikle mikrosefali (beynin gelişmemesi) görülebilir 
(Doğum sonrası hastalığa yakalanan anneler çocuklarını 
emzirebilir). Virüs, cinsel yolla bulaşır, erkekler hastalığı 
bulaştırır. Kan nakli ile bulaştığı ise Brezilya ve 
Amerika’da rapor edildi.

Zika virüsüne yönelik henüz kesin bir tedavi yok. 
Peki, şu ana kadar ne tür gelişmeler var?
Hastalık için özgün bir tedavi ya da önleyici aşılar, henüz 
geliştirilemedi. Zika virüsünü araştıran bilim insanları, 
virüse karşı aşının ancak 10 yıl sonra çıkabileceğini 
belirtiyorlar. Brezilyalı yetkililer ise, beş yıl içinde aşının 
geliştirilebileceği görüşünde.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, tedavi 
için dinlenme, sıvı alımının artırılması, ateş düşürücü ve 
ağrı kesiciler kullanılması gerektiğini önerdi. Ve “Tüm 
virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi antibiyotiklerin 
virüse herhangi bir etkisi yoktur” denildi. Korunma için 
sivrisinek kovucular kullanmak ve uzun kollu kıyafetler 
giymek, sineklerden arındırılmış mekanları seçmek gibi 
önerilerde bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsü konusunda küresel 
acil durum ilan etmişti. Fakat 2016’nın Kasım ayında 
acil durum uyarısına son verdi. Ancak uzmanlar Zika 
tehdidinin hala var olduğu görüşünde. 

Zika virüsü başka hastalıklara neden olabilir mi? 
Araştırmacılar, Zika virüsünün ciddi bir sinir hastalığı olan 
Guillain-Barré sendromuna neden olabileceğini ortaya 
koydu. Guillain-Barré sendromu, kaslarda güçsüzlüğe 
ve daha ciddi durumlarda acil bakım gerektirecek nefes 
alma sorunlarına neden oluyor. Uzmanlar, Zika virüsünün 
görüldüğü ülkelerde daha farklı sinir hastalıkları vakaları 
için hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) verilerine göre son aylarda Brezilya, 
Kolombiya, El Salvador, Surinam ve Venezuela’da bu 
sendroma yakalananların sayısında artış oldu.
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ÇOCUKLARDA UYKU 
BOZUKLUKLARI Uyku, yaşam 

süresinin 
1/3’ünün geçtiği, 

organizmada 
kendine özgü 

aktivitelerin oluştuğu 
bir süreçtir. Uyku, 

çevre ile algısal 
bağlantının 

kesilmesi ve çevreye 
cevapsızlıktır.

Uyku bozuklukları, tüm yaş 
grupları arasında çok sık 
görülür. Sağlıklı çocuklar 

arasında görülme sıklığı %20-30 
oranındadır. Uyku bozuklukları her 
yaşta kişinin günlük işlevselliğini, 
dikkat ve öğrenme becerilerini 
belirgin olarak bozabilen sorunlardır. 
Avcılar Hospital Çocuk Nöroloji, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı, Uzm. Dr. Gülseren Arslan, 
uyku bozukluklarının sebepleri ve 
çocuklar üzerindeki etkisi hakkında 
bilgi verdi.

Üç şekilde görülebilir:
1- Güçlükle uykuya dalarlar veya 

uykuyu başlatamazlar.

2- Uykuyu devam ettirmede sorun 
yaşarlar, uyku sırasında aşırı hare-
ketlenmeler, huzursuzluk, ağlama, 
uykuda konuşma, bacak krampları 
gibi davranışlar sergiler.

3- Uyku süresi veya verimi yetersizse 
gündüz uyuklamalar başlar.

Uyku bozuklukları nedenlerinin başın-
da en sık solunum problemleri gelir. 
Erken doğan bebeklerde ve normal 
yeni doğanlarda 10 saniye ve daha 
üzerinde apne denilen soluk tutmalar 
görülebilir. İlk 3 ayda kesintisiz uyku 
dönemleri 3-4 saat iken 6’ıncı aydan 
itibaren özellikle gecelere doğru ka-
yan 6 saatlik kesintisiz uykular başlar. 
1 yaş civarında gündüz saatlerinde  

2 kez uyunurken, 2 yaşa doğru doğru 
gündüz uykusu 1 kereye iner. Büyük 
çocuklarda bademcik ve geniz eti, 
havayolu daralmasına ve sonucun-
da gürültülü solunum ve horlamaya 
neden olacaktır. Böylece uyku sık sık 
kesintiye uğrar. Okul öncesi ve okul 
çağında daha çok kaygı, stres ve kor-
kular uyku bozukluklarına yol açabilir.

Belirtiler Ne Zaman Ortaya Çıkar:
1- Uykunun düzensizliği ile ilgili so-

runlar ilk 3 yılda,
2- Gece korkuları, kabuslar 3 yaş 

sonrasında,
3- Gece terörü, 5-12 yaşlar arasında,
4- Uyur gezerlik, 5-15 yaşları arasında 

görülür.

Uyku sorunlarının altında pek çok 
faktör yer alır. Gastroözofageal reflü, 
uyku apnesi, çeşitli akciğer sorunları, 
nörolojik problemlerin yanı sıra anne-
deki stres, gebelik dönemi depresyo-
nu, aile içi sorunlar, zor mizaç, duygu-
sal aşırı tepkisellik uyku sorunları ile 
ilişkilendirilebilir. Mevcut durumunun 
araştırılması ve ailenin bilgilendirilmesi 
tedavinin esasını teşkil eder.

Uyku Döngüsü  
Gelişim Basamakları:
Çocuğun Yaşı

Yenidoğan 

2-3 aylık

4 aylık 

6 aylık

10 aylık

12 aylık

2 yaş

Beklenen Uyku

Günde toplam 12-16 saat uyur.

3-4 saat aralıksız uyur, beslenmek 
için uyanır. 3 aylık olduğunda %71’i 
tüm gece boyunca uyur.

Geceleri daha uzun, gündüz daha 
az uyur.

Günde toplam 11-14 saat uyur. 
Uyandıktan sonra ½’si kendi 
kendine uykuya dalar. %84’ü tüm 
gece boyunca uyur.

%90’ı tüm gece boyunca uyur.

Günde toplam 10-13 saat uyur.

10-12 saat uyur.

Uzm. Dr. Gülseren ARSLAN
Çocuk Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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MEDİKAL ESTETİKLE   DAHA GÜZEL VE 
ÖZGÜVENLİ OLUN! 

Dolgu yöntemiyle  
daha dolgun 
dudaklar ve daha 
hacimli yanaklara 
sahip olabilirsiniz… 

Yaşlanmanın etkisiyle birlikte 
yüzde meydana gelen derin 
veya ince kırışıklıklar, çökme 

ve çukurluk gibi deformasyonlar, 
özellikle kadınların düzeltmek iste-
diği estetik kusurlardır. Sadece en-
jeksiyon yoluyla bu deformasyonun 
bir cerrahi işleme başvurulmadan 
düzeltilebilmesini sağlayan ‘hya-
luronik asit’ içeren dermal dolgular 
vardır. Bu dolgu maddeleriyle, kişile-
rin bıçak altına yatmadan estetik bir 
görünüme kavuşmaları sağlanır.

Dolgu uygulamaları hakkında merak 
edilen soruları yanıtlayan Avcılar 
Hospital’den Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Ragıp Onat, tavsiyelerde 
bulundu.

Op. Dr. Ragıp ONAT
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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MEDİKAL ESTETİKLE   DAHA GÜZEL VE 
ÖZGÜVENLİ OLUN! 

Hyaluronik asit nedir?
İnsan derisi, kollajen lif kümeleri ve su tutup hacim ya-
ratan hyaluronik asit molekülleri içerir. Yani bu madde 
cilt dokusunda zaten bulunan bir maddedir. Cildimizde 
bulunan doğal hyaluronik asit normalde bir veya iki 
günde bir vücutta sürekli yenilenir, derinin yaşlanma-
sıyla birlikte de azalır. Hyaluronik asit, özellikle yüz 
derisindeki kırışıklılıkların düzeltilmesi amacıyla enjek-
siyon formunda üretilmiştir.

DOLGU YÜZÜN BİRÇOK YERİNDE 
KULLANILABİLİYOR
Estetik amaçlı dermal dolgular  
nerelerde kullanılır?
Hyaluronik asit, göz çevresinde oluşan ince çizgilerin 
ve kırışıklıkların tedavisinde, burun kenarındaki ve 
burun ile ağız arasındaki çizgilerin, alın çizgilerinin 
giderilmesinde, dudakların etrafındaki çizgilerde, du-
dağa hacim ve kontur kazandırarak dolgunlaştırmada, 
yanak, çene ve elmacık kemiğine hacim kazandırılma-
sında kullanılır.

İşlem ne kadar sürer?
Uygulama yaklaşık 15-30 dakika gibi bir sürede ta-
mamlanır. 

Enjeksiyon işleminde  
ağrı ya da acı hissedilir mi? 
İşlem öncesinde anestezik bir krem işlem yapılacak 
bölgeye uygulanır. Ayrıca, bazı dolgu ürünleri lidokain 
(uyuşturucu madde) içerir. 

KİŞİ HEMEN RUTİN İŞLERİNE DÖNEBİLİYOR
İşlem sonrasında fark hemen görülür mü?
Evet, gençleşme hemen fark edilir. Dolgu uygulaması 
yaptıran bir kişi sonrasında rutin işlerine devam ede-
bilir.

Dolgu işleminin yan etkileri var mıdır?
Enjeksiyon sonrasında, yapıldığı bölgede morluk nadi-
ren görülebilir. Dolgu işlemi sonrası dokuda ödem olu-

şabilir. Genellikle 24 saat içinde kendiliğinden düzelir. 
Çok nadiren görülebilen enfeksiyon ve allerji diğer yan 
etkilerdir.

Dolgunun etkisi ne kadar sürer?
Dolgunun etki süresi yaş, yapılan bölge, enjekte edilen 
dolgu miktarı, cildin kalitesi, yaşam tarzı, sağlık gibi 
faktörlere bağlı olarak 8-12 aya kadar devam eder. 

Hyaluronik asit içeren dermal dolgular tekrarlayan 
tedavi ile mi etkili olurlar?
Tek bir enjeksiyon işlemi sonrası pozitif sonuçlar alınır 
ve hyaluronik asit vücut tarafından absorbe edildiği 
için bu etki 12 aya kadar sürer. Bununla birlikte kırı-
şıklığın şiddetine bağlı olarak bazı kişilerde optimum 
sonuçlar almak için ilave uygulamalar yapılması gere-
kebilir. Bazı durumlarda tedavinin etkilerini korumak 
amacıyla rötuş enjeksiyonları yapılmaktadır.

Botoks ve dermal dolguların etkileri aynı mıdır?
Dermal dolgular ve botoks aynı şeyler değildir. Botoks 
yüzdeki mimik kaslarının meydana getirdiği dinamik 
çizgilerin tedavisinde, dolgular ise statik çizgiler, 
çökme ve hacim vermek istediğimiz yerlerde kullanı-
lır. Botoks ve dolgunun kombine kullanılması tedaviyi 
güçlendirir.

UZMAN ELLERDE YAPILAN DOLGU İŞLEMİ  
DOĞAL DURUYOR
Dermal dolgu işleminin yapıldığı, diğer kişiler  
tarafından hemen fark edilir mi?
Enjeksiyonlar tecrübeli ve yetkili uzmanlar tarafından 
doğru bir biçimde yapıldığında, yüz ve cilt gençleşmiş 
görünmelidir, fakat herhangi bir işlem uygulandığı fark 
edilmemelidir.

Çok fazla güneşte kalmak dermal dolguları etkiler mi?
Dermal dolgular güneşe maruziyetten direkt olarak 
etkilenirler. Sonuçların uzun süre korunması için uzun 
süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı ve 35’in üze-
rinde koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır.



Hipertansiyonu Nakavt Etmenin Yolları
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Y apılan bilimsel araştırmalar hipertansiyonun, 
dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında 
bir numaralı risk faktörü olduğunu gösteriyor. 

Ülkemizde her dört hastadan biri hipertansiyon nedeniyle 
hayatını kaybediyor.  
 
Hipertansiyon yani bir diğer ismiyle yüksek tansiyon, 
kan dolaşımı için damarlarda gerekli olan kan basıncının 
normalden daha fazla olması olarak tanımlanıyor.  
 
Hastane ve polikliniklerde en sık karşılaşılan sağlık 
problemlerinden birinin hipertansiyon olduğuna değinen 
Avcılar Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir  
Gökmen, hipertansiyon hakkında merak edilenleri anla-
tarak, tansiyondan uzak yaşamın püf noktalarını sıraladı.

Hipertansiyondan uzak bir 
hayat sürmek bu tavsiyelerle 
mümkün... 
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HİPERTANSİYONU 
NAKAVT ETMENİN 

YOLLARI
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HİPERTANSİYON RİSKİ YAŞLA 
BİRLİKTE ARTIYOR
Tüm gelişmiş ülkelerde çok yaygın 
bir sağlık sorunu olan hipertansiyon, 
yaş ilerledikçe görülme oranı da 
artan bir hastalıktır.

Hipertansiyonun önlenmesi tıbbi ve 
yaşamsal değişikliklerle mümkün-
dür. Yapılan bu değişikliklerle, hedef 
organların zarar görmesi de engel-
lenmiş olur.

Hedef organlar nelerdir? 
●  Kalp
●  Beyin
●  Böbrek
●  Periferik damarlar
●  Atardamarlar
●  Göz

Hipertansiyon, başta genetik, kötü 
beslenme, obezite, stres ve yaşam 
gibi faktörlere bağlı olarak gelişir. 
Tansiyonun geri kalan yüzde 5’i 
sekonder hipertansiyondur. Bunla-
rın sebepleri ise şöyle sıralanabilir: 
Böbrek kaynaklı, endokrin kaynaklı, 

gebeliğe bağlı, nörolojik bazı bozuk-
luklara bağlı.

Hipertansiyon tanısı nasıl konur?
Hastaların büyük bir kısmı baş ve 
ense ağrıları ile bazen de göz karar-
ması, baş dönmesi ya da çarpıntı ile 
hastaneye başvururlar. 

Normal tansiyon 120/80 mmHg’dır. 

130/85mmHg üst sınırdır ve tansiyo-
nu140/90mmHg ve üzerinde olanlar 
tansiyon adayı olarak izlemeye 
alınmalıdır. Tansiyon hastası 5-10 
dakika dinlendirildikten sonra, her iki 
koldan da dikkatlice ölçülmelidir. 

Bir de beyaz önlük tansiyonu vardır. 
Hasta evde tansiyonunun normal 
olduğunu, hastaneye gelince yük-
seldiğini söyler. Gerekli durumlarda, 
özellikle tansiyon tedavisinde olumlu 
yanıt alınamayan hastalarda ideal 
tansiyon holteri takılarak hastanın 24 
saat gerek gün içinde, gerek uykuda 
tansiyonunun izlenmesi gerekir. Bu 
sayede hastanın 24 saatlik tansiyon 
çizelgesi ve nabız sayısı kaydedilir.

EKG’de yüksek tansiyonun kalbe 
baskısını gösteren dalga değişimleri 
varsa Ekokardiyografi istenebilir.

Hipertansiyon uygun şekilde tedavi 
edilebilir, uygun tedavi kalp hasta-
lıklarında yüzde 50, kalp krizlerinde 
yüzde 20, inme olaylarında yüzde 35 
azalmaya neden olur.

Hasta, doktorunun uygun gördüğü 
ilaçları kullanır. Eğer hasta ilaçlarını 
kullanmaya başladıktan bir süre 
sonra yan etkilere maruz kalırsa va-
kit kaybetmeden doktoruna giderek 
bilgi almalıdır.

AKUPUNKTUR TANSİYONU 
TEDAVİ EDİYOR MU?
Yapılan çalışmalarda akupunktur 
başlangıçta tansiyonu düşürüyor 
ama tedavi sonlanınca üç-altı ay 
sonra tekrar nüksediyor. 

Tansiyon tedavisinde son yıllarda 
aşı çalışmaları da var. İki ayrı ülkede 
bu konuda çalışmalar halen devam 
ediyor ve tıp camiası gelişmeleri 
umutla bekliyor. 

Dr. Raşit Mahir GÖKMEN
İç Hastalıkları Uzmanı 

Tedaviye Başlamadan Önce…
Hipertansiyon tespit edilen hastada tedaviye başlamadan önce yapılması gereken 
rutin laboratuvar incelemeleri şöyle;

Kan şekeri
Üre

Kreatinin
Trigliserid

Kolesterol 
HDL

LDL
Sodyum

Potasyom
İdrar 

Hemogram
EKG
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Hipertansiyondan korunmanın yolu, 
yaşam biçiminde yapılacak küçük 
değişikliklerden geçiyor. Örneğin;

Tuz alımını azaltın, 

Kalsiyum ve potasyum alımını artırın, 

Fazla kilo ile mücadele edin, 

Sigarayı kesinlikle bırakın, 

Alkol tüketimini azaltın ya da bırakın, 

Fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız haline 
getirin. Yürüyün ve yüzün, 

Stresten uzak durmaya çalışın.

Tuz tüketimi Avrupa’da günlük beş-altı 
gram iken ülkemizde ise 15-18 gramdır. 

Tuzdan zengin besinler, 

Peynir çeşitleri (diyet peyniri hariç)

Ekmek

Tuzlu krakerler

Turşu

Sucuk

Et suyu tabletleri

Yemek masasından tuzluğu kaldırın, 
Sebze-meyve ve kurubaklagillerde 
tuz oranı çok düşük, aynı zamanda 
potasyumdan zengin besinlerdir, bol bol 
tüketin.

Bu besinler şöyle;
Muz, kivi, elma, çilek, kabak, taze fasulye, 
semizotu, marul, kuru fasülye, nohut, 
mercimek, balık.

En ideal beslenme;  
balık, salata, sebze, zeytinyağı, 
meyveden oluşan Akdeniz 
mutfağıdır. Güzel ülkemizde her 
mevsim her türlü meyve ve sebze 
bulunur. Eylül ve Nisan arasında 
her çeşit balık haftada en az iki 
gün ızgara veya buğulama olarak 
tüketilmelidir.

EN İDEAL BESLENME: AKDENİZ MUTFAĞI

YAŞAMINIZDA 
BİRKAÇ KÜÇÜK 
DEĞİŞİKLİK YAPIN!

TUZ TÜKETİMİNİZİ 
SINIRLANDIRIN



Engin Saadettin Balcı, 8 ayda tam 44 kilo 600 gram verdi.  
20 yaşındaki Balcı, diyetine 124 kilo ile ama çok kararlı bir 
şekilde başladı. Pazartesileri başlayıp, Salı günü sonlandırılan 
diyetlerden değil; aksine bunu yaşam tarzı haline getirerek, 
yeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazandı. Sekiz ay gibi kısa bir 
sürede sadece diyetle 44 kilo verdi.

Bir Başarı Hikayesi…
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KİLO VERDİKÇE 
KORKULARIMI 
YENDİM…

Nasıl mı? 
İşte azmin  
zaferi denilecek 
o hikâye… 

Yasemin HÜSEYİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı  
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Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Dört kişilik bir ailenin en küçük çocuğuyum. Elektrik 
Elektronik Bölümü mezunuyum. Samsung akademide 
teknik servisi elemanı olarak çalışıyorum. Kuş 
beslemek, müzik dinlemek, sinemaya gitmek hobilerim 
arasında… 

Sizi diyet yapmaya iten neden neydi? 
İşyerindeki müdürüm ve ailemin desteği ile zayıflamaya 
karar verdim. Tavsiye üzerine diyetisyenim Yasemin 
Hüseyin’e geldim ve diyet programına başladım.

124 KİLODAN 80 KİLOYA DÜŞTÜ
Diyete başladığınızda kaç kiloydunuz, şimdi kaç 
kilosunuz? 
Diyete 124.600 kilo ile başladım şu anda ise 80 kiloyum. 
Ayrıca diyete başladığımda 41.1 kilo olan yağ oranımı 
10,2 kiloya düşürdük. Sekiz ayda toplamda 44.600 kilo 
verdim. Şu an ise koruma programına devam ediyorum.

Diyete başlamadan önce herhangi bir sağlık 
sorununuz var mıydı?
Hayır, bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık sorunum 
yoktu.

Fazla kilolu olmak günlük yaşamınızı nasıl 
etkiliyordu?
Yürümek, nefes almak zor oluyordu ayrıca arkadaşlarım 
tarafından kilomla ilgili yapılan şakalar sosyal yaşamımı 
olumsuz yönde etkiliyordu. 

Zayıflama sürecinde spor yaptınız mı? Herhangi 
bir destek ürün ya da zayıflamaya yardımcı ürün 
kullandınız mı?
Zayıflama esnasında yürüyüş dışında herhangi bir spor 
veya egzersiz yapmadım. Her gün tempolu yürüdüm. 
Herhangi bir ilaç ya da yardımcı ürün kullanmadım.

TATLI KRİZİNE KURU MEYVE TAKVİYESİ…
Diyet yaparken aç kalma korkusu yaşadınız mı? 
Örneğin, tatlı krizleri yaşadınız mı?
Diyete başladığımda başaramama korkusu vardı, diyetin 

sürekliliğini getiremeyeceğimi düşünüyordum. Kilo 
verdiğimi gördükçe bu korkumu yendim. Tatlı krizleri 
yaşadım fakat bu süreci kuru meyve yiyerek atlattım.

Diyetle beraber yemek yeme alışkanlıklarınızda ne 
gibi değişiklikler oldu?
Sağlıklı besinlerle insanların doyabildiğini, insanın 
ihtiyacı olduğu kadarını yediği zaman daha sağlıklı ve 
daha zinde olabildiğini gördüm, bundan da çok keyif 
aldım.

VERİLEN KİLOLAR SAĞLIK SORUNLARINI 
ORTADAN KALDIRDI
Yaşam kalitenizde ve uyku düzeninizde olumlu 
değişiklikler oldu mu? 
Yaşam kalitemde çok fazla olumlu değişiklikler oldu. 
Özellikle yürüyüşüm, uyku düzensizliğim, nefes alış 
verişim, yokuş yukarı çıkarken tıkanma ve yorulma gibi 
şikâyetlerim ortadan kalktı.

Kilo sorunu olup da bir türlü zayıflamaya cesaret 
edemeyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? 
Toplumda kendinizi daha aktif, daha rahat ve daha 
sosyal hissetmek istiyorsanız, üzerinize olan kıyafeti 
değil de kendi beğendiğinizi giymek istiyorsanız 
zayıflamak için adım atın. Sağlıklı nefes alıp, daha rahat 
yürüyebilmek, yaşam kalitenizi artırmak, daha mutlu ve 
daha başarılı olmak için vücudunuzun kaldırabileceği 
kiloda olun. Ben başardım ve çok mutluyum. Sakın 
unutmayın ki, bu uzun maratonun sonunda istediğiniz 
gibi yeme ve giyme özgürlüğüne kavuşacaksınız. Tabii 
ki az az ve sık sık yiyerek…

“İNSAN SAĞLIKLI OLDUĞU SÜRECE MUTLU OLUR”
Öncelikle zayıflama süresince beni destekleyen ve 
motive eden diyetisyenim Yasemin Hanım’a çok 
teşekkür ederim. Ne olursa olsun her şeyin başı 
sağlıktır. İnsan sağlıklı olduğu sürece mutlu olur ve 
karşısındakilere gülümser. Şişman olun ya da olmayın, 
rejim yapın ya da yapmayın önce kendinizi sevin ve 
hayata her daim pozitif bakın. Gerisi zaten peşinden 
gelecektir.

Sağlıklı 
olabilmek için 

ideal kilonuzda 
kalmalısınız.



Bir Başarı Hikayesi…
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Kilo korumanın püf noktalarını Avcılar Hospital’den  
Diyetisyen Yasemin Hüseyin anlattı.

KİLO KONTROLÜNDE  
5 ALTIN KURAL!

Yeterli ve dengeli beslenmeyi yaşam biçimi haline getirin. Az miktarda, sık 
aralıklarla beslenmek fazla kalori tüketmeyi önler. Sağlıklı beslenmeyi ve 
besin gruplarını öğrenin. Bu öğrenme zaman alacaktır, diyetisyenler bu süreci 
‘davranış değişikliği’ olarak adlandırıyor. Beslenmede, besin gruplarının dört 
yapraklı yonca modeli sağlıklı ve dengeli beslenmenin temelini oluşturur.1.Kural

Miktar kontrolü olmalıdır. Yiyeceklerinizde porsiyon ölçülerini küçültün. 
Yemek yerken yasaklar koymak yerine her şeyden az miktarlarda 
tüketmeye özen gösterin. Örneğin; yiyecekleri iyice çiğnedikten sonra 
yutmak, küçük tabaklar kullanarak yemek ve ayakta atıştırmak yerine 
oturarak yemek, küçük ama etkili kurallardır.

Mutlaka kahvaltı yapın. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı 
atlamak, şişmanlamayı hızlandırır. Özellikle uykudan uyanınca bir 
saat içerisinde yapılan kahvaltı metabolizmanın daha hızlı çalışmasını 
sağlar. Kahvaltıdan sonra uzun süre tokluk hissi oluşması için 
karbonhidrat ve protein içeren yiyecekleri bir arada tüketin.

2.
3.

Kural

Kural

Besin grupları dört yapraklı yoncaya göre şöyle ayrılır; 

Üst yaprak: Süt ve süt ürünleri 

Sağ yaprak: Et, yumurta ve kuru baklagiller

Sol yaprak: Ekmek ve tahıl 

Alt yaprak: Sebze ve meyveler 
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Beslenmenizden ekmeği ve kaliteli karbonhidrat içeren yiyecekleri 
çıkartmayın. Ekmeği (karbonhidrat) az tüketmek veya tüketmemek 
daha fazla yağ ve protein tüketilmesine neden olur. Karbonhidrat 
vücudumuzda kanda, karaciğerde ve kaslarda glikojen olarak 
depolanır, az karbonhidrat tüketildiğinde vücut glikojen ihtiyacını 
karşılamak için kas proteinlerini ‘glikoneogenesiz’ yoluyla 
karbonhidrata çevirir. Yüksek proteinli yiyeceklerle beslensek dahi kas 
kaybı devam eder.4.Kural
Su içmek alışkanlık haline getirilmelidir. İnsan vücudunun ortalama 
yüzde 55-60’ı sudur. Su içmek için susamayı beklemeyin. Günde 
1,5 - 2 litre kadar su içmek metabolizmanın çalışmasına, kabızlığın 
giderilmesine, acıkma hissinin geciktirilmesine, vücut ısısının ve 
ödemin atılmasına büyük katkı sağlar.5.Kural

Bütün bu kurallarla beraber sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin vazgeçilmez kuralı egzersizdir. 
35 yaşından sonra metabolizma ister istemez 
yavaşlamaya başlar. Kadınlarda bu yavaşlama 
erkeklere göre daha belirgindir. Günlük aktivite 
azaldığında besin tüketimi de azalmalıdır.35YAŞINDAN 

SONRA…

Eğer  
sadece 
kilonuzu 
korumak 
istiyorsanız… Erkeklerin günlük 

ortalama kalorisi 

2200
2500

ile

arası
Kadınların günlük 
ortalama kalorisi 

1800
2100

ile

arası
kalori alması  
tavsiye edilir.

Çok 
yoğun 

spor 
yapan 

kadın ve 
erkeğin

2500
4000

ile

arası

GÜNLÜK ALDIĞINIZ KALORİYİ BÖYLE HESAPLAYIN

Zayıflama diyeti yapan kişilerin ise aldıkları kalorinin en az BMH (Bazal metabolizma 
hızı)’nın üzerinde olması ve FA (fiziksel aktivite) değerinin hesaplanması gerekir.

Erkeklerde ortalama 1200-1600; kadınlarda ortalama 1000-1400 kalori 
olarak hesaplanmalıdır.BMH:
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2017 YILINDA BİZİ 
NELER BEKLİYOR?
Büyük umutlar ile başladığımız 2016 yılını artık geride bıraktık ve daha 
mutlu günler görmeyi umut ettiğimiz 2017’ye ‘merhaba’ dedik bile… 

2017   yılının sizlere neler getireceğini merak edi-
yorsanız, Ünlü Astrolog Nuray Sayarı’nın 
burç yorumlarını okumanızda yarar var. 

2017 yılının küçük sürprizler ile geleceğini müjdeleyen ve bu 
konuda dikkatli davranmak gerektiğini söyleyen Sayarı, her 
burcun ev sahipliği yaptığı kendine has özellikleri ve yorumla-
rıyla ‘Sağlık Olsun’ da…

Aşk: Eğer geçmiş yıllarda ikili 
ilişkiler yaşadıysanız dert etmeyin. 
2017 yılı ile birlikte karşınıza büyük 
bir aşk çıkabilir. Bununla birlikte 
ayrılmış olduğunuz eşiniz ya da 
eski sevgiliniz sizi tekrardan ara-
yabilir. Eğer evliyseniz bu zamana 
kadar evliliğinizde yaşadığınız 
problemler de çözülebilir.

Para: Bu zamana kadar 
hayalini kurmuş olduğunuz 
ev ya da arabayı artık alma 
şansınız artacak. Kariyer ve 
iş hedeflerinizde ufak tefek 
dengesizlikler yaşayabilirsiniz. 
Fakat bu tür olumsuzlukların 
mutluluğunuzu bozmasına izin 
vermemelisiniz.

Sağlık: Huzur ve sağlık dolu bir yıl 
sizleri bekliyor olacak.

Aşk: Bu yılın sonuna doğru sizi 
hayata tekrardan bağlayacak 
büyük bir aşk olabilir. Hayata 
pozitif bakmanızı sağlayacak 
bu ikili ilişkinizde çok mutlu 
olabilirsiniz.

Para: 2017 yılının getireceği ilk 
altı ay, hedefleriniz doğrultusunda 
gitmeyebilir. Bu sebepten dolayı 
bunalabilirsiniz. Ancak daha sonra 
elinize geçecek kazançlar sizi 
mutlu etmeye yetecek.

Sağlık: 2017 yılı ile birlikte asabiyet 
bozukluğu yaşayabilirsiniz. Kış 
hastalıkları dışında herhangi bir 
sağlık probleminiz görünmüyor.

Aşk: İkili ilişkilerde senenin sonuna 
kadar kafanızı toparlamalısınız. 
Yılsonuna kadar huzurlu bir ilişkiye 
imza atabilirsiniz. 

Para: İş hayatında bu zamana 
kadar vermiş olduğunuz emeklerin 
karşılığını yavaş yavaş alıyorsunuz.

Sağlık: Stresli bir yaşama sahip 
olduğunuzdan, aşırı yorulabilir ve 
zorlanabilirsiniz. Sağlığınızı önem-
semelisiniz.

Aşk: Geçtiğimiz dönemlerde aşk 
konusunda çok yoruldunuz ve 
kalbiniz çok kırıldı. Fakat 2017’nin 
Şubat ve Mart ayı itibariyle büyük 
bir aşka yelken açabilirsiniz. İkili 
ilişkilerde mutlu olacağınız bir yıl 
sizi bekliyor.

Para: 2017 yılı ile birlikte gelecek 
olan ilk üç ay harcamalarınıza 
dikkat etmelisiniz. Nisan, haziran 
ayı sonrasında maddi açıdan 
durumunuz iyiye gidecek.

Sağlık: 2016 yılında ufak tefek 
sağlık sorunları yaşamış 
olabilirsiniz ama dert etmeyin. 
2017 yılında sizi rahatsız edecek 
ufak tefek sağlık problemleri 
haricinde bir olumsuzluk 
görünmüyor.

Koç

Boğa

İkizler

Yengeç

Bir Başarı Hikayesi…

Nuray SAYARI
Astrolog
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Aşk: 2017 yılıyla birlikte 
Kova burçlarına yeni bir aşk 
görünmüyor. 

Para: Maddi açıdan sıkıntıya 
düşmek istemiyorsanız 
harcamalarınıza biraz daha dikkat 
etmelisiniz.

Sağlık: Uzun zamandır üzerinde 
durmuş olduğunuz sağlık problemi 
sonunda çözüme kavuşacak. 
Sağlık ile ilgili birçok probleminizi 
geride bırakacaksınız. 

Aşk: Çok yakında büyük bir aşk 
kapınızı çalacak. Eğer evli bir 
Oğlaksanız ilişkiniz daha da 
güçlenecek.

Para: Oğlak burçları maddi 
sıkıntılar yaşayabilir. Yaz 
döneminde yapacağınız 
harcamalara biraz daha dikkat 
etmeniz gerekiyor.

Sağlık: Kış hastalıkları kapınızı ça-
labilir. Fakat bunun haricinde ciddi 
bir sağlık probleminiz görünmüyor. 
Fakat bu dönemlerde sağlığınız-
dan şüphe edip, hastalık durumuy-
la karşı karşıya kalabilirsiniz.

Aşk: Aşk hayatınız diğer yıllara 
göre daha sönük geçebilir. Evli 
olan Yay burçları, ikili ilişkilerinde 
birtakım sorunlar ile karşı karşıya 
gelebilir.

Para: Uzun zamandır hesaplamış 
olduğunuz kazanç listesi hayalini 
kurduğunuz kadar yüksek 
rakamda olmayabilir. Fakat yine 
de bu kazanç 2017 yılı ile birlikte 
elinize geçecek.

Sağlık: 2017 yılının ilk üç ayı 
kendinizi kötü hissedebilir ve 
kendinizi depresif bir ruh hali 
içerisinde bulabilirsiniz. Fakat 
daha sonra her şey düzelecek ve 
eski sağlığınıza geri döneceksiniz.

Aşk: Mutluluğa yelken açmaya 
hazır mısınız? Ömür boyu sürmesi 
beklenen bir aşk kapınızı çalabilir. 

Para: Hayatınızda maddi açıdan 
değişiklikler yapmaya karar 
verdiğiniz zamanlarda biraz 
sıkılabilirsiniz. Fakat 2017 yılı 
maddi yönden rahat etmenize 
olanak tanıyacak.

Sağlık: 2017 yılı ile birlikte Terazi 
burçlarının sağlığında herhangi bir 
problem görünmüyor. Fakat siz 
yine de aşırı yorulmamaya dikkat 
etmelisiniz. Çünkü yorgunluk 
sebebi ile birtakım rahatsızlıklar 
geçirebilirsiniz.

Aşk: Eğer halihazırda bir ilişkiniz 
varsa herhangi bir problem 
yaşayacağa benzemiyorsunuz. 
2017 yılıyla birlikte Başak burçları 
aşka doyacak.

Para: Bu zamanlarda sizlere ge-
lecek olan teklifleri en iyi şekilde 
değerlendirmelisiniz. Maddi açıdan 
ferahlayacağınız bir döneme girebi-
lir ve her an şans kapınızı çalabilir.

Sağlık: Ön plana çıkaracağınız 
sağlam kararlar sayesinde sağlıklı 
bir yıl geçirebilirsiniz.

Aşk: Yeni bir aşk ve yeni bir 
romantizm rüzgarına merhaba 
demeye hazır mısınız? İkili 
ilişiklerde doğru insanı bulacağınız 
bir dönem sizi bekliyor.

Para: Yaşamış olduğunuz maddi 
sıkıntılar 2016 yılının ikinci yarısı 
ile birlikte son buluyor. Ama yine 
de bu yıl yapacağınız harcamalara 
biraz daha dikkat etmelisiniz.

Sağlık: 2017 yılı ile birlikte sağlık 
konularında, olduğunuzdan daha 
sakin davranmanız gerekiyor. 
Endişe yapmanıza gerek yok 
çünkü sağlık sorunlarınız psikolojik 
alt yapılı olabilir. Bununla birlikte 
kış aylarında kendinize biraz daha 
dikkat etmelisiniz.

Aşk: Büyük bir aşk çok yakında 
kapınızı çalabilir. Fakat ikili ilişki-
lerde yoğunluğu yakalayabilmeniz 
için eski defterleri kapatmanız 
gerecek. Eski ilişkiniz, yaşayacağı-
nız yeni ilişkilerde problemlere ve 
dengesizliklere sebep olabilir. Bu 
konu hakkında biraz daha dikkatli 
olmanızda yarar var. Çok yakında 
büyük bir aşka yelken açabilirsiniz. 

Para: Akıllıca adımlar atmanın 
zamanı çoktan geldi. ‘Nasılsa 
kazanıyorum’ diyerek 
yeni yatırımlar yapmaktan 
vazgeçmeyin. Para harcarken, iki 
kez düşünmekte yarar olacak.

Sağlık: 2017 yılı ile birlikte 
diyetinize özen göstermeniz 
gerekebilir. Eğer bu konu 
hakkında dikkatsiz davranırsanız 
sağlık problemleriyle karşı 
karşıya kalabilirsiniz. Bu tür 
olumsuzluklar ile karşılaşmamak 
adına sağlığınıza biraz daha dikkat 
etmelisiniz.

Balık

Kova

Oğlak

Yay

Terazi

Başak

Aslan

Aşk: Akrep burçlarına büyük 
müjde! Eski aşklarınız ve anılarınız 
tekrardan ön plana çıkıyor. 
Bununla birlikte yeni aşklara yelken 
açacağınız huzur dolu günler sizleri 
bekliyor. Evli akrep burçları ise, 
eşlerinin büyük bir ilgisiyle karşı 
karşıya kalabilir.

Para: 2017 yılının ortalarına kadar 
maddi sıkıntılar ile karşı karşıya 
kalarak zorluklar çekebilirsiniz. 
Fakat bu tür olumsuz durumlarla 
karşı karşıya kaldığınız zamanlarda 
ailenizden büyük yardım 
göreceksiniz. Bu planlama 
sayesinde dar boğazdan kurtulmuş 
olacaksınız.

Sağlık: Tiroid hastalığıyla karşı 
karşıya kalabileceğiniz konusunda 
uyarılar görünüyor. Ani parlama ve 
sinir bozuklukları, sağlığınıza ciddi 
boyutta zarar verebilir. Bu konuda 
önlem almanızda yarar olacak.  
Bununla birlikte Akrep burçlarını 
ciddi dersler bekliyor. Bu duruma 
kendinizi şimdiden hazırlamalısınız.

Akrep
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Anahtar  
Kelime
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Değerli okuyucularımız, yeni tasarımı ile beğeninize sunduğumuz Sağlık Olsun dergimizle ilgili  
görüş ve önerilerinizi bizilerle paylaşlanızı bekliyoruz. dergi@avcilarhospital.com  
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BU BİLGİLER HAYATINIZIN BİR DÖNEMİNDE 
ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK!

Bu püf noktalara hayatınızın bir döneminde 
çok ihtiyaç duyacaksınız…

BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORSANIZ…

35-40 yaşından sonra üretilen spermlerle dünyaya gelen 
çocuklarda hastalık riski daha yüksek. Bu da erkeklerin 
spermlerinin 35 yaşından sonra yaşlanmaya başladığını 
gösteriyor. Yani erkek, ileri yaşta çocuk sahibi olabilme 
imkanına sahip olsa da çocuğa iyi bir genetik miras 
aktaramıyor. Kadınlarda da 35 yaşından sonraki gebelik, 
ileri yaş gebeliği olarak tanımlanıyor. İleri yaş gebeliği, 
hem annede hem de bebekte birtakım sağlık sorunlarına 
yol açabiliyor. Örneğin, hipertansiyon, gebelik şekeri, 
erken doğum, bebek kaybı, kalp yetmezliği, ölü doğum 
gibi durumlarla ileri yaş gebeliğinde daha sık karşılaşılır. 

CİNSEL İSTEK ARTAN YAŞLA BİRLİKTE AZALIR MI?

Yapılan araştırmalara göre; orgazm 40 yaşından sonra 
daha yoğun yaşanıyor. Bu da demek oluyor ki, kadınlar-
da yaşın artması, cinsel tatmini de beraberinde getiriyor. 
Çalışmalar, 40 yaş üstü kadınların yarısının cinsel yaşa-
mından memnun olduğunu gösteriyor. 

KORKULU RÜYA HEMOROİD

Bir makat hastalığı olan hemoroid (basur), cinsiyet farkı 
gözetmeksizin hem kadın hem de erkeği tehdit edebilir. 
Hemoroid oluşumunu önlemek için kabızlığa çözüm bul-
mak oldukça önemlidir. Çünkü kişide hemoroid oluşma-
sının en önemli sebebi ıkınma ve kabızlıktır. 

Hemoroidin belirtileri şöyledir; Ikınma sırasında makat-
tan kan gelmesi, ıkınma sırasında makattan dışarıya 
sarkma olması, makatta kaşıntı, makatta ağrı, makat 
bölgesinde ele gelen ağrılı şişlik. Hastaların çoğu bir 
uzmana giderek, yardım almaktan kaçınır. Ancak kısa 
sürede tedaviye erişebilmek için bir uzmandan yardım 
almakta fayda var.

SÜNNET İÇİN EN DOĞRU ZAMAN NEDİR? 
Sünnet cerrahi bir müdaha-
ledir ve çocuğun gelişimin-
de önemli bir yere sahiptir. 
4 ila 6 yaş dönemi, erkek 
çocuğunun ruhsal ve cinsel 
gelişimi açısından önemli 
bir dönemdir. Çocuğun 
ruhsal ve cinsel gelişimini 
tamamlayabilmesi için eğer 
tıbben bir zorunluluk yoksa 
4 ila 6 yaş arasında sünnet 
olmaması gerekir. Uzman-
lar, çocukların psikolojik 

olarak problem yaşamaması için sünnetin 2 yaşından 
önce ya da 6 yaşından sonra yapılması gerektiğini söy-
lüyor. Fakat 6 yaşından büyük çocuklar, kendi yaşıtların-
dan sünnet deneyimlerini öğreneceklerdir; bu da işleme 
olan bakış açılarını etkileyecektir. 


