Eylül-Ekim-Kasım

2019

alphega
derg

Alphega Dergi,
Alliance Healthcare
Yatırım Holding A.Ş.'nin
ücretsiz yayınıdır.

Diyabetle yaşamayı
öğrenebilirsiniz
S.10
Bağışıklık sistemini
C vitamini ile güçlendirin
S.14

Arıların iyileştirici
mucizesi:

Propolis
S.4

i

02

İÇİNDEKİLER

KAPAK KONUSU

GEZİ

SAĞLIK TAVSİYESİ

HOBİ

VİTAMİN

EGZERSİZ

4

10

14

Arıların iyileştirici mucizesi:
Propolis
Diyabetle yaşamayı
öğrenebilirsiniz
Bağışıklık sistemini
C vitamini ile güçlendirin

GEBE SAĞLIĞI
16

Gebelikte krem ve
saç boyasına dikkat!

ÜNLÜ SOHBETİ
18

"Sakinleşip hatamı
kabullenmeyi öğrendim"

38

40

42

Yedigöller’de ressamın adı;
sonbahar...
Kampçılıkla doğal
hayatı keşfedin

Sağlıklı koşunun
6 önemli kuralı

MEVSİMSEL UYARI
44

Sonbahar depresyonu
sizi esir almasın

SEZON ÜRÜNLERİ
46

Bağışıklık güçlendiriciler

GÜZELLİK TAVSİYESİ
22

Gözaltı ışık dolgusu
ile yüzünüz canlansın

BEBEK BAKIMI
24

Bebeğiniz pişik olmasın

AĞIZ SAĞLIĞI
26

Dişlerinizi doğru
fırçalıyor musunuz?

SAĞLIKLI BESLENME
28

Bütçeyi sarsmadan
sağlıklı beslenme önerileri

KİŞİSEL BAKIM
26

Atopik ve
kuru cilde sahipseniz...

KADIN SAĞLIĞI
32

Miyom nedir?
Ne zaman tehlikelidir?

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA
34

Tatil kilolarından kurtulmak
zor değil

40'TAN SONRA
36

KÜNYE
İMTİYAZ SAHİBİ

Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.
adına Selim Taşo

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Türker Tolga Bahşi

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Beyza Terzioğlu

REKLAM

iletisim@alphega-eczane.com.tr

YAYIN SÜRESİ
3 Aylık

BASKI

Elma Basım Yayın ve
İletişim Hiz. San.Tic. Ltd. Şti.
Tevfikbey Mah. Halkalı Cad.
No: 162/7 Sefaköy Küçükçekmece
İstanbul Sertifika no:12058

Kemik erimesine önlem alın

dergi

3

KAPAK KONUSU

"Propolisten daha iyi bir
koruyucu yok"
İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için 70'ten fazla
faydası olan propolisten daha iyi bir koruyucu
olmadığını belirten Alman Apiterapi Derneği
Onursal Başkanı ve Romanya Apiterapi Derneği
Başkanı Dr. Stefan Stangaciu, propolisle ilgili şu
bilgileri verdi:

Arıların iyileştirici
mucizesi: Propolis
“Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece dört yıl ömrü kalır” diyen
ünlü bilim insanı Albert Einstein, 1940’lı yıllarda arıların insanlık için
önemine dikkat çekerken, bilim dünyası da arı ürünlerinin mucizesini
keşfetti. Son yıllarda adını daha sık duymaya başladığımız propolis ise
arı ürünleri arasında sağladığı birçok fayda ile öne çıkıyor. Peki propolis
nedir, insan sağlığına faydaları nelerdir? Uzmanlar sizler için anlattı.
4
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Apiterapi, 800’den fazla
hastalığı önlemek,
iyileştirmeye yardımcı olmak
ya da iyileştirmek için arı
ürünlerinden faydalanan,
tamamlayıcı bir yöntem.
Arılar uçan eczacılar ve
doktorlar, kovanlar ise en
iyi doğa hastanesidir. Çam
ve çiçek balı, propolis,
balmumu, arısütü, arı
kovası havası (beehive
air), apilarnil, polen, arı
ekmeği, arı zehiri birçok
sağlık sorununun çözümüne
yardımcı olur. Ancak bu
ürünlerin doğru şekilde
toplanıp işlenmesi gerekir.
Arı ürünleri genetik dahil
40’tan fazla tıbbi uzmanlık
alanında kullanılabiliyor.

70'ten fazla faydası var

İnsanlar, hayvanlar ve
bitkiler için 70’ten fazla
faydası bulunan propolisten
daha iyi bir koruyucu yok.
Propolis, arıların bitkilerin
tomurcuk ve gövdelerinden
topladığı reçinemsi
maddeleri işlemesiyle
ürettikleri, kovanı mikroplara
ve dış etkenlere karşı
koruyan bir ürün. Propolis
ve ekstresinde antioksidan,
antibakteriyel, antiviral,
antimikotik, antiparaziter,

antienflamatuar gibi
70’ten fazla faydalı özellik
bulunuyor.

Alkol ile çözülen
propolisteki risk

Propolisin faydalarından
etkin şekilde
yararlanabilmek için
mutlaka işlenmiş olması
gerekir. Propolis kovandan
alındığında içeriğinde
balmumu, arı kalıntıları,
çevresel faktörlere
bağlı kirlilikler bulunur.
Bu nedenle mutlaka
ekstraksiyon (özütleme)
işleminden geçirilmesi
gerekir. Bu işlemde
genellikle alkol kullanılır.
Çözücü olarak etil alkol veya
alkol türevi olan propilen

Dr. Stefan Stangaciu

Alman Apiterapi Derneği
Onursal Bşk. ve Romanya
Apiterapi Derneği Başkanı

glikol gibi taşıyıcıların
kullanılması durumunda,
günlük kullanım
miktarlarına dikkat etmek
gerekir.
Dünya Sağlık Örgütü
tarafından propilen
glikol’ün günlük kullanım
miktarı, kilo başına 25 mg.
ile sınırlandırılmıştır. Bu
gibi çözücülerin özellikle
çocuklarda kullanılması
sakıncalı olabilir. Alkol
kullanılmadan saflaştırılarak
maksimum oranda etken
maddeye sahip standart
propolis kullanmak daha
doğru olur.

Propolisin
en çok bilinen
faydaları
4 Bağışıklık sistemini
güçlendirir.
4 Cilt yaralarında çabuk
iyileşme sağlar.
4 Yanıkların tedavisinde
kullanılabilir.
4 Diş tedavisinde kullanılabilir.

4 Kansere karşı
koruyucudur.
4 Astıma karşı etkilidir.
4 Alerjilerle mücadele
etmeye yardımcı olur.
4 Çocukların büyümesini
destekler.

dergi
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1

Propolisi özel tadı
ve kokusundan
dolayı yiyecek veya
içeceklere katarak
tüketmek daha iyi
olur. Bal, su, meyve
suyu, yoğurt, süt gibi
yiyecek ve içeceklerle
tüketilebilir.

Propolis ile ilgili
önemli
uyarı!

6

2

Propolis,
Takviye Edici
Gıda Yönetmeliği’ne
göre 4 yaşından
küçük çocuklarda
ve bebeklerde
kullanılamaz.

4
5

6

Propolis antialerjiktir
ancak çok nadir olmak
üzere bazı kişilerin
propolise alerjisi
olabilir. Kolunuza
uygulayıp 15 dakika
bekledikten sonra
ciltte kaşıntı, kızarma
vs. yoksa kullanılabilir.

dergi
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Propolisin bağışıklık
sistemi üzerindeki
etkisinin iki-üç haftadan
önce ortaya çıkması
beklenmez. Ancak lokal
olarak deri ya da ağız
boşluğuna uygulamalarda
etkisini hemen gösterir.

6

Propolis
kullanımında
doktora
danışıp, ürünü
eczanelerden
satın almak
doğru olur.

Propolis, 4-10 yaş
arası için farklı,
11 yaş üzeri ve
yetişkinler için
farklı dozlarda
kullanılmalı.

KAPAK KONUSU

"Propolis kovandan alındığı
haliyle tüketilemez"
Yeditepe Üniversitesi Farmokognozi ve
Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Erdem Yeşilada, özellikle son 10 yıldır bilim
dünyasının büyük ilgi gösterdiği propolis
ile ilgili sorularımızı yanıtlayarak önemli
noktalara değindi.
Propolisin faydaları
nelerdir?

Tarih boyunca propolis insan
sağlığında çeşitli amaçlarla
kullanıldı. Özellikle son
10 yıldır bilim dünyasının
büyük ilgi gösterdiği
propolisin mikropları
öldürücü, vücudun savunma
elemanlarını dengeleyici
(immünomodülatör) etkileri
ile soğuk algınlığından tutun
kanserlere kadar geniş bir
biyolojik etki yelpazesinde
çocuk, yetişkin ve ileri
yaşlarda koruyucu olarak
etkisi biliniyor.
Propolisin bakteri,
mantar, virüs gibi farklı
mikroorganizmalar üzerinde

etkileri kanıtlandı. Ağız
ve boğaz enfeksiyonları,
yaralar ve mide ülseri
gibi mikroorganizma
kaynaklı hastalıklar
üzerindeki propolisin
olumlu etkileri de bu
özelliği ile ilişkilendiriliyor.
Bu özelliğine bağlı olarak
antibiyotikle birlikte
kullanıldığında tedaviye
yardımcı olabilir ya da
enfeksiyon riskini azaltarak
antibiyotiğe gereksinimi
minimalize edebilir.

Propolisin antioksidan
özelliği de var değil mi?

Evet, propolis antioksidan
özelliği ile serbest radikalleri

Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Yeditepe Üniversitesi
Farmokognozi ve Fitoterapi
Anabilim Dalı Başkanı

nötralize ederek hücrenin
yapısal değişimini önleyerek
tümör oluşumunun
engellenmesine yardımcı
olabilir. Kalp damar
sistemi ve göz sağlığı
üzerindeki etkileri de
bu özelliğine bağlanıyor.
Propolisin antimikrobiyal,
antienflamatuvar ve
antioksidatif özellikleri
bağışıklık sisteminin de
desteklenmesini sağlıyor.

Propolis nasıl
tüketilmeli?

Propolis kovandan alındığı
haliyle tüketilemez.
Kovandan
alındığında
içeriğinde
yüksek
oranda
balmumu
ve kirli
madde

8
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Propolis satın alırken nelere dikkat edilmeli?
4 Propolis satın alırken mutlaka güvenilir
bir markanın ürünleri tercih edilmeli.
Analiz edilmiş, etken maddesi yüksek,
toksik kalıntılar içermediğinden
emin olunmalı.
4 Propolis içeriği elde edildiği kaynağa
göre büyük farklılıklar gösterdiğinden
etkili bileşenlerin miktarlarının
standardize edilebilmesi için her üretim
serisinin içerik analizinin yapılması
gerekir.
4 Tek kullanımlık ürünleri
tercih edebilirsiniz. Tek
kullanımlık ambalajlı
ürünler hem hijyenik
hem de hava ve ışık ile
temas etmediğinden
etken maddeleri iyi
korunur.

bulunabiliyor. Bu bakımdan
ekstraksiyon (özütleme)
işlemi yapılarak yapısındaki
etken maddelerin alınması
gerekiyor. Özütleme işlemi
sırasında farklı çözücüler
(etil alkol, su, propilen
glikol vb.) ve teknikler
kullanılabiliyor.
Çözücü olarak su
kullanılması durumunda
içerikte bulunan kafeik asit
fenetilester (KAFE-CAPE)
ve bazı önemli flavonoitlerin
(galangin, krizin,
pinobanksin, pinosembrin)
suya çok düşük oranlarda
geçmesi nedeniyle
beklenen yararlar yeterince
sağlanamıyor.
Son zamanlarda, TÜBİTAK
destekli bir proje
kapsamında geliştirilen
özel ekstraksiyon yöntemi
sayesinde, propolis herhangi
bir alkol türevi kullanılmadan

4 Çocuk ve yetişkinlere özel olarak
dozları ayarlandığı için damla
saymanız gerekmez ve doğru miktarda
kullanabilirsiniz.

fiziksel yöntemlerle
saflaştırılarak KAFE
ve etkili flavonoitler
bakımından maksimum
oranda etken maddeye
sahip, standardize olmuş,
su bazlı saf propolis elde
ediliyor. Bu tarz ürünlerde
taşıyıcı olarak su kullanılıyor.
Hiçbir katkı maddesi
içermiyor. Bu nedenle, bu
ürünler çocuklar dahil her
yaş grubu için uzun süreli
kullanıma uygun.

Yukarıda belirttiğiniz
su bazlı ürünlerin
özellikleri diğer
ürünlerden farklılık
gösteriyor mu?

Propolis suda doğrudan
çözülmez, ancak özel
geliştirilen yöntemle
ekstrakte edildiğinde etken
maddeler yüksek oranda
geçebilir. Farklı ekstraksiyon

yöntemlerini karşılaştırmak
amacıyla yaptığımız bir
çalışmada su ekstraksiyonu,
özel ekstraksiyon yöntemi
ve alkol ekstraksiyonu ile
elde edilen ürünler içerikleri
bakımından karşılaştırıldı.
Çalışmada alkolsüz özel
ekstraksiyonla elde edilen
üründe; sulu ekstraksiyona
göre yüzde 90, alkollü
esktraksiyona göre ise
yüzde 18 daha fazla etken
madde içerdiği görüldü. Aynı
zamanda tüm flavonoidlerin
de ürüne geçtiği görüldü.
Standart su ekstraksiyonunda
ise propolisin önemli bir
etken maddesi olan CAPE’nin
yok denecek kadar az olduğu
belirlendi.

dergi
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Diyabetle yaşamayı
öğrenebilirsiniz
Diyabet, kişinin başta beslenme planı olmak
üzere yaşam tarzında bazı değişiklikler
yapmasını gerektiriyor. Peki diyabet tanısı
konan bir kişi hastalıkla barışık yaşamak
için nelere dikkat etmeli? Beslenme ve Diyet
Uzmanı Özden Örkçü, şu bilgileri verdi:

Özden Örkçü

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Diyabet tedavisinin amacı
kan şekeri kontrolünü
sağlayarak diyabetin seyrinde
gelişebilecek bozuklukları
(komplikasyonları)
önlemek veya geciktirmek;

10
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böylece yaşam kalitenizi
yükseltmektir. Diyabette bu
amaca yönelik olarak tedavi;
1. Sağlıklı beslenme ve
egzersiz
2. Sağlıklı beslenme, insülin
tedavisi ve egzersiz ile
sağlanabilir.

4 Kan şekerine dikkat!

Diyabetinizin olması,
yaşamınız boyunca sevdiğiniz

yiyecekleri yiyemeyecek
olmanız anlamına gelmez.
Fakat yediğiniz yiyecek
çeşidine ve miktarına daha
çok dikkat etmeniz gerekir.
Önemli olan kan şekerinin
kontrolünü sağlamak
için sebze, meyve, tahıl
kaynaklarından zengin,
ılımlı miktarda protein
ve yağ ile kolesterolü
sınırlandırılmış bir beslenme

planı uygulamanızdır.
Bu plan içinde yediğiniz
besinlerin çeşidi, miktarı ve
zamanı konusunda bilinçli
olmanız ve bu bilince uygun
davranmanız gerekir.
Vücudunuz için gerekli
olan besinlerin zaman
ve miktar olarak belirli
bir denge içinde alınması
hiperglisemi ve hipoglisemiyi
önleyerek, kan şekeri
kontrolünü sağlayacak kan
şekerinin kontrol altına
alınması da kısa ve uzun
dönemde gelişebilecek
komplikasyonları önleyecek
veya geciktirecektir.
Diyabeti olan birçok kişi
beslenme planını uygulamak
için aile ile yemek yeme
zamanını ve birlikte yedikleri
yemek çeşidini değiştirip,
kendisi için ayrı yemek
hazırlar. Oysa günümüzde
diyabeti olan ve diyabeti
olmayan bireylere önerilen
sağlıklı beslenme önerileri
farklı değildir. Diyabeti
olmayan bir kişinin de
rafine şeker tüketimini
kısıtlaması, doymuş yağ ve
kolesterolden zengin olan et,
süt, yoğurt, peynir, yumurta
gibi yiyecekleri belirli bir
miktarda tüketmesi, az az ve
sık sık yemek yemesi gerekir.

4 Öğün planlama

Çoğu kişi diyabet tedavisinin
en zor kısmının beslenme
alışkanlıklarını değiştirmek
ve öğün planı yapmak olduğu
konusunda hemfikirdir.
Haftanın yedi, yılın 365
günü ve yıllar boyunca
her gün düzenli olarak
belirli zamanlarda, ölçülü
miktarlarda yemek yemek
gerçekten zordur. Ancak
günümüzde kan şekeri
kontrolünün sağlanması

için diyetisyeniniz tarafından
beslenme tedavinizin
temelini katı kuralların,
belirli kalori hesabına
dayalı, daha önceden
basılarak hazırlanmış diyet
listelerinin uygulanmasından
ziyade sağlıklı yaşam tarzı
değişikliklerinin sağlanması
oluşturur.

4Bilinçli besin

seçimi önemli

Yaşam tarzınızda yapacağınız
değişikliklerin en önemlisi
mevcut beslenme
alışkanlıklarınızın sağlıklı
beslenmenizi sağlayacak
şekilde değişmesidir. Bu
değişiklikleri başlatmanın
temelinde ise bilinçli bir
besin seçimi ve mutfak
alışverişi yer alır.
Haftalık veya günlük öğün
planınızı yapmak, alışveriş
için markete gittiğinizde
size kolaylık sağlar.
Gereksiniminiz olan besinleri

içeren bir alışveriş listesi
yapın ve ihtiyacınız olan
miktarlar belirleyin.

4 Üç ana, üç ara

öğün beslenme

Diyabetli bireylerin sabah
kahvaltısı, öğle yemeği ve
akşam yemeği olarak üç ana
öğün, öğünler arasında ve
gece yatmadan önce üç ara
öğün olmak üzere altı öğün
beslenmesi önerilir.
İnsülin kullanan bir
diyabetlinin ara öğün
yapmaması, bir ara
öğünü atlaması veya
yediği yiyecek miktarını
ve çeşidini azaltması kan
şekerinin düşmesine
(hipoglisemi) neden olur.
Bir gün içinde yenilmesi
gereken yiyecek çeşidini
ve miktarını gün boyunca
yayarak, sık ve az yemek
yemek, alınan öğünden
sonra kan şekerinin daha az
yükselmesini sağlar.

Diyabet tanısı konan kişi
psikiyatrik destek almalı
Diyabet hem sürekli ve yaşamı tehdit
eden bir hastalık olması hem de beyin
üzerindeki olumsuz etkileri nedeni
ile depresyona yol açabilir. Düzenli
ilaç kullanmak zorunda kalmak, ilaca
rağmen kan şekerinin yükselmesi ruhsal
gerginliği ortaya çıkarabilir.
Diyabetin diğer komplikasyonlarından Prof. Dr. Hüsnü
korkmak da insanı gergin bir duruma
Erkmen
getirebilir. Ayrıca ruhsal durumun
Psikiyatri Uzmanı
bozulması, diyabete gösterilmesi
gereken hassasiyetin gösterilememesi sonucunu doğurur
yani depresyondaki bir kişi ilaç kullanımına ve diyete özen
gösteremeyebilir.
Bu nedenlerle diyabet tanısı konan kişinin ilk günlerden
itibaren psikiyatrik destek alması gerekir. Bu destek ilaçla
yapılacaksa çok dikkatle seçilecek ilaçlarla hem ruhsal
durum düzelir hem de iştah kontrolü ile diyabet daha iyi
hale gelebilir.
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Diyabette beslenme ve
kişisel bakımın altın kuralları
Öncelikle kan şekerinizin hızlı yükselmesine
neden olan şeker ve şeker içeren besinlerin,
yağ ve yağlı besinlerin tüketimini azaltın.

12

Diyabet hastalığının sonucu
olarak ortaya çıkabilecek
komplikasyonlara dikkat edin.

Tam tahıl ekmeği, yulaf veya
çavdar ekmeği tüketmeyi tercih edin.

Ayaklarınızda sinir ve his
kaybından kaynaklı oluşabilecek
yara ve kesilmelere karşı günlük
kontrollerinizi yapın.

Haftada üç-dört öğün kırmızı et yiyin ve
mümkün olduğunca yağsız olmasına
dikkat edin.

Her gün düzenli olarak ayakların alt,
üst, topuk ve parmak kısımlarının his
kaybı olup olmadığını kontrol edin.

Süt, yoğurt, ayran, peynir gibi
kalsiyum kaynağı olan gıdalara
beslenmenizde yer verin.

Dolaşımı engelleyecek dar
giysiler giymekten sakının.

Her gün sebze ve salata
tüketmeye özen gösterin.

Diyabet hastalığınız varsa diş eti
kanamalarına karşı, dişlerinizi
yumuşak şekilde fırçalayın.

dergi

VİTAMİN

Bağışıklık sistemini
C vitamini ile
güçlendirin
C vitamini ihtiyacı çoğunlukla soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinde
akla geliyor. Oysa ki C vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak
pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı
Doç. Dr. Gökhan Özışık, C vitamininin faydaları hakkında bilgi verdi.
böğürtlen, lahana ve birçok
yeşil yapraklı sebzeden
alınabilir.

4 Kronik yorgunluğun
en önemli sebebi

Kış aylarına yaklaştığımız
bu dönemde hastalıklardan
korunmak için C vitamini
alımını artırmak oldukça
önem taşıyor. Askorbik
asit olarak da bilinen ve
bağışıklığı güçlendirici
birçok görevi olan C
vitamini, vücutta birçok
kimyasal reaksiyonun
normal fonksiyonlarını
devam ettirmesi için
gerekli bir vitamin. Eksikliği
halinde insanlarda kronik
yorgunluğa neden olan C
vitamininin vücutta az olduğu
dönemlerde, destek doku
kaybına bağlı ciltte kırışıklık
ve gözaltında torbalanma ve
morluklar görülebiliyor.

4 Eksikliği eklem ve
kas ağrılarına yol
açabiliyor

C vitamini eksikliği;
yorgunluğa, uyuşukluk
hissine, bağışıklık
sisteminde zayıflamaya,
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4 Soğuk havalarda

gereksinim artar

Doç. Dr. Gökhan Özışık
Endokrinoloji ve
Metabolizma Uzmanı

diş etlerinde şişlik ve
kanamaya, ciltte sebepsiz
morluklara kadar ilerleyen
deri altı kanamalara, saç
kalitesinde bozulmalara,
eklem-kas ağrılarına,
nefes darlığı ve kemik
kırılmalarına yol açabilir.
Sentetik olarak laboratuvar
ortamında glikozdan elde
edilebilen C vitamini, vücut
tarafından üretilmediği için
dışarıdan başta turunçgiller
olmak üzere, domates,
maydanoz, çilek, kuşburnu,

C vitamini ihtiyacı, vücut
tarafından “stresli bir olay”
olarak algılanan hamilelik
süreci, emzirme, gece
vardiyasında çalışma,
kronik uyku azlığı,
besin zehirlenmeleri,
enfeksiyonlar, soğuk,
travma, yaralanma, ağır
egzersizler, yanık ve
ameliyat gibi durumlarda
oldukça artar. Bunun
dışında sigara içen, doğum
kontrol hapı kullanan ve
alkol tüketen kişilerin
de günlük C vitamini
ihtiyaçlarını doğal olarak
karşılaması gerekir.

baktırmak aklına gelmez.
C vitamini düzeyini,
kan ve idrar testleriyle
ölçtürmek mümkün.
Sabah verilen bir idrar
örneği sonrası askorbik
asit düzeyi hakkında bilgi
elde ediliyor. Askorbik
asidin idrarda az olması,
kanda da az olduğu
anlamına geliyor. Tıbbi
bir zorunluluk olmadıkça
C vitaminini doğal yoldan
almak gerekir. C vitamini
desteğini hangi yaş, hangi
durum ve ne miktarlarda
almak gerektiğini ise
bir doktora danışarak
öğrenmek en doğrusu...

4 Doğal C vitamini

kaynaklarına yönelin

C vitamini pişirme işlemine
karşı oldukça dayanıksızdır.
C vitamini hava ile temas
ettiğinde ya da 70 derecenin
üzerindeki ısıda kolaylıkla
tahrip olur. Turunçgillerin
bir kez kabuğunun kesilmesi
bile hava ile temas etmesine
yol açar. Hava temasının az
olması için mümkün oldukça
büyük parçalar halinde
doğramalı, tüketilinceye
kadar mutlaka buzdolabında
saklamalıyız. C vitaminlerini
çok az pişirmek ve bunu
yaparken de çok az su

kullanmak gerekiyor.
Suda eriyen bir vitamin
olduğu için pişirme sırasında
suya geçen C vitamini geri
kazanılabilir. Örneğin;
brokoli, patates haşlanan su,
çorba ya da püre yaparken
kullanılabilir. C vitaminini,
kızgın yağ ile temas ettirmek
doğru bir yöntem değil.
Bunun yerine buharda
haşlama ya da tavada sote
yapılması daha doğru olur.

4 C vitamini düzeyinizi
ölçtürdünüz mü?

Birçok insan tahliller
yaptırır ancak genelde
C vitamini düzeylerine
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GEBE SAĞLIĞI

Gebelikte
krem ve saç
boyasına dikkat!

Gebelik döneminde kişisel bakım ürünlerinin kullanımına dikkat edilmesi
gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer
Sözen, hamilelere önemli uyarılarda bulundu.
Gebeliğin kadının tüm
güzelliğinden ve bakımından
feragat edeceği bir dönem
değil tam tersine kendine
daha çok özen gösterdiği bir
dönem olması gerektiğini
vurgulayan Op. Dr. Tamer
Sözen, "Gebelikte vücut
için kullanılacak bakım
ürünlerinde en az kimyasal
madde içerenler tercih
sebebi olmalıdır" dedi.

"Cildinizi nemlendirin"

Cildin her zaman neme
ihtiyacı olduğunu söyleyen
Op. Dr. Sözen, "Bu
noktada bitkisel yağlardan
faydalanılabilir. Kakao yağı

Op. Dr. Tamer Sözen
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı

en bilineni, bazı karışım
yağları da çok faydalı"
şeklinde konuştu.
Tüm gebelik boyunca

vücudun nemlendirilmesi
gerektiğine dikkat çeken
Op. Dr. Sözen, "Ama 20'nci
haftadan sonra sadece
nemlendiriciler, oluşması
muhtemel çatlakları
önlemede yeterli olmaz.
Çatlak oluşumunda her ne
kadar genetik, yani kişinin
kolajen tipi en önemli faktör
olsa da özellikle çatlak
önleyici olarak geliştirilen
kremler ve yağlar oldukça
büyük yarar sağlar. Bu
kremler ve yağlar tabii ki
anne adayı ve gelişmekte olan
bebek için risk oluşturmayan
doğal özler ve kimyasallar
içermeli" bilgisini verdi.

"Saçınızı dördüncü aydan sonra boyatabilirsiniz"
4 Saç için mümkün
olduğunca doğal
ürünler, bakım kürleri
uygulanabilir. Saçlı deri
nispeten geniş emilim
yüzeyi ile toksik ürünlerin
kana geçmesi için de ciddi
bir risk teşkil eder.
4 Yapılan araştırmalarda
gebelikte ve emzirirken
yapılan saç boyalarının
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bebek üzerinde herhangi
bir doğumsal sakatlık
yaptığına dair somut bir
delil bulunmuyor. Ancak
tedbirli davranmak için saç
boyama işlemini üçüncü
aydan sonrasına bırakın.
4 Saç boyasındaki kimyasal
maddelerin bir kısmı
hamileyken son derece
zararlıdır. Yine de

saçlarınızı boyatmaya
karar verdiyseniz bu işi
gebeliğin ilk üç ayında
yapmayın. Gebeliğin
dördüncü ayından sonra
organik, doğal, kimyasal
madde içermeyen saf
bitkisel boyaları tercih
edin.
4 İçeriğinde amonyak olan
boyaları tercih etmeyin.

ÜNLÜ SOHBETİ
Yoğun bakımdayken 43 kiloya kadar düştüğünü belirten İrem Derici,
"Şu an 64 kiloyum ama 57'ye inmeyi hedefliyorum. Bu halimden çok
memnunum. Sakinleştim, özür dilemeyi, hatamı kabullenmeyi, kendimi
biraz teslim etmeyi öğrendim. Çünkü gerçekten yoruldum" diyor.
Bir müzik yarışması ile
şöhrete kavuşan İrem
Derici, farklı ses rengi ile
Türk pop müziğinin en
sevilen seslerinden oldu.
Müziği kadar dobralığı ile
de sempati kazanan ünlü
sanatçı, bir süre önce
aşırı zayıflaması nedeniyle
yaşadığı sağlık sorununu
aşmayı başardı. Derici ile
zorlu süreci nasıl atlattığına
ve hayata bakışına dair keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

Aşırı zayıflaması
nedeniyle
yaşadığı zorlu
süreci atlatan
İrem Derici:

"Sakinleşip
hatamı
kabullenmeyi
öğrendim"
18
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Bir süre önce aşırı
zayıflayarak önemli bir
sağlık sorunu yaşadınız.
Şu an kaç kilosunuz?

64 kiloyum ama 57'ye
inmeyi hedefliyorum.
Yoğun bakımdayken 43
kiloya düşmüştüm, ortasını
bulmam lazım. Hep aynı
kıyafeti giyiyorum, bir şey
almak istemiyorum, 5-6 kilo
daha vereceğim. Kendimi
ütü masası gibi seviyorum,
dümdüz...

Bu sıkıntılı süreç sizi
nasıl değiştirdi?

Çok anaç oldum. O
manyaklığım biraz gitti.
Anneme evhamları yüzünden
kızardım. Halen arar, 'Kapını
kilitledin mi, yemek yedin
mi?' diye... 42 bedene
çıktım, kadın halay çekiyor
mutluluktan... 'Anne bu
sefer de obez olacağım'
diyorum. Anaçlığım ona
benziyor. Ekibime annem
gibi davranıyorum, resmen
annem oldum. Bu halimden
çok memnunum, bana çok
iyi geldi. Sakinleştim, özür

dilemeyi öğrendim. Hatamı
kabullenmeyi, kendimi biraz
teslim etmeyi öğrendim.
Çünkü gerçekten yoruldum.

"İlaç kullanıp
terapiye gidiyorum"
Bu törpülenmenizde
neler etken oldu?

En büyük etken hastalığımdı.
Hastalıktan sonraki ağır
psikolojik durum, doktorun
bana kişilik testinden sonra
koyduğu tanı; sınırlarda
yaşıyormuşum. Ya çok
mutlu ya da çok mutsuz. O
yüzden ilaç kullanıp, terapiye
gidiyorum. Ortada hiçbir
şey yokken mutsuzum. İşim
güzel gidiyor, ailem sağlıklı...
Bu mutsuzluk niye? Çünkü
benim beyin dalgalarım
bozuk, ilaçlarla düzeliyor.
Ne yapayım? Ben ne kadar
32 yaşıma gelsem de 12'den
ileri gitmiyorum.

İlişkilerinizin de çok
konuşulması sizi
yıprattı mı?

Ben ne yapsam kabahat.
Baktılar bu kız susuyor
herkes sazı eline aldı, o
dönem içime çok kapandım,
evden çıkmadım. Her
sabah 'Bugün kime yük
oldum?' diye uyanıyordum.
Belli dönemler bazı
insanlar maalesef magazin
figürü oluyor. Dedim ki,
konuşsunlar ben susayım.
Daha flört aşamasındayken
basın önüne çıkarsan
tabii ki magazin malzemesi
olursun. O yüzden içime

kapandım. Hayatımda bir
evlilik, bir uzun ilişki, bir
de son dönemde çalkantılı
bir ilişki yaşadım. Onun
haricinde başka isimlerle
hiçbir şey yaşamadım
ki... O yüzden daha sakin,
işimde gücümdeyim. Bir de
benim bu dönemlerimde
törpülenmemde annem,
işim, sahnem çok güç
verdi bana. Ve dostum
Serhat en büyük destekçim
bu hayatta. Acayip biri,
hep beni silkeleyen biri
oldu hayatımda. Benim
göremediklerimi, görüp
de itiraf edemediklerimi
söyledi.

"Artık estetik
yaptırmayacağım"
Sık kilo alıp vermek
vücutta deformasyona
yol açıyor. Estetik
yaptırdınız mı?

Hayır, vücut deformasyonu
nedeniyle estetik
yaptırmadım, istemiyorum.
Artık bunu kabullendim, altı
ay kilo alıyorum altı ay kilo
veriyorum. Bu deformeye
neden olacak. Sporla
toparlayacağım. Daha fazla
ameliyatla narkoz almak
istemiyorum. Üç burun
ameliyatı ve birkaç göğüs
ameliyatı oldum. Artık
vücuduma narkoz girsin
istemiyorum. Yaptırsam ne
olacak? Bana aşık olacak
adam güzelliğim için aşık
olmuyor, zaten o yüzden de
olmasın.
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ÜNLÜ SOHBETİ
Birçok krizden o beni
çıkarttı. Çünkü; anne baba
bir yere kadar...

"Kalbim yorgun"
'Yorgunum' diyorsunuz,
gönlünüzü aşka
kapattınız mı?

Yok kapatmadım ama
aramayacağım. Çok zorum,
çok dediğim dedik biriyim.
Bana akıl verilmesini
sevmiyorum. En iyisini ben
bilirim tavrımdan dolayı ben
de insanlar da yıprandı. Artık
öyle değilim. Kalbi yorulur
mu insanın? Tekrar bir insan
tanı, çok yorucu. Aşk gelirse
gelir. Belki bir romantik
film gibi olur, çarpışırız
kitaplarımız yere düşer.
Kalbim hep açık ama rafta.
Ben zehir gibi bir şeyim.
Hayatıma giren insanların
hayatına zehir gibiyim.
Kontrol manyağıyım. Çok
güzel aşktı yaşadığım,

onun gibi
olacaksa olsun
olmayacaksa olmasın.

Gerçekten sonsuz aşk
diye bir şey var mı?

Kerem ile Aslı, RomeoJuliet galiba... Aşk iki yıl
süren bir hastalık. Ondan
sonrası dostluk, saygı, sevgi,
şefkat. Bir sonraki cümlesini
biliyorsan ama batmıyorsa
bu sevgi, ilişki gidiyor.

"Başarmak istediklerimin çoğunu yaptım"
Hayattaki hedefleriniz neler?

Hayatın cılkı çıkmadan ölmek. Kimseye muhtaç
olmadan ölmek. Çünkü kimseye yük olmak istemem.
Zaten başarmak istediklerimin çoğunu başardım. Ama
hedeflerim halen var. Son yıllarda yaşadıklarımdan sonra
tek isteğim günüm güzel, huzurla geçsin. Birilerine yardım
edeyim. Başımı yastığa koyduğumda 'Birini istemeden
üzdüm mü?' şüphesi olmasın kafamda. Güzel konserler
vermek isterim.

Korkularınız var mı?

Korkularım hep var, kariyer adına da.. Çünkü insanlar hep
lale devri yaşamıyor. Yedi yıldır piyasadayım, inanılmaz
patlayarak çıktım, bir Mirkelam bir bendim herhalde...
Popülerite alışınca durağanlaşıyor çünkü yeniler geliyor.
Bu durağanlığa alışmada bir süreç. Bu duruma da alıştım.
Memleket sürekli İrem Derici mi dinleyecek yani... Sadece
sahnede gürül gürül söylüyorum, günün birinde bunu
kaybetmekten korkarım.
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Temizlik takıntınız vardı,
hâlâ devam ediyor mu?

Bir tane çay kaşığı pis
olsa uyuyamazdım. Her
şey nizamlı olacak. Artık
öyle takıntım yok. Bir ay
sonraki konserin valizini
hazırlıyordum. Adana valizi,
Antalya valizi gibi sıralı
duruyordu. Böyle hayat mı
olur?

"Para geldiği
gibi gidiyor"
Çok sayıda konser
veriyorsunuz,
kazancınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Evet çok konser veriyorum
ama para geldiği gibi
gidiyor. Yarısından
fazlası ekibe gidiyor.
Marka hiçbir şeyim yok,
gezmeye harcıyorum
parayı. Gezeyim, iki insan
tanıyayım. Sırf Miami'ye,
İtalya'ya gideyim ama
alışveriş yapmak için değil.
Kahire'ye de, safariye
de, lüksün bulunmadığı
ülkelere de gittim.

GÜZELLİK TAVSİYESİ

Gözaltı ışık dolgusu
ile yüzünüz
canlansın
Gözaltında oluşan torbalanmalar ve
morluklar; yorgun, uykusuz veya mutsuz
bir yüz ifadesine neden oluyor. Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr.
Ömer Faruk Ünverdi, bu sorunları gideren gözaltı
ışık dolgusu uygulamasını anlattı.
Gözaltı ışık dolgusu nedir
ve hangi amaçla yapılır?

Gözaltı ışık dolgusu;
burun, yanak ve alt göz
kapağı arasında yer alan ve
zamanla hacim kaybına bağlı
olarak gözlenen morlukların
ve hafif-orta seviyede
tanımlayabileceğimiz alt
göz kapağındaki torbaların
bulunduğu bölgelerin,
hyalüronik asit içerikli bir
dolgu maddesi kullanılarak
doldurulması sonucu daha
canlı bir yüz ifadesinin elde
edilmesi amacıyla yapılan
işleme verilen isimdir.

Kimler yaptırabilir?

Gözaltı ışık dolgusu alt göz
kapağında morluk ve mor
halkaları bulunan veya alt
göz kapağında hafif-orta
derecede torbalanmaları
bulunanlarda uygulanabilir.
İşlemin hızlı kilo alıp verme
süreci yaşayan bireylerde
kilonun dengelendiği bir
dönemde deformitenin
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rağmen alt göz kapağının
görünümündeki değişim
hemen fark edilebilir.
İşlemin etkinliğinin cerrahi
müdahalelere yakın bir
düzeyde olduğu söylenebilir.

Ne kadar sürede bir
yenilenmeli?
Dr. Ömer Faruk Ünverdi
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzmanı

varlığına veya derecesine
göre uygulanması, daha
iyi sonuçların alınmasına
yardımcı olur.

Etkili bir yöntem mi?

Gözaltı ışık dolgusu
uygulamasının sonucu
uygulamanın hemen
ardından görülebilir. İlk
günlerde uygulamaya bağlı
olarak alt göz kapağı ve
çevresinde bir miktar ödem
ve morluk gelişebilmesine

Hyalüronik asit
vücudumuzda üretilen
bir madde. Dolgu
uygulamalarının sıklığında
meydana gelen artış
beraberinde tüketicilerin
işlemin etkinlik süresinin
daha da uzaması arzusunu
da getiriyor. Bu noktada
ilaç firmalarının yaptığı
çalışmalar sonucunda
gözaltı ışık dolgusunun
etkinliğini 1-1.5 yıl arası bir
süre devam ettirebildiğini
görmekteyiz. Bu sürenin
kişinin deri kalitesi,
yaşam tarzı ve çevresel
faktörlere bağlı olarak
farklılık gösterebileceği
unutulmamalı.

BEBEK BAKIMI

Bebeğiniz
pişik olmasın
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç
Tugay, bebeklerde pişik sorunu konusunda merak
edilenleri anlattı, alınabilecek önlemleri sıraladı.
Bez bölgesinde ve
nadiren boyun, koltuk
altı ve eklemler gibi
kıvrım yerlerinde
görülen kızarıklık ve hafif
görünümlü döküntülere
“pişik” dendiğini belirten
Uzm. Dr. Sevinç Tugay,
“Hassas ciltlerde görülen
pişik, sağlık açısından
tehlikeli sorunlar yaratmaz
fakat bebeğin konforu ve
sonrasında eklenebilecek
olası enfeksiyonlar açısından
pişiği önemsemek gerekir”
dedi. Pişik birkaç gün
içinde tedavi edilmezse o
bölgenin çevredeki bakteri
ve mantarlarla kolayca
enfekte olacağını ve
zamanla açık yara haline
dönüşebileceğini ifade eden
Uzm. Dr. Tugay, “Bebek pişik
ve pişiğe bağlı gelişen ağrılı
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Uzm. Dr. Sevinç Tugay
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Pişiğe karşı etkili tedbirler
4 Bebeğinizin bezini sık sık değiştirin.
4 Bebek bezi bölgesi ve kıvrım yerlerini alkolsüz, kokusuz,
su ve pamuktan oluşan ıslak mendillerle temizleyin veya
suyla yıkayın.
4 Bez değiştirirken bebeğinizin altının tamamen kuru
olmasını sağlayın.
4 İnce bir tabaka halinde çinko içeren koruyucu pişik
kremleri uygulayın.
4 Bebeğe nefes alabilen kıyafetler giydirip, kaliteli bezler
kullanın.
4 Kumaş yumuşatıcıları ve temizleyici malzemeler de dahil
olmak üzere parfümlü ürünler kullanmaktan kaçının.
4 Hipoalerjenik, parfümsüz ve mümkün olduğunca
bebeklere özel üretilmiş ürünler kullanın.

yaralar nedeniyle çok daha
huzursuz ve mutsuzdur.
Beslenmeyi reddeder, acı
ve yanmadan dolayı sürekli
ağlar. Uyuyamaz, oturamaz
yürüyemez. Kısaca huzuru ve
konforu bozulur. Enfeksiyon

gelişmişse iyileşmesi gecikir
ve bu da süreci uzatarak
gelişimini yavaşlatabilir”
şeklinde konuştu.

“Alt bezi saat başı
kontrol edilmeli”

Bebekte pişik oluşmuşsa
alt bezinin saat başı kontrol
edilmesi ve ıslaksa derhal
değiştirilmesi gerektiğini
vurgulayan Uzm. Dr.
Tugay, “Bebeğin altı
havalandırılmalı, mümkünse
güneş görmesi sağlanmalı.
Bebeğin pişikli bölgesine
temizlik yaptıktan sonra pişik
kremi ve bariyer kremler
sürülebilir” bilgisini verdi.

AĞIZ SAĞLIĞI

Dişlerinizi doğru
fırçalıyor musunuz?
Düzenli olarak diş fırçalamak, diş sağlığı için önemli olsa da yeterli
değil. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. İbrahim Mahrebel, bilinenin aksine
dişlerimizi yemeklerden ya da asitli içeceklerden hemen sonra değil en
az yarım saat sonra fırçalamanın daha doğru olduğunu belirtti.
Çok az kişinin dişlerini
doğru teknikle fırçaladığını
vurgulayan Dt. İbrahim
Mahrebel, “Diş ve diş eti
sağlığı için sadece diş
fırçalamak yetmiyor, temizliği
destekleyecek diş ipi, ara yüz
fırçası gibi malzemeleri de
düzenli kullanmak gerekiyor.
Dengeli beslenmek, öğün
aralarında atıştırmaları
azaltmak ve florür içeren
diş temizlik ürünlerini
kullanmak ağız hijyenimizi
sağlamak açısından büyük
önem taşıyor” dedi.
Bilinenin aksine dişlerimizi
yemeklerden ya da asitli
içeceklerden hemen sonra
değil en az yarım saat sonra
fırçalamak gerektiğinin altını
çizen Dt. Mahrebel, “Çünkü
asitli ve şekerli yiyecekler diş
yüzeylerini aşınmaya uygun
hale getirir.
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Dt. İbrahim Mahrebel

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı

Dişler, bu hassasiyete
sahipken fırça darbeleriyle
diş yüzeyinde aşınmayı
artırmamalıyız. Yemeklerden
hemen sonra ağzımızı
sadece suyla çalkalamak,
yaklaşık yarım saat sonra da
fırçalamak en doğrusudur”
şeklinde konuştu.

Doğru fırça seçimi önemli
Diş fırçalamanın ilk ve en
önemli adımının doğru fırça
seçimi olduğunu belirten
Dt. Mahrebel, şöyle devam
etti: “Naylon, orta sertlikteki
diş fırçalarını tercih edin. Uç
kısmındaki kıl sayısı fazla
olan ve ağız içinde rahat
hareket ettirmek için ucu
kısa olan fırçalar kullanın.

Kullanılan diş fırçasını üç
ayda bir değiştirmek de
çok önemli. Çünkü kılları
yıpranan fırçalar dişlerden
plak çıkarmada etkili
olmuyor. Gevşek kıllar da
dişlerdeki köşe kısımlara
ulaşmayı güçleştiriyor. Diş
fırçalarının kılları arasında
zamanla mantar ve bakteri
üreyebiliyor."

Bunlara dikkat!
• Dişlerinizi günde en az iki
defa florür içeren bir macun
ile fırçalayın.
• Diş fırçanızı dişinize 45
derece eğimle tutun.
• Diş macununu nohut
büyüklüğünde sürün.
• Dişleri yukardan aşağı oval
bir süpürme hareketiyle
fırçalayın.
• Her yüzeye en az dört-altı
fırça darbesi gelecek şekilde
fırçalayın.
• Arka dişleri fırçayı ileri geri
hareketiyle temizleyin.
• Dil yüzeyini fırçalamayı
unutmayın.
• Diş fırçasının
temizleyemediği diş araları
için diş ipleri veya ara yüz
fırçaları kullanın.

SAĞLIKLI BESLENME

Bütçeyi sarsmadan
sağlıklı beslenme
önerileri
Emre Uzun

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Çoğumuz sağlıklı
beslenirken bir yandan da
bütçemizi zorlamamasını
istiyoruz. Çok para
harcamadan sağlıklı
beslenmenin yöntemlerini
öğrenip mutfağımızda

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken
nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Protein ve vitamini
en ekonomik yoldan nasıl ediniriz? Beslenme
ve Diyet Uzmanı Emre Uzun, ekonomik ve
aynı zamanda sağlıklı beslenmenin yollarını
anlattı. Uzun, hangi ekonomik besinleri nasıl
tüketeceğimiz hakkında önemli tüyolar verdi.
uygulamaya çalışıyoruz.
Çok merak edilen 'Sağlıklı
beslenmek için çok para
harcamak gerekir mi?'
sorusuna ekonomik besin
tavsiyeleriyle cevap veren
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Emre Uzun, sizler için
ekonomik olan sağlıklı
gıdaların neler olduğu
ve nasıl tüketileceği
konusunda önemli bilgiler
aktardı. İşte bunlardan
bazıları:

Yumurta olmazsa olmaz
Mutfağımızda mutlaka yer alması
gereken; besleyici, sağlıklı ve
aynı zamanda ekonomik besinler
var ama bunları genelde göz ardı
ediyoruz. Örneğin yumurta; B12, D
ve A vitamini içerir, çok doyurucu
ve besleyicidir.

Mevsim sebzelerine yer verin
Haftada birkaç günü etsiz hazırlanmış
yemeklere ayırabilirsiniz. O günlerde
sofranıza sadece sebze ile pişirilmiş
yemekler, salatalar koyun. Bu, hem
mevsim sebzelerinin vitamin ve
minerallerinden faydalanmanızı sağlar
hem sindiriminizi rahatlatır hem de
bütçenize soluk aldırır.

Kuru baklagiller vazgeçilmez
Nohut, kuru fasülye, mercimek,
barbunya gibi kuru baklagillerin
her biri et kadar hatta daha fazla
protein içerebiliyor. Basında, "Kuru
fasülyenin fiyatı eti geçti" gibi
haberlere rastlarsınız ama bir kilo
kuru fasülyeden farklı menülerde dört
kez yemek hazırlayabilirsiniz.

Bulgur hem ucuz hem besleyici
Bulgur hem ucuzdur hem de vitamin
ve mineral deposudur. Besleyici
özelliğiyle öne çıkan kinoa yerine
yeşil mercimek, karabuğday yerine
de buğdaya dönüş yapabilirsiniz.
Küçük lezzet farkları olabilir ama
besin değerleri hemen hemen
aynıdır.

Et yemenin farklı yolları
Et fiyatları pahalı, yapmanız gereken
şey et yemenin farklı yollarını
denemek. Kemikli et alabilirsiniz,
haşladıktan sonra kemiklerinden
sıyrılmış etleri yemeklerde
kullanabileceğiniz gibi suyundan da
leziz çorbalar pişirebilirsiniz.
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Bütün tavuk alın
Haftada en az bir gün balık yiyin
Balık mevsimindeyiz. Genellikle en az
para ödeyeceğiniz balıklar hamsi ve
istavrittir ama her ikisi de müthiş birer
protein, vitamin ve en önemlisi omega
3 kaynağıdır. Balığı da illa ki ızgara veya
tava yapacağım diye düşünmeyin. Balıklı
salatalar, makarnalar hazırlayın.

Tavuğu, hindiyi de bütün halde
alın. Tek bir tavuk ailenin en az
iki öğününü kurtarır, suyundan
yapılmış limonlu, şehriyeli bir
çorba da bağışıklığınızı güçlendirir.

Kahvaltı için lor peyniri
Kahvaltılarda kalıp peynir yemek
zorunda değilsiniz. Lor peynirinin fiyatı
çok ekonomiktir. İçine biraz pul biber,
kekik, kimyon ve zeytinyağı dökerseniz
nefis bir kahvaltılık olur.
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KİŞİSEL BAKIM

Atopik ve kuru
cilde sahipseniz...

Alerjik egzama olarak da adlandırılan atopik dermatitin vücutta
döküntülerle kendini gösteren alerjik bir deri hastalığı olduğunu belirten
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Özer Arıcan, atopik dermatit
ve nemlendirici kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi:
Atopik dermatit her yaşta
görülebilmekle birlikte
sıklıkla erken bebeklik
döneminde başlıyor.
Bebeklik döneminde
lezyonlar en sık özellikle
yanaklarda olmak üzere
yüzde, saçlı deride, diz
ve dirsek bölgelerinde ve
kulak arkasında görülür.
Özellikle iki yaşından
büyük çocuklarda belirgin
cilt kuruluğu ile beraber
dirsek önü, diz arkası,
boyun, el ve ayak bileği
bölgesi gibi kıvrım
yerlerini tutar. Tutulan
bölgelerde şiddetli olabilen
kaşıntıyla beraber deride

kalınlaşma, kabalaşma
ve deri çizgilerinde
belirginleşme gözlenir.
Ergenlik döneminde de
cilt kuruluğuna eşlik eden
kaşıntılı lezyonlar daha çok
el ve ayak bilekleri, kol ve
bacakların iç yüzlerinde, göz
çevresi, yüz ve boyunda yer
alır.

Genetik yatkınlık etkili

Atopik dermatitte
genetik bir yatkınlığın rol
oynadığı düşünülüyor.
Hastalığın tedavisinde
ise kaşıntı ve kuru ciltle
mücadele önemli bir yer
tutar. Lezyonlar için de

Prof. Dr. Özer Arıcan
Deri ve Zührevi
Hastalıklar Uzmanı

doktorunuzun önerisi ile
topikal steroidler dâhil
ilaç kullanmak gerekebilir.

Atopik dermatitte nemlendirici kullanırken nelere dikkat edilmeli?
4 Cilt tipine uygun
nemlendirici kullanmak
çok önemli olduğu
gibi vücutta uygulanan
bölgeler arasında da
farklılıklar olabilir. Yüz
bölgesi ile gövdeye ya
da kol-bacaklara farklı
yoğunluktaki ürünlerin
tercihi gerekebilir.
4 Ürünlerin yeterli
miktarda uygulanmasına,
az ya da aşırı miktar
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sürülmemesine özen
gösterilmeli.
4 Seçilen ürünlerin;
parfümsüz, kokusuz,
renksiz, uygun pH’da
olması atopik ciltler için
büyük önem taşır.
4 Banyo ya da günlük cilt
temizliğinde kullanılan
temizleyici ürünlerin
seçimi de önemli
olduğundan dermatoloğun
bu konudaki tavsiyesi

ve uyarıları da mutlaka
dikkate alınmalı.
4 Banyo sonrası nemlendirici
uygulamaları kuru cilt
tipindeki insanlar ya da
atopik ciltliler için rahatlatıcı
olur ve deride egzama
oluşumunu en aza indirir.
4 Sık tekrarlayan
egzamalarda
nemlendiriciler dışında
koruyucu bariyer kremlerin
kullanımı da fayda sağlar.

KADIN SAĞLIĞI

Miyom nedir?
Ne zaman
tehlikelidir?

Prof. Dr. Ahmet Göçmen

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı

Adet düzensizliğinden ağrıya, kısırlıktan düşüğe kadar pek çok
olumsuzluğa neden olan miyomlar, kadınların yaşadığı sağlık
sorunlarının başında geliyor. Özellikle üreme çağında sık rastlanan
miyomların erken tespiti kadar nasıl kontrol altına alınıp, ne şekilde
tedavi edildiği de önem taşıyor.

Rahimde görülen anormal
düz kas çoğalması olan
miyomlar, rahmin en sık
görülen iyi huylu tümörü
olarak tanımlanıyor.
Kadınlarda sıkça
görülen miyomun
tedavisi hastanın yaşı,
semptomların varlığı ve
şiddeti, miyomun boyutu
ve yerleşim yerine göre
değişiyor.
Herşeyden önce varlığının
erken tespit edilmesinin
önem taşıdığı bu rahatsızlık
için belirtilerin neler

olduğunu bilmek de çok
önemli. Miyom ve tedavisi
hakkında bilgi veren

Miyomun belirtileri neler?
4 Reglin uzun sürmesi
4 Kasık ağrısı
4 Rahmin arka kısmına yerleşmişse kalın bağırsağa baskı
sonucu büyük tuvaleti yapmada sorunlar ve kabızlık
4 Rahmin ön kısmına yerleşmişse mesaneye baskı yapması
sonucu sık idrara çıkma
4 Karnı örten zarlar arasına yerleşmesi sonucu idrar
kanalına baskı sonucu böbrekte büyüme
4 Rahim boşluğu, tüplerin uçları ve rahim ağzına yerleşmesi
sonucu infertilite
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Jinekolojik Onkoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ahmet Göçmen,
rahmin iç boşluğuna
yerleşmiş yani rahim
iç duvarının içerisinde
olan miyomların
bazı şikayetlere yol
açabileceğini söylüyor.
Miyomun en tipik
belirtisinin kanama
olduğunu dile getiren
Göçmen, bu şikayetlerin
sıklıkla aşırı kanamalı
regl dönemi şeklinde
yaşandığını, bu süreçte
parçalı ve fazla oranda
kanamanın meydana
geldiğini açıklıyor. Prof.
Dr. Ahmet Göçmen’e
kadınlarda sıkça görülen
bu rahatsızlıkla ilgili merak
edilenleri sorduk ve şu
yanıtları aldık:

Gebelikle miyom
şikayetleri artar mı?

Miyomların nedeni tam
olarak bilinmemekle
birlikte östrojen kaynaklı

olduğu düşünülüyor.
Kadında yüksek olan
östrojen hormonunun
menopozla birlikte düşmeye
başlamasıyla birlikte
miyomlarda da küçülme
dikkat çeker.
Miyomların ayrıca gebelik
hormonu olan progesteron
etkisine bağlı olarak da
büyüdüğü görülebilir.
Bu nedenle gebelik
öncesi miyom tespit
edilmesi durumunda
miyomun yerleşim yeri ve
büyüklüğüne bağlı olarak
miyomun alınması hastaya
önerilir. Ancak miyomla
birlikte gebeliğin hiçbir
sıkıntı olmadan devam
edebildiği de unutulmamalı.

Miyomlar
kanserleşir mi?

Miyomlar genç
yaş grubunda risk
oluşturmamakla birlikte
menopoz sonrası kitlenin
çapında büyümeye bağlı
olarak kötü huylu tablolarla
karşılaşılabilir. Bu nedenle
menopozdan sonra
büyümeye meyilli miyomlar
ya da hızlı büyümeyle
gelişen miyomlar varsa
hastaya çok fazla
beklemeden ameliyat
önerilir.

açık cerrahi tercih edilir.
Hasta ileri yaş grubunda
ve artık miyom sorunuyla
uğraşmak istemediğini dile
getiriyorsa ameliyatla rahim
alınır ve problem tamamen
ortadan kaldırılır. Ancak
genç yaş grubunda mümkün
olduğu kadar rahmin
alınması seçeneğinden uzak
duruluyor.

Miyomların tekrarlama
riski var mı?
Ameliyatın ardından
yaklaşık beş yıllık süreç
içerisinde yüzde 20-25
oranında miyomların
tekrar çıkma riski var.
Miyomektomi adı verilen
miyom ameliyatında gözle
görülen tüm miyomlar
temizlenebilir ancak bir
de gözle görülemeyen
mikroskobik seviyede
küçük olan miyomlar
alınamadığı için bunların
zaman içerisinde büyüyüp

Hangi miyomlar
tedavi edilmeli?
• Kanamaya yol açan
bir miyomsa ve
rahim boşluğuna
yerleşmişse hiç zaman
kaybetmeden ameliyat
edilmelidir.
• Rahim duvarının
içerisine yerleşmiş
yine çok fazla
kanamaya yol
açıyorsa ve bunların
da büyüklüğü 5 cm
üzerine çıkmışsa
alınmalıdır.
• İdrar torbasına ve
kalın bağırsağa baskı
yapacak hale gelmişse
ameliyat edilmelidir.

yeniden ortaya çıkması ve
şikayetlere yol açma riski
bulunuyor.

Tedavi şekli nasıl
belirleniyor?
Tedavide
genellikle genç
yaş grubunda
laparoskopik ve
robotik cerrahi
tercih edilir.
Eğer miyom
sayısı fazla
ve büyüklüğü,
yerleştiği yer
uygun değilse
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SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Tatil kilolarından
kurtulmak zor değil
Yazın aldığınız
kilolardan rahatsız
mısınız? O zaman
işte size yeme
alışkanlığınızda
yapacağınız bazı
değişikliklerle aç
kalmadan sağlıklı
şekilde kilo vermenin
ipuçları...

Yazın alınan fazla kilolardan
kurtulmak isteyenlere önemli
tüyolar veren Beslenme ve
Diyet Uzmanı Şükran Yıldız,
kilo vermek için sık yapılan
yanlışlardan birinin uzun
süreli aç kalmak ve yemekten
tamamen kaçınmak olduğuna
dikkat çekiyor. "Vücudu açlığa
mahkum etmektense düzenli
aralıklar, porsiyon kontrolü
ve doğru gıda seçimleriyle
daha kesin ve kalıcı bir sonuç
almak mümkün” şeklinde
konuşan Yıldız, sağlıklı

kilo vermek isteyenlere şu
önerilerde bulunuyor:

Önce beyninizi doyurun

Tabaklarınızda tercih
edeceğiniz kalorisi düşük
fakat hacmi büyük yiyecekler
ve yanında bol yeşillikli
salatalarla önce beyninizi
doyurun. Açlık gibi tokluk
hissi de beyinde oluşur.
Yemek yemeye başladıktan
15-20 dakika sonra leptin
hormonu salgılanarak
beynimizde tokluk hissini
yaratır. Bu süreç içerisinde ne
yersek yiyelim kendimizi tok
hissetmeyiz. Yemekleri yavaş
ve ara vererek yersek daha
az yemekle doygunluk hissini
yaşayacağımızı görebiliriz.

Yemeklerdeki yağ
miktarına dikkat edin

Yağlar diğer besin öğelerine
oranla daha yüksek
kalori içerir, dolayısıyla
öğünlerimizdeki yağ
miktarına dikkat etmeliyiz.
Yağ gereksinimimizi
hayvansal yağlar veya
kızartmalar yerine
kuruyemiş, balık, zeytinyağı
gibi kaynaklardan karşılamak,
kilo kaybını sağlamanın
yanında sağlığımızı da olumlu
etkileyecektir.

Karbonhidrat alımını
kısıtlayın

Diyetinizdeki karbonhidrat
türünü ve miktarını
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Şükran Yıldız

Beslenme ve Diyet Uzmanı

düzelterek kilonuzu kontrol
altına almamız mümkün.
Basit şekerler yerine lif
oranı yüksek kompleks
karbonhidratlar tüketmek
fark yaratacaktır. Beyaz
ekmek yerine kepekli veya
tam buğday ekmeği, pirinç
ve makarna yerine kepekli
bulgur tercih edilebilir.

Harekete geçin

Kilo kaybının gerçekleşmesi
için harcanan kalorinin,
alınan kaloriden yüksek
olması gerekir. Diyette
porsiyon kontrolü ve doğru
tercihlerle alınan kalori
kısıtlanırken, fiziksel
aktiviteyle harcanan kalorinin
artırılması kilo kaybında
kilit rol oynar. Tempolu
yürüyüş, yüzme, bisiklet veya
sevdiğiniz herhangi bir spor
türü ile hem kilo verin hem
de kendinizi zinde ve mutlu
hissedin.

40'TAN SONRA

Doç. Dr. Hakan Özsoy

Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

Kemik
erimesine
önlem alın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özsoy, kemikleri güçlü
tutmak ve ileride kemik erimesinin yanı sıra diğer kemik hastalıklarıyla
karşılaşmamak için 6 önemli öneriyi sıraladı.

Süt tüketmek
altın kural

1

Kemiklerin en önemli
yapı taşı olan kalsiyum
alımı için günde en az
iki su bardağı süt ve
süt ürünü tüketilmesi
gerekir. Kişi süt ve süt
ürünleri tüketemiyorsa
doktoru tarafından
önerilen kalsiyum
desteklerini almalıdır.

4

D vitamini alın

2

Kalsiyumun
vücudumuzda etkin
hale gelebilmesi için
mutlaka D vitamini
almak gerekir. Bu
nedenle güneşli
günlerde en az 20
dakika kollarınızı ve
yüzünüzü güneşe
tutun. Gerekirse D
vitamini takviyesi alın.

5

Egzersiz ile
kemiklerinizi
güçlendirin

3

Hareket ve egzersizler
kemiklerin daha
sağlıklı olmasını ve
güçlenmesini sağlar.
Yaş ve sağlık durumuna
göre koşu, yüzme ya da
spor salonlarında kol
ve bacak güçlendirme
hareketleri yapılabilir.

6

Sigara
kemiklerin düşmanı

Fazla kilolar
kemiklere zarar

Kemik
taraması yaptırın

Sigara içenlerde kemik
erimesi çok daha
fazla görülür ve kemik
erimesine bağlı basit
kırıklar kolay meydana
gelir. Kırılan kemikler
ise çok geç iyileşir.
Bu yüzden kesinlikle
sigara içilmemelidir.

Kemik erimesi yapan
en önemli nedenlerden
biri de aşırı kilodur.
Vücut kemiklerine aşırı
yüklenmek özellikle
diz, ayak bileği ve kalça
eklemlerinde erken
kireçlenmeye ve erken
aşınmaya yol açar.

Kadınlarda menopoz
sonrası kemik
erimesine yönelik
tetkik yapılmalıdır.
Kemik erimesi yoksa
iki yılda bir, varsa yılda
bir tarama yapılmalıdır.
Erkeklerde de 65
yaşından sonra iki yılda
bir kemik taraması
yapılmalıdır.
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GEZİ

Sonbaharın güzelliklerine şahit mi olmak
istiyorsunuz? O zaman fazla düşünmeye
gerek yok, rotanız belli. Sonbaharın tüm
renklerini bir arada görüp eşsiz manzaraları
fotoğraflamak için Yedigöller sizi bekliyor.

Yedigöller’de

ressamın adı; sonbahar...
Sonbahar gelince doğa ile
buluşma vakti de gelmiş
demektir. Yazın bitip
de kışa hazırlandığımız
şu günlerde, mevsimin
güzelliğini yaşamak
isteyenler için doğadaki
bu değişimi en iyi şekilde
görecekleri yerlere yolculuk
başlar. Bunlar içinde ilk
akla gelen noktalardan
biri de sonbahar
fenomeni Yedigöller…
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Yedigöller’de sonbahar, bir
ressamın elinden çıkmış
kadar güzeldir çünkü.
Özellikle sonbahardaki
flora çeşitliliğinin
sergilendiği, gerçek bir
renk paletine dönüşen
Yedigöller Milli Parkı’nı
görmeden bu sonbaharı
kaçırmamanızı öneririz.
Siz de özgürlüğünüzü alın
ve doğanın muhteşem
güzelliğini izlemek üzere

Yedigöller’e yola çıkın.
Bin 642 hektar
büyüklüğündeki Yedigöller
Havzası, 1965 yılında milli
park olarak korumaya alındı.
Havza kayan kütlelerin
vadilerin önlerini kapatması
sonucu oluşan, yüzeysel ve
yeraltı akışlarıyla birbirine
bağlı, kuzeyden güneye
bin 500 metre mesafede
sıralanmış 7 gölden
oluşuyor.

İki plato üzerinde yer
alan Büyükgöl, Seringöl,
Deringöl, Nazlıgöl,
Küçükgöl, İncegöl ve
Sazlıgöl adındaki bu 7 gölün
en büyüğünü Büyükgöl
oluşturuyor.

Ağaç ve kuş türü
oldukça zengin

Parkın ziyarete en uygun
zamanı nisan-kasım
ayları arası. En güzel renk
cümbüşünü görmek içinse
sonbaharda gitmenizi
kesinlikle tavsiye ederiz.
Özellikle kasım ayının
ortasından sonuna kadar
olan aralıkta yapraklar
sarı, turuncu ve hatta
kırmızı oluyor. Doğanın bu
eşsiz renklerinin birleştiği
yer, özellikle sonbaharda
yerli ve yabancı tatilcilerin

akınına uğruyor. Ağaçlarda
yaşanan renk değişiminin
göle yansıyan muhteşem
görüntüsünü fotoğraflamak
isteyen fotoğraf tutkunlarının
değişilmez mekanı haline
geliyor.
Çok sayıda bitki türünü içeren
milli park, yurdumuzun
en güzel, karışık doğal
ormanlarına sahip. Park
içindeki başlıca ağaç türleri
arasında kayın, gürgen,
meşe, kızılağaç, akçaağaç,
karaağaç, titrek kavak, sarı
ve kara çam, köknar, fındık,
ıhlamur ve dişbudak ağaçları
mevcut. Öte yandan milli park
sahasında 100’ün üzerinde
kuş türü tespit edilmiş
durumda. Bu özellikleriyle
Yedigöller Milli Parkı tam bir
doğa cenneti. Her yıl mayıseylül dönemlerinde Büyükgöl
ve Deringöl’de ücret karşılığı
sportif olta balıkçılığı da
yapılabiliyor. Göllerde göl
alası ve gökkuşağı alabalığı
bulunuyor.
Yedigöller Milli Parkı
içerisinde görülecek
ilk yerler elbette farklı
büyüklük ve normlardaki
kayın, karaçam ve meşe
ormanıyla çerçevelenmiş
ve üst üste dizilmiş gibi
görünen 7 göl. Diğer
yandan gezmeye Kapankaya
Manzara Seyir Terası’ndan da
başlayabilirsiniz.

Yapmadan dönmeyin
4 Kıvrımlı yollarda ATV ile

gezebilirsiniz.

4 Dağ bisikleti veya

4

4

4

4

normal bisiklet sürüşü
yapabilirsiniz.
7 adet gölün tamamını
gezebilir; gülen kayalar,
dilek çeşmesi ve kayın
ağaçlarını yakından
görebilirsiniz.
Derelerin derin
olan bölgelerinde
yüzebilirsiniz.
Kapankaya Manzara
Seyir Yeri’ne çıkarak
gölleri ve doğayı
izleyebilirsiniz.
Olta atarak balık
tutabilirsiniz.

Zira bu noktadan göllerin
tamamını ve çevresindeki
eşsiz ormanı hayli yüksekten
görmeniz mümkün. Parkın
güneyinde bulunan ve bin
380 metre yüksekliğe sahip
Kapankaya Seyir Terası’ndan
inerken levhasını görüp
patikayı takip ettiğinizde
karşınıza Karaçam Anıt Ağacı
çıkıyor. Yine teras güzergahı
üzerindeki Pisagor Ağacı’nı
da görebilirsiniz.

Kapankaya
Seyir Terası
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Kampçılıkla doğal
hayatı keşfedin

Doğada yapılan aktiviteler arasında en çok heyecan uyandıranlardan olan
kampçılık, özellikle kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenler
için güzel bir seçim. Zorlu doğa şartlarının hüküm sürdüğü bir ortamda
gerçekleştireceğiniz bir kamp deneyimi size keyifli bir macera yaşatabilir.
Kampçılığı, insanın şehirden
uzaklaşarak doğaya
ve kendine dönmesini
sağlayan bir aktivite olarak
tanımlayabiliriz.
Kampçılıkta en temel
unsuru, doğaya saygı
oluşturuyor. Doğayı tam
anlamıyla keşfederken
bir yandan konforunuzu
düşünüp, diğer yandan
da ortamın doğallığına
zarar vermemeniz gerekir.
Doğada istediğiniz yere çadır
kuramazsınız, bunun için
özel olarak ayrılmış çeşitli
kamp merkezleri bulunuyor.

Doğru malzemeleri
seçmelisiniz

Doğa sporları giysi ve
malzemeleri çok çeşitli. En
önemlisi de kuru, konforlu ve
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güvende olmanızı sağlayacak
malzemeleri seçmeniz. Eğer
birden fazla gün için doğada
kalmaya karar verdiyseniz,
ana kamp malzemeleri,
sırt çantası, çadır, uyku
tulumu, mat, ayakkabı ve
giysiler size mutlaka gerekli
olan temel ihtiyaçlarınızdır.
Malzemelerinizi seçerken
fiyat etiketlerine değil de,
gerekli olan özelliklere sahip
olup olmadıklarına dikkat
edin.
Eğer çadırınızı ilk
defa kullanacaksanız
kullanma talimatını iyice
okuyun ve çadırı doğaya
gitmeden önce mutlaka
evde ya da bahçenizde
kurun. Kullanılmadığı
zamanlarda tulumunuzu
bol ve hava geçirgen bir
torbada saklamalı ya da
dolabınıza dikine
asmalısınız.

Önemli uyarılar
4 Çayırlıklar ve çimenler
zarar görmeye açık ekosistemlerdir. Uzun süreli
kamplarda çadır yerinizi
sıkça değiştirin.
4 Kampınızı su
kaynaklarından en az 100
metre mesafeye kurun.
Kamp yerinizi seçmeden
önce yaratacağınız zararı
konforunuzdan önce
düşünün.
4 Kampta, çevreye daha az
zarar verecek daha hafif
ayakkabılar giyin. Oturmak
için mevcut taş ve kütükleri
kullanın, yenilerini
getirmeyin.
4 Doğru eğime sahip doğru
yerlere yerleşin. Bir yamacı
düzleyip çadır kurmaya
kalkmayın veya çadır
etrafına kanal kazmayın.
4 Çadırı kurarken rüzgâr
yönünü dikkate alın. Dağ
rüzgârlarının öğleden
sonra yamaç yukarı, gece
ise dağdan aşağı doğru
eseceğini unutmayın.
Çadırınızı, hava bozduğu
anda rüzgârı içine
almayacak şekilde kurun.

EGZERSİZ

Sağlıklı
koşunun
6 önemli kuralı

Araştırmalara göre günde 30 dakika süre ile üç haftadan daha uzun bir
periyotta yapılan koşular, sağlığa önemli faydalar sağlıyor. Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, sağlıklı koşunun altı kuralını,
dikkat edilmesi gereken noktalarıyla birlikte anlattı.
hekimden
1 İlkonayadım,
almak

Koşmak isteyen tüm bireyler
için evrensel kabul edilmiş
standart bir check-up
programı yok. Ancak yapılan
çalışmalara göre; titiz bir
kardiyolojik muayeneye
eklenen EKG, “Ani Kardiyak
Ölüm” riskini yaklaşık dokuz
kat azaltıyor. Özellikle düzenli
spor yapmayan 35 yaş
üstündeki kişilerin de eforlu
EKG ve ekokardiyografiyi de
içeren daha detaylı tetkik
yaptırması gerekiyor.

doğru ayakkabı
2 Koşuya
ile çıkın
Sağlıklı koşu sağlıklı
ayakkabı seçimi ile mümkün
olduğundan, doğru ayakkabı
seçimi çok önemli. Koşuya
uygun ayakkabı, kişinin
ayağına uygun, doğru desteği
sağlayan ve koşu tipine özel
bir ayakkabı olmalı.

yaparak
3 Egzersiz
koşuya başlayın

Hareket ve esnekliği kombine
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ml (1 su bardağı), egzersiz
sonrası susuzluk hissi
olmasa bile sıvı tüketmeye
devam edilmeli ve egzersiz
sonrası tartıda kaybedilen
her yarım kilo için 600 ml sıvı
tüketilmeli.

başlayanlar üst
5 Yeni
limit koymalı
Dr. Tekin Kerem Ülkü

Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı

eden dinamik ısınma, oksijen
ve kan akımını artırıp,
eklem hareket açıklığını da
destekleyerek sakatlıklardan
korunmada ciddi destek
sağlıyor.

4

Egzersiz öncesi ve
sonrası bol su için

Vücudun koşma esnasında
kaybettiği sıvıyı yerine koymak
için bol su için. Yeterli sıvı
desteğinin sağlanabilmesi
için egzersiz öncesi 500 ml
(2 su bardağı), yapılan her 15
dakika koşu için ekstra 250

Koşma süreniz
beklentilerinize göre
değişmekle birlikte koşmaya
yeni başlayan bir kişinin
üst limitleri olmalı. Genel
olarak haftada iki-dört kez,
20-30 dakikalık koşularla
başlanmalı. Başlangıç koşu
mesafesi ise 3-6 km arasında
olmalı.

iki saat
6 Yemekten
sonra koşun

Uzun bir koşu antrenmanı
ile son öğün arasında en az
iki saatlik bir boşluk olmalı.
Bu süre sindirim sistemi
çevresinde toplanan kanın
yeniden kas-iskelet sistemine
yönelmesi için de gereken
süredir.

MEVSİMSEL UYARI

Sonbahar
depresyonu
sizi esir almasın

Prof. Dr. Mustafa Sercan
Psikiyatri Uzmanı

Sonbahar ve kış aylarında havanın erken kararmasıyla gün ışığından
az yararlanırız. Bu mevsimlerde, yatkınlığı olan kişilerin depresyona
girme riskinin arttığına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Mustafa
Sercan, sorularımızı yanıtlayarak önemli tavsiyelerde bulundu.
Mevsimsel depresyon
neden olur?

Bu depresyonun;
seratonin ve melatoninin
kan düzeylerindeki
değişiklikleriyle ilişkili
olduğu düşünülüyor.
Bu iki kimyasal madde
kişilerde uyku ve uyanıklık
döngüsünün, enerjisinin ve
ruh halinin düzenlenmesinde
etkilidir. Sonbahar ve kış
mevsimlerinde günlerin
kısalmasıyla günışığında
geçen sürenin azalması ve
karanlık saatlerin uzamasıyla,
melatonin düzeylerinde artış
ve serotonin düzeylerinde
azalma olur.

Depresyon belirtileri
nelerdir?

Kişi bir neden olmadan
da üzgün hisseder ve
sevinemediğini fark eder.
Keyif alma duygusunun kaybı,
sosyal ilişkilerden uzaklaşma,
sıkıntı, kaygı hissi olabilir.
Uyku ve iştah değişiklikleri
belirgindir. Enerji azlığı, çabuk
yorulma, halsizlik, çaresizlik
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duygusu, umutsuzluk,
dikkat yoğunlaşmasında
azalma ve güçlük, okul ya
da iş yaşamında başarının
düşmesi, cinsel isteksizlik
de bu belirtiler arasında
sayılabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Mevsimsel depresyonun
ayırt edici belirtisi nedir?

Korunmak için; gün ışığından
çok iyi yararlanmanın yollarını
bulmakta fayda var. Sabah
erken uyanmak, gündüz
saatlerinde açık havada,
gün ışığında yürümek, hava
kapalı bile olsa bunun yararlı
olduğunu bilmek gerekir.
Akşam saatlerinde de
olabildiğince aydınlıkta olmak
yararlıdır. Uyku saatlerinin
düzenli olması önemlidir.

Genel depresyon belirtileri
kişide var olmakla birlikte
bazıları özel görünüm taşır.
Halsizlik duygusu, kol ve
bacaklarda kurşun ağırlığı
varmış şeklinde hissedilir.
Uyku bozukluğu çok uyuma
biçiminde görülür. İştah
değişikliği de artış yönündedir
aşırı yemeye kadar gidebilir.
Karbonhidratlara düşkünlük
artar, kilo alımı belirgindir.
Mevsimsel depresyon
kararını belirtilerin (en
az iki yıl arka arkaya)
mevsim içinde
yalnızca birkaç ay
sürmesi, diğer
mevsimlerde
olmamasına göre
veririz.

Mevsimsel depresyonun
tedavisinde ilaç tedavisi,
psikoterapi ve ışık tedavisi
kullanılıyor.

Korunmak için neler
yapılmalı?

SEZON ÜRÜNLERİ

İmunol Kapsül
Her kapsülde C vıtamını 80 mg
ve 1,3/1,6 Beta glukan 50 mg
içerir. Bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesinde, sık
enfeksiyon geçirenlerde ve aktif
enfeksiyonu olan hastalara
önerilir. Yoğun çalışma
temposunda ve stres altında
çalışan, yoğun spor yapan,
sigara içen tüm yetişkinler
için bağışıklık sistemini
güçlendirmede önerilebilir.

NBL Probiotic Gold
NBL Probiotic Gold 11 yaş üstü
itibariyle kullanılabilir.Her 1
saşenin içeriğinde; Lactobacillus
acidophillus, Lactobacillus
rhamnosus, Enterococcus
faecium, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum bulunur.
2,5 milyar aktif probiyotik ve
vitamin içerir.

Septisil
Bal - Limon Pastil
Lokal antiseptik, lokal anestezil
pastil.Boğaz ağrısına neden olan
lokal belirtilerin giderilmesine
yardımcı olur. Her bir pastil
etken madde olarak 2.4 mg
Heksilrezorsinol içermektedir.
Tatlandırıcı içerir. Pastil ağızda
eritilerek kullanılır.
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NBL Probiotic ATP
NBL Probiotic ATP çocukların
kullanımı için tasarlanmıştır.
Her 1 saşenin içeriğinde;
Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium lactis
bulunur. Fruktooligosakkarit,
Galaktooligosakkarit ve
Polidekstroz; vitamin olarak
vitamin B1, B2, B6 ve E içerir.
2 milyar aktif probiyotik ve
vitamin içerir.

Pastisin
Zencefil - Portakal
Zencefil: Öksürük, grip, soğuk algınlığı
ve diğer solunum yolu hastalıklarında
ısıtıcı ve yatıştırıcı etkiye sahiptir.
Antiseptiktir. Solunum yolu kanallarını
açar. Öksürük kesici, balgam
söktürücü etkisi vardır.
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