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KAPAK KONUSU

Tip A, B ve C influenza 
virüslerinin neden olduğu; 
ani gelişen, genellikle 
burun, boğaz ve sonrasında 
da akciğerleri tutabilen bir 
solunum yolu enfeksiyon 
hastalığı olan grip, kışın 
en korkulan hastalıkların 
başında gelir. 
Öksürük ve aksırma sonucu, 

içinde hastalığa neden 
olan canlı virüsleri 

taşıyan damlacıkların 
çevreye saçılması ile 
yayılan grip salgınları 
genellikle kışa 
girerken (ekim-
kasım aylarında) 
ve yaza girerken 
(mart-nisan 
aylarında) daha 

çok görülür. 
Dünyada her 

yıl 350 milyon 
kişinin gribe 

yakalandığı 
tahmin 
edilir. 

çoğu bir iki haftada 
iyileşirken, yüzde 5-20 
orandaki hastada zatürre, 
bronşit, sinüzit ve orta kulak 
enfeksiyonu gibi ikincil 
hastalıklar ortaya çıkabilir. 
Özellikle yaşlılarda ölüm 
de görülebilir. Bu nedenle 
erken tanı, influenzaya 
bağlı komplikasyonlardan 
etkilenme olasılığı olan 
yüksek riskli ve yaşlı 
hastaların izlenmesinde ve 
tedavisinde büyük önem taşır.

İnfluenza virüsü 
enfeksiyonları 1-3 yıllık 
aralarla yaygın salgınlara 
neden oluyor. 
Hastalık, bağışıklık sistemi 
yetmezliği olan kişilerde, 
yaşlı ve önemli sağlık 
sorunları olanlarda ciddi 
komplikasyonlara yol açabilir. 
Hastalığa yakalananların 

Grip, bronşit, 
faranjit, sinüzit, 
kronik öksürük, 
zatürre gibi 
hastalıklar 
zamanında 
yeterli tedbirleri 
almazsanız kışın 
hayatınızı kâbusa 
dönüştürebilir. 
Uzmanlar, kışın 
en sık görülen 
hastalıklarla 
mücadele için 
önemli uyarılarda 
bulunarak, tedavi 
yöntemlerini 
anlattı. 

Kışın en korkulan hastalıkların başında gribin 
geldiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Okan Akkaya, dünyada her yıl 
350 milyon kişinin gribe yakalandığını söyledi.  
Dr. Akkaya, gribin yanı sıra faranjit ve  
sinüzit hakkında da şu bilgileri verdi: 

Dünyada her yıl 
350 milyon kişi 
gribe yakalanıyor

Dr. Öğr. Üyesi Okan Akkaya
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Kış hastalıkları
kapınızı 
çalabilir

4  İstirahat etmek, bol sıvı tüketmek, diğer insanlarla 
temasın azaltılması yararlı olur.

4 Grip tedavisi için virüs ilaçları, doktor tavsiyesi ve 
gözetiminde kullanılmalı. Antibiyotikler ise gripte 
etkili değildir ve çoğu zaman gereksiz olarak kullanılır. 
Antibiyotikler, ancak hastalık sırasında ikincil olarak 
görülen bakteriyel enfeksiyonlar (sinüzit, zatürre ve orta 
kulak iltihabı vb.) geliştiğinde kullanılmalı.

4 Gripten korunmak için grip sezonundan önce aşılanmak 
faydalı olur. Fakat gribal enfeksiyon sıklığının artması 
sebebiyle aşı olmak her zaman korumayabilir. Özellikle 
çocuklar, 65 yaşını geçenler ve kronik hastalığı olanların 
(astım, kalp yetmezliği, diyabet ve kanser hastaları gibi) 
aşılanmasında yarar bulunur.

4 Öksürük ve aksırık sırasında ağız çevresine ve ellere 
bulaşan damlacıkların, enfeksiyonun yayılmasında önemli 
rolü vardır. Bu nedenle ellerin sürekli yıkanarak temiz 
tutulması çok önemli. Düzenli ve yeterli beslenmek, 
yüzeyleri sürekli temiz tutmak, gripli kişilerle temasın 
azaltılması, kapalı ortamların sık olarak havalandırılması 
diğer yapılması gerekenler arasında yer alıyor.

Antibiyotikler gripte etkili değil
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KAPAK KONUSU

Grip virüsü faranjite de 
yol açıyor
Burun ve ağız boşluğunun 
arka duvarında oluşan 
iltihaplanmaya "farenjit" 
denir. Akut ve kronik 
olmak üzere iki tür farenjit 
vardır. Ani gelişen, şiddetli 
iltihaplanmalara akut 
farenjit denirken, daha hafif 
seyreden ama daha uzun 
süren farenjit türüne ise 
kronik (müzmin) farenjit adı 
verilir. Soğuk algınlığı ya da 
grip gibi hastalıklara neden 

farenjite neden olabilir. 
Burunda kemik eğriliği 
ve geniz eti gibi burun 
tıkanıklığı durumlarında 
daha çok ağızdan nefes 
alınır. Bu durum boğaz 
kuruluğu yapar ve 
boğazın tahriş olması 
kronik farenjit için 
zemin oluşturur. Ayrıca 
polenler ve havadan 
taşınan alerjenler de 
boğazı tahriş ederek, 
kronik farenjite zemin 
hazırlayabilir.

21

3 4

Sinüzit 
ihmale 
gelmez
"Sinüs" 
adı verilen 
burun 
etrafındaki 
kemikler, üst 
çene kemikleri 
ve alın 
kemiği içinde 
bulunan hava 
dolu boşlukların 
bakteri, virüs, 
mantar gibi iltihap 
yapıcı ajanlarla 
iltihaplanması sinüzite yol 
açar. 
Sinüzit en çok nezle, 
grip gibi üst solunum 
yolu enfeksiyonları 
sonrası gelişir. Bu tür 
enfeksiyonlarda sinüslerin 
burun içine açılan delikleri 
ödem nedeniyle kapanır 
ve sinüs salgıları burun 
içine boşalamaz. Ayrıca 
sinüslerin havalanması 
da bozulur. Bu durumda 
sinüs içinde kolayca iltihap 
gelişir. Eğer bir nezle 
veya grip, yedi gün içinde 
iyileşmezse ya da iyileşmeye 
başlayıp bir-iki gün içinde 
kötüleşirse sinüzite dönmüş 
demektir. Bunun dışında 
sinüs ağızlarını tıkayan 
alerji, burunda kemik 
eğriliği, burun etlerinin 
büyümesi, burun içindeki 
yabancı cisimler, geniz eti 
gibi durumlar da sinüzit 
gelişmesini kolaylaştırır.
Sinüzit uygun ilaçlarla veya 
gerektiğinde ameliyatla 
tedavi edildiğinde ciddi 
problemlere yol açmayan 
bir hastalıktır. Ancak 
günümüzde düzgün tedavi 
yapılmadığında bazı 
ek sorunlar gelişebilir. 
Bunlardan en önemlileri 
iltihabın göz bölgesine 

yayılması ve 
körlüğe kadar 
gidebilen hastalıklar, 
beyin zarına veya beyin içine 
yayılarak apse oluşması, 
iltihabın sinüs içinde 
apseleşmesi ve kemik 
iltihabıdır. 
Sinüzitten korunmak 
için burun içini kurutup 
temizleme fonksiyonunu 
bozan kirli havadan 
özellikle sigara dumanından 
kaçınılmalı, soğuk algınlığı 
sırasında bol sıvı tüketilmeli, 
alerjik rinit var ise alerji 
tedavisine her zaman özen 
gösterilmeli, enfeksiyonu 
olduğunu bilinen 
insanlardan uzak durulmalı, 
ortak havlu ve ortak önlük 
kullanılmamalı, eller sürekli 
olarak yıkanmalıdır.

Tedavi nasıl olur?
4	Sinüzit tedavisinde amaç 

bakterilerin yok edilmesi 
ve sinüslerin buruna 
açılan deliklerinin açık 
olmasını sağlamaktır. 
Bakterilerin yok edilmesi 
antibiyotiklerle olur. 

Antibiyotik tedavisinin en 
az yedi gün hatta bazen 
kronik olgularda 20-30 
gün sürmesi gerekir.

4	Bunun dışında sinüs 
deliklerinin açılması 
için dekonjestan amaçlı 
kullanılan tablet ya da 
spreyler, hem ağrıyı 
kesmek hem de iltihabı 
baskılamak için ağrı 
kesiciler ve sinüzitin 
oluşmasına yardımcı 
olan alerji gibi durumlar 
varsa da bunlara 
antihistaminik gibi anti-
alerjik ilaçlar verilir.

4	İlaçlara cevap alınmayan 
durumlarda bazen 
ameliyat gerekebilir. 
Kronik sinüzitlerde 
de yine önce ilaç 
tedavisi uygulanır. 
Ancak ilaç tedavisine 
cevap vermeyen veya 
altta yatan hazırlayıcı 
faktörlerin olması 
durumunda cerrahi 
tedavi uygulanır.

olan virüsler öksürük ya da 
hapşırıkla havaya saçılan 
virüs ve bakteriler akut 
farenjite yol açabilir. 
Sigara, alkol, kuru hava, 
hava kirliliği, geniz akıntısı, 
aşırı sıcak ya da soğuk 
yiyecek-içecekler gibi 
boğazı tahriş eden faktörler 
ise kronik farenjite neden 
olabilir. Reflüde de (mide 
asitlerinin yemek ve soluk 
borusuna kaçması) boğaz 
tahrişi olur. Boğazın bu 
uzun süreli tahrişi kronik 

Akut farenjitte eğer 
neden bakteriler ise 
antibiyotikler önerilir. 
Antibiyotiklerin yanı sıra, 
ağrı kesici ilaçlar, alerji 
düşünülen hastalarda 
antihistaminikler, 
burun açıcı spreyler, 
öksürük kesiciler ve ağız 
gargaraları kullanılabilir. 

Kronik faranjite neden 
olan başka bir faktör 
varsa önce onun tedavisi 
gerekir. Alerji, burun 
kemiğinde eğrilik veya 
burunda et sorunu 
çözülmeli, sinüzit, reflü 
gibi hastalıklar tedavi 
edilmeli.

Sigara ve alkol 
kullanmamak, tozlu 
yerlerde ve kirli havada 
bulunmamak, çok sıcak 
ya da çok soğuk yiyecek ve 
içeceklerden uzak durmak, 
alerjiye neden olan 
faktörlerden uzak kalmak, 
boğazın kurumasını 
önlemek için bol bol su 
içmek kronik farenjit 
belirtilerini hafifletebilir.

Kronik farenjitte ise 
tedavi oldukça zordur. 
Belirtiler çoğu 
zaman tam olarak 
ortadan kaldırılamaz. 
Tedaviyi belirlemek 
için kronik farenjite 
neden olan başka 
bir faktör olup 
olmadığına bakılmalı.

Tedavide bunlara dikkat!
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Bronşit tedavisini 
semptomatik tedaviler 
oluşturur. Kronik bronşit; 
KOAH hastalığının bir 
varyantı olarak bilinir. 
Uzun süreli sigara içimine 
(20 paket/yıl üstü) veya 
zararlı gazlara maruz 
kalındığında maruziyet 
sonucu, hava yollarında 
goblet hücrelerince aşırı  
mukus salınımına bağlı 
olarak hava yollarında 
darlık ve solunum  
sistemi  
semptomlarına  
neden olur.

Diğer kronik öksürük 
sebepleri arasında olan 
enfeksiyon sonrası 
öksürük sendromu, 
özellikle influenza gibi 
viral enfeksiyonlar sonrası 
sık görülebilir. Öksürük 
reflekslerinin aşırı 
uyarılmış olması önemli 
bir sebeptir. Tedavisiz 
kendiliğinden geçebilecek 
bir durumdur. Uyku apne 
sendromu özellikle gece 
öksürüğü şikayeti ile ortaya 
çıkabilir. Kilolu ve horlama 
şikayeti olan hastalarda 
sık karşılaşılan bir hastalık 
olmasına rağmen, sadece 
gece öksürüğü şikayeti ile 
de doktora başvuralabilir. 
Tedavide kilo vermek ve 
CPAP etkili olur.

Astım ile karıştırılan 
iki hastalık
Nadir görülen kronik 
öksürük ile karşımıza 
çıkan ve astımla sık 
karıştırılan iki hastalık 
daha bulunur. Bunlardan 
birincisi alerjik bronşittir. 
Astımdan farklı olarak 
kişinin solunum fonksiyon 
testlerinde anormallik 
bulunmaz. Balgamda veya 
bronş lavajında eosinofil 
artışının gösterilmesi ile 
tanı konulur. Kortikosteroid 
tedaviye iyi yanıt vermez. 
Diğeri ise vokal kord 
disfonksiyonudur. Nefes 
alma esnasında ses 
tellerinin paradoksal şekilde 
hareket etmesi neticesinde 
oluşur. Ses kısıklığı sıklıkla 
eşlik edebilir. Tedavisinde 
ses ve konuşma terapisi 
önemli bir yer tutar.

Bronşit, alt solunum
yollarını etkiler
Bronşit, alt solunum 
sistemi büyük ve orta 

çaplı hava yollarının 
mukozasının iltihabıdır. 
Akut ve kronik bronşit 
olarak ikiye ayrılır. Akut 
bronşit yeni gelişmiş bronş 
mukozası iltihabına denir. 
En sık viral enfeksiyöz 
ajanlar neden olur. 
Bunlar arasında rinovirus, 
enterovirus, influenza, 
respiratory sinsityal 

virüsler sıklıkla bulunur. 
Bakteriler yüzde 1-10 
arasında sebepler arasında 
olabilir. Mcyplasma ve 
klamidya pnömonia gibi 
atipik dediğimiz bakteriler 
genellikle sorumlu 
ajanlardır. Hastalar 
genellikle iki haftadan uzun 
süren öksürük şikayeti ile 
doktora başvururlar. 

Sekiz haftadan uzun süren 
öksürüğe "kronik öksürük" 
denir. Erişkin nüfusun 
yüzde 8-10’luk kısmını 
etkiler ve doktora başvurma 
nedenleri arasında ilk 
sıralarda gelir. 
Kronik öksürük, yaşam 
kalitesini önemli derecede 
bozar. En sık sebepleri 
arasında üst hava yolu 
öksürük sendromu, 
reflü, ACE (Angiotensin 
Converting Enzyme) 
inhibitörü kullanımı, astım, 
enfeksiyon sonrası öksürük 
sendromu, uyku apne 

türü) kullanımı oluşturur. 
Tedavisinde ilaç kullanımı 
kesilir. 

Astım ve reflü, başlıca
sebepler arasında
Kronik öksürüğü olanların 
önemli bir kısmında astım 
da vardır. Nefes darlığı, 
göğüste sıkışma gibi eşlik 
eden şikayetler bulunabilir. 
Önemli sebeplerden 
bir diğeri ise reflüdür. 
Mide asidinin yemek 
borusu mukozasında 
öksürük reseptörlerini 
uyarması, sorumlu 
mekanizmalardan biridir. 
Tedavisinde proton pompa 
inhibitörleri, kilo verme, 
beslenme alışkanlıklarının 
düzenlenmesi önemli yer 
tutar. 

sendromu ve alerjik bronşit 
bulunur.
En sık sebep olan üst hava 
yolu öksürük sendromunda, 
solunum yollarında artmış 
bir öksürük hassasiyeti 
olur ve bir tetikleyici ile 
uyarılır. Bu tetikleyiciler 
arasında sigara, ilaç 
kullanımı, egzersiz, yüksek 
ses vs. yer alır. Söz konusu 
tetikleyicilerden uzak 
durulması ve ilaç tedavisi 
gerekir. Kronik öksürük 
hastalarının yüzde 20’lik 
kısmını ACE inhibitörü 
(yüksek tansiyon ve 

konjestif kalp yetmezliği 
tedavisinde 

kullanılan ilaç 

Kronik öksürük 
yaşam kalitesini düşürüyor

Doç. Dr. Serdar Kalemci
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Pek çok kişinin muzdarip olduğu kronik öksürüğün yaşam kalitesini bozan 
önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Serdar Kalemci, kronik öksürüğün yanı sıra kışın en sık görülen 
bronşit ve zatürre hakkında da şu bilgileri verdi: 

KAPAK KONUSU

Tedavisinde öncelikle 
sigarayı bırakma önerilir. 
Semptom, hastanede 
yatış öyküsü, solunum 
testi, görüntüleme, 
arteriyel kan gazı 
sonuçlarına göre inhaler 
ilaç kullanımı, teofilin, 
solunum fizyoterapisi, 
makrolid, fosfodiesteraz 
enzim inhibitörleri, 
oksijen tedavisi, akciğer 
volüm küçültücü 
tedaviler, akciğer 
transplantasyonu 
tedavi seçeneklerini 
oluşturur. 

Bronşit tedavisi nasıl olur?
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Zatürre, hayati tehlike 
yaratabilir
Akciğer iltihabı olan 
zatürre (pnömoni); bakteri, 
virüs, mantar gibi çeşitli 
mikroplarla oluşabilir. 
En sık görülen, hekime 
başvurmaya neden olan, 
en fazla ölüme yol açabilen 
hastalıklar arasında yer alır. 
Özellikle çocuklarda, 65 yaş 
üstü yaşlılarda, kronik bir 
hastalığa sahip olanlarda 
(böbrek, şeker, kalp veya 
akciğer hastalığı gibi), sigara 
kullananlarda, bağışıklık 

bazı hastalarda deri ve 
mukozanın mavi renk 
alması, ciddi nefes darlığı, 
tansiyon düşüklüğü ve bilinç 
bulanıklığı olabilir. 

sistemini 
baskılayan 
bir hastalık 
veya ilaç 
kullanımı 
olanlarda daha 
sık görülür. Ateş, 
öksürük, balgam 
çıkarma, göğüs 
ağrısı en sık rastlanan 
belirtilerdir. Nefes darlığı, 
bilinç kaybı, bulantı-kusma, 
sık nefes alıp verme, kas-
eklem ağrıları, halsizlik 
gibi belirtiler de görülebilir. 
Ağır zatürre durumlarında 

KAPAK KONUSU

 Zatürre belirtileriyle 
gelen hastalar 

muayene edildikten 
sonra çoğunlukla 
akciğer grafileri 

çekilerek tanı 
konur. Ağır zatürre 

durumlarında ve 
hastaneye yatması 
gereken hastalarda 

kan testleri, 
bilgisayarlı tomografi 
ve balgam testleri gibi 

ileri incelemeler de 
gerekebilir.

Zatürreye neden olan 
mikrobun belirlenmesi 
için balgam örneğinin 

incelenmesi 
gerekir. Ancak 

çoğu zaman değişik 
nedenlerle mikrobu 
belirlemek mümkün 

olmayabilir. Genellikle 
antibiyotikler, bol 

sıvı alımı, istirahat, 
ağrı kesiciler ve ateş 

düşürücüler gibi 
tedaviler kullanılır.

Hastaneye 
yatması gereken 
hastalarda daha 
farklı tedaviler 
gerekebilir. Çok 

ağır zatürre 
durumlarında 

ise yoğun 
bakımda yatış, 

solunum desteği 
uygulanması 
zorunluluğu 

doğabilir.

Zatürre tedavisinde 3 aşama

1 2 3
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MEVSİMSEL UYARI

Özellikle toplu taşıma 
aracı kullananlar, kapalı 
alanlarda çalışanlar 
ve okul dönemindeki 
çocukların kış aylarında 
başta solunum yolu 
enfeksiyonu olmak üzere 
birçok bulaşıcı hastalığa 
yakalandığını belirten 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Dr. Elnur Rufullayev, 
bu rahatsızlıklara 
yakalanmanın en önemli 
sebeplerinden birinin de el 
hijyeninin ihmal edilmesi 
olduğunu söyledi.

En basit, ucuz ve  
son derece etkili  
bir yöntem
"El hijyeni, içinde 
bulunduğumuz kış 
aylarında sıkça rastlanılan 
viral enfeksiyonlardan 
korunmada yapılabilecek 
en basit, ucuz ve son 
derece etkili bir yöntemdir" 
diyen Uzm. Dr. Rufullayev, 
"Solunum yolu ve mide-
bağırsak enfeksiyonları 
başta olmak üzere 
Hepatit A gibi birçok ciddi 
hastalığın kişiden kişiye 
bulaşması ve yayılmasına 

"Bol su ve sabunla  
30 saniye yıkamak  
gerekir"
Ellerdeki mikropları 
azaltmanın en iyi yolunun 
elleri su ve sabunla yıkamak 
olduğunun altını çizen 
Uzm. Dr. Rufullayev, şöyle 
devam etti: "Gün içinde 
ellerinizi bileklerinize 
kadar bol sabunla 30 
saniye boyunca kuvvetlice 
ovalayarak yıkadıktan sonra 
bol su ile durulayın. Su 
ve sabunun bulunmadığı 
yerlerde alkol-bazlı el 
temizleyicisi kullanarak 
ellerinizi mikroplardan 
arındırabilirsiniz."

yıkanmamış ya da yeterince 
yıkanmamış eller neden 
oluyor" uyarısında bulundu.

Kış aylarında başta solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere birçok 
bulaşıcı hastalığa karşı elleri sık sık yıkamanın önemini biliyor 
musunuz? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dr. Elnur Rufullayev, el yıkamanın faydalarını anlattı.

Elleri yıkamak 
hastalıktan korur

Uzm. Dr. Elnur 
Rufullayev 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

4 Toplumda ortak kullanılan para, toplu taşıma ve telefon 
gibi aletlere dokunduktan sonra

4 Yemek hazırlamadan önce
4 Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra
4 Diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan önce
4 Saçlar tarandıktan ya da saçlara dokunduktan sonra
4 Tuvaletten önce ve sonra
4 Vücudunuzun herhangi bir kirli bölgesine, kesik ve 

yaralara dokunduktan sonra
4 Çocukların altını değiştirdikten sonra
4 Pişmemiş, bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra 
4 Kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlara dokunduktan sonra 

eller mutlaka yıkanmalı.

El yıkamayı en çok gerektiren durumlar
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SAĞLIK TAVSİYESİ

Romatizma nedir?
Romatizma oldukça genel 
bir terimdir ve kemik, kas 
ve eklemlerin etrafındaki 
ağrı, bunun yanı sıra 
şişlik, kızarıklık, ısı artışı 
ya da hareket kısıtlılığını 
ifade etmek için kullanılır. 
Romatizma tek bir hastalığı 
değil, bazıları sık bazıları 
ise oldukça nadir görülen 
100’den fazla hastalığı 
kapsar. Artritin kelime 
anlamı vücuttaki bir veya 
daha fazla eklemde görülen 
yangı, değişik sebeplerle 
görülen eklem harabiyetidir.

Romatizma neden olur?
Eklemler bir kemiği diğerine 
bağlayan, kemiklerin 
serbestçe hareket 
edebilmelerine izin veren 
yapılardır. Kemiklerin 
son bölümünde eklemler 
kıkırdak olarak adlandırılan 
sert, lastik kıvamında bir 
materyal ile örtülmüşlerdir. 
Biz yaşlandıkça bu eklem 
kıkırdağı sık kullanmaya 

herhangi bir eklem 
etkilenebileceği gibi en çok 
dizler, parmaklar ve kalçalar 
tutulur. Eğer romatoid 
artritiniz var ise hafif 
derecede ateş, iştah kaybı ve 
halsizliğiniz de olabilir. Artrit 
bulguları sabahları, bazen 
soğuk ve nemli havalarda 
kötüleşmeye meyillidir.

Kimler risk altında?
Romatizma herkesi her 
yaşta etkileyebilir. Bununla 
beraber kadınlarda erkeklere 
göre bu hastalıklara 
yakalanma ihtimali daha 
fazladır. Hem sedanter 
yani kas eklemlerini çok 
az kullananlar, hem de 
eklemlerini aşırı derecede 
kullananlar kas-eklem 
hastalığı yönünden risk 
altındadır. 

En çok hangi mevsimde 
görülür?
Artrit bulguları sabahları, 
bazen soğuk ve nemli 
havalarda kötüleşmeye 
meyillidir. Ancak her mevsim 
ve coğrafyada görülebilir.

tetiklediğini savunur. 
Romatizma ağrılarının 
asıl sebebi bağışıklık 
sisteminin, sağlıklı dokulara 
karşı (otoimmün) saldırıya 
geçmesidir.

Hangi belirtiler görülür?
Artrit ve romatizmada 
bulgular büyük oranda 
kişinin sahip olduğu artrit 
veya romatizmanın çeşidine 
bağlı olarak değişir. 
Bununla beraber genellikle 
şu bulgular sizin artrit 
veya romatizmaya sahip 
olduğunuzu düşündürebilir:
4 Bir veya daha fazla 

eklemde şişlik
4 Eklemler etrafında katılık
4 Eklemlerde kızarıklık ve 

sıcaklık artışı
4 Eklemlerde sürekli veya 

tekrarlayan ağrı
4 Eklemi hareket ettirmede 

veya kullanmada zorluk

Romatizma vücutta en 
çok nereyi etkiliyor?
Romatizmada vücuttaki 

bağlı veya yaralanmalardan 
sonra daha kolay 
zedelenebilir hale gelir. 
Oluşan bu zayıflık, bağışıklık 
sisteminin o kısımları hedef 
almasına sebep olur. Uzun 
zamanda diğer dokular da 
bu durumdan etkilenebilir. 
Ancak genel olarak en 
çok etkilenen kısımlar 
eklemlerdir. Bu duruma 
neden olan etkenler tam 
olarak bilinmiyor. Bazı 
araştırmacılar virüs veya 
bakteri ile birlikte enfeksiyon 
oluştuğunu ve hastalığı 

Eklemlerin aşırı yıpranması nedeniyle ortaya çıkan romatizma, kişinin 
yaşam kalitesini düşürüyor. Romatizmadan en çok dizler, parmaklar ve 
kalçaların etkilendiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Aydın Ender Süzer, sorularımızı yanıtlayarak ayrıntılı bilgi verdi. 

Romatizma  
en çok dizleri ve 
parmakları etkiliyor

Uzm. Dr. Aydın Ender Süzer
Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Uzmanı

Temel olarak iltihaplı ve 
iltihapsız olmak üzere iki tip 
romatizma var. İltihabi olanlar 
üçe ayrılır:
4 Mikropların eklemde 

oturmasıyla ortaya çıkan 
mikrobik romatizmalar: 
Stafilokok, streptokok ve 
tüberküloz basili gibi çeşitli 
mikroplar bu romatizmaya 
neden olur.

4 Bağışıklık sisteminin 
bozuk oluşu sonucu 
gelişen mikropsuz iltihap: 
Bu tip iltihabın neden 
olduğu romatizmaların en 

önemlileri romatoid artrit 
(RA), ankilozan spondilit 
(AS) ve yaygın bağ doku 
iltihabı yapan hastalıklar 
kollajen hastalıklardır. Bu 
son grubun en iyi bilinen 
örneği de sistemik lupus 
eritematozus'dur.

4 Diğer bir iltihap tipi de; başta 
ürik asit olmak üzere diğer 
kristallerin eklemlerde ve 
çeşitli dokularda oturarak 
yaptığı tahriş sonucu ortaya 
çıkan iltihaptır. Gut ve yalancı 
gut hastalığında bu tip iltihap 
vardır.

İltihaplı olmayan 
romatizma: Kireçlenme
İltihabi olmayan 
romatizmaların en önemlisi 
artroz ya da kireçlenmedir. 
Artrozda eklemde iltihap 
olmaz, buna karşılık aşınma 
olur. Eklemin içindeki kıkırdak 
incelir ve kaybolur, eklemlerin 
kenarlarında kemik çıkıntıları 
oluşur. Travmalar (kaza, 
darbe) mekanik nedenler, 
metabolik ve psikolojik 
bozukluklar iltihabı olmayan 
romatizmaların en önemli 
nedenleridir.

Romatizmanın kaç tipi var?

Romatizma hastaları akut alevli esnada soğuk, kronik 
evrede sıcak tedavisinden fayda görür ancak hekimin 
değerlendirmesi esastır. Romatizmal hastalıklarda sıcak 
tedavisi, güneş ışını sayesinde D vitaminini vücutta yapımını 
sağlayabilir ve hastayı psikolojik olarak olumlu etkiler. Yine 
de öncelikle hekime danışılması doğrudur.

Kaplıca tedavisi  fizik tedaviyle etkili olur
Sıcak, madensel yeraltı sularının tedavi edici etkisinden 
banyo veya kısmi banyo şeklinde yararlanılmasına kaplıca 
tedavisi veya balneoterapi denir. Kaplıca tedavisi, vücut 
direncini artırabilir, genel durumu düzeltebilir, hastanın 
şikâyetlerini azaltıp hastanın bazı bulgularını ortadan 
kaldırabilir, kalıcı hasarları önleyebilir. Hekim kontrolünde 
gerekirse fizik tedaviyle birlikte kaplıca tedavisi etkilidir.

Tedavi nasıl olur? 
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Romatizmal hastalıklarda  
doğal destekler fayda sağlıyor
Bağışıklık sistemini dengelemek ve eklem hasarını 
yavaşlatmak için antiinflamatuar özellikleri olan 
çörekotu yağı, emilimi artırılmış zerdeçal ekstresi gibi 
doğal kaynakların etkinlikleri birçok klinik çalışmada 
gösteriliyor. 

SAĞLIK TAVSİYESİ

Uzm. Dr. Deniz 
Dedeoğlu 

Zade Vital Medikal Müdürü 

Ömür boyu hareket halinde 
olan eklemlerimiz, zamanla 
aşınabilir, hassasiyeti 
artabilir veya ufak 
travmalarla hasar görebilir. 
Genel bir terim olarak 
romatizma, kemik, kas ve 
eklemlerin etrafındaki ağrı 
veya acıyı tarifler. Eklem 
iltihabı anlamına gelen 
artrit de, birçok durumdan 
kaynaklanabilir.
Romatizma ve artrit 
olarak tanımlanabilecek 
çok fazla sayıda hastalık 
bulunur. Romatoid 
artrit bu hastalıklardan 
yalnızca biridir. Romatoid 
artrit, dünyada en 
sık görülen iltihaplı 
romatizmaların başında 
gelir ve eklemlerde en 
fazla tahribata yol açan 
romatizmalardan biridir. 
Öncelikle küçük eklemler 
olmak üzere tüm eklemleri 
tutabilen bir eklem 
hastalığıdır.

Ailesel yatkınlığın
etkisi büyük
Sıklıkla ailesel yatkınlığı 
olan bireylerde bilinmeyen 
bir takım çevresel ve 
bedensel başka faktörlerin 
bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkabilir. Hastalığı 
tetikleyen faktörler, üzüntü, 
stres, mikrobik faktörler, 

travmalar olabilir. Yaşla, 
veya günlük aktivitelerle 
bile başlayabilecek 
ufak hasarlar veya 
diğer nedenlerle 
vücudun savunma 
sistemi tetiklenerek, 
eklem bölgesinde yangı 
oluşmasına neden olur. Bu 
nedenle tedavi planlanırken 
bağışıklık sistemini 
dengelemek çok önemlidir.
Romatoid artrit, genellikle 
20-50 yaşları arasında 
başlar ve kadınlarda daha 
sık görülür. Özellikle el 
ve ayak parmakları gibi 
küçük eklemleri karşılıklı 
olarak tutar. Tutulan 
eklemlerde özellikle 
geceleri artan şiddetli 
ağrı ve şişlik görülür. 
Ağrı, soğuk uygulama 
ile rahatlar. Eklemlerde 
sabah sertliği ve tutulmalar 
karakteristiktir. Kalıcı 
yapısal bozukluklar 
oluşturacağından erken 
dönemde tedavi edilmesi 
önem taşır.
Erken teşhis ve erken 
başlanan tedavi çok 
önemlidir. Ne kadar geç 
kalınırsa, sonrasında 
hastalığı kontrol altına 
almak o derece zor olabilir 
veya geri dönüşü olmayan 
hasarlar oluşabilir. 
Hekim yönlendirmesiyle 

başlanan ilaç tedavilerinin 
ihmal edilmemesi ve 
bırakılmaması gerekir.

Doğal bitkisel ürünler
doğru seçilmeli
Bağışıklık sistemini 
dengelemek ve eklem 
hasarını yavaşlatmak 
için antiinflamatuar 
özellikleri olan çörekotu 
yağı, emilimi artırılmış 
zerdeçal ekstresi gibi doğal 
kaynakların etkinlikleri 
birçok klinik çalışmada 
gösterilmiştir. Bağışıklık 
sistemi hücrelerinin 
sağlıklı çalışmasına 
ve eklem bölgesindeki 
aşırı reaksiyonun 
baskılanmasına yol 
açarken, dokuda doğal 
tamiratın oluşmasına 
destek olurlar. Sağlıklı bir 
yaşam tarzı değişikliğinin 
yanı sıra doğal kaynaklarla 
vücudu desteklemek uzun 
dönemde kalıcı fayda 
sağlar. 
Ancak doğal bitkisel 
ürünlerin doğru seçilmesi 
ve kalite standartlarına 
uygun üretildiğinden emin 
olunması gerekir. Bitkisel 
kaynağı ve üretim sürecinin 
kalitesi bilinmeyen 
yerlerden alınan bu tip 
ürünler, yarardan çok 
zarara neden olabilir.



dergi18 19dergi

Vücut için son derece 
önemli olan D vitamini, 
güneşi az gördüğümüz 
kış aylarında sağlığımız 

kolların ve ellerin maruz 
kalmasının sağlanması 
gerektiğini dile getiren 
Dr. Gündoğdu, “Bununla 
birlikte daha esmer tenli 
insanlar, güneş kremi 
kullananlar veya yaşlılar 
daha uzun süre güneş 
ışığına ihtiyaç duyabilirler. 
Yeni çalışmalarda yaşlılarda 
günlük D vitamini ihtiyacı 
800 IU olarak bildiriliyor. 
Özellikle romatoid artrit, 
lupus gibi sistemik 
romatizmal hastalığı 
olanlarda ve bu nedenle 
kortizon kullananlarda 
D vitamini takviyesi 
daha önemli” diye 
konuşuyor. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Barış Gündoğdu 
Romatoloji Uzmanı

D vitamini 
için kış 
güneşini 
kaçırmayın

damar hastalıklarına, 
diyabete, enfeksiyonlarda 
eğilime ve de depresyona 
yol açtığı belirtiliyor.  
Ayrıca tıbbi yayınlarda 
D vitamininin, immün 
(bağışıklık) toleransta 
önemli rolü olduğu öne 
sürülüyor. Dolayısıyla D 
vitamini eksikliğinin, bağ 
dokusu hastalıklarına 
(sistemik lupus 
eritematoz, romatoid artrit 
vb) yatkınlığı arttırdığı 
ve bu türden tanıları 
olan hastalarda eklem 
ağrılarını şiddetlendirdiği 
bildiriliyor. 

için bir kat daha önemli 
hale geliyor. Vücudun D 
vitamini gereksinimi büyük 
ölçüde güneş tarafından 
sağlanıyor. Başta kas-
iskelet sistemi olmak 
üzere vücudumuzda diğer 
sistemlere yönelik farklı 
etkileri bulunan ve daha 
çok hormon yapısında bir 
molekül olan D vitamini, 
eksikliği halinde bütün 
vücudu olumsuz etkiliyor. 
Son bilimsel çalışmalarda, 
D vitamini eksikliğinin; 
tümör gelişimine (kolon-
kalın bağırsak, meme, 
prostat kanserleri), kalp-

VİTAMİN

Vücudun D vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan güneş ışığından  
kışın da faydalanmamız gerektiğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi  
Barış Gündoğdu, D vitamini eksikliğinin tümör gelişimine, kalp-damar  
hastalıklarına, diyabete ve daha birçok soruna yol açtığını vurguluyor.

• D vitamini yetersizliği her yaş grubunda kaslarda 
güçsüzlüğe, kaslarda ve kemiklerde yaygın ağrıya neden 
olabilir. 

• D vitamini kan düzeyinin düşük olması bebeklerde, 
çocuklarda raşitizme yol açar.

• Erişkinlerde ise özelikle omurga, pelvis, bacak 
kemiklerinde osteomalazi (kemiklerde yumuşama) ve 
osteoporoz (kemik erimesi) gelişimine sebep olabilir.

• Etkilenen kemikler dokunmakla ağrır ve ufak bir travma 
sonrası ya da kendiliğinden kırıklar oluşabilir.

• D vitamini eksikliği; tümör gelişimine, kalp-damar 
hastalıkları, diyabete, enfeksiyonlarda eğilime ve de 
depresyona yol açabilir.

D vitamini eksikliği hangi sorunlara yol açar?
“Güneşin tedavi edici 
ışınları ‘cam varken’ 
içeri süzülemez”
D vitamini eksikliğinin en 
yaygın nedenini, güneş 
ışığına yeterince maruz 
kalmamak olarak açıklayan 
Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Barış Gündoğdu, 
“Bununla birlikte gün içinde 
uzun süre kapalı ortamda 
kalanlar, ciddi karaciğer-
böbrek hastalığı olanlar, 
rifampisin (tüberküloz-
verem ilacı), epilepsi-sara 
ilacı kullananlar D vitamini 
eksikliği riski altındalar” 
diyor.  

"Besinler D vitamini
ihtiyacını karşılamaz"
D vitamininin, cilt tarafından 
doğal güneş ışığından gelen 
ultraviyole radyasyonu ile 
karşılaşınca üretildiğini 
hatırlatan Gündoğdu, şu 
bilgileri veriyor: “Güneşin 
cildinizde D vitamini 
üreten tedavi edici ışınları, 
herhangi bir camdan 
içeri süzülemezler. Yani 
evinizde veya arabanızda 
otururken deride D vitamini 
üretimi olmaz. Günlük 
besinlerinizden yeterli D 
vitamini alabilmek hemen 
hemen imkansızdır. 
Vücudunuzda D vitamini 
oluşturmanın tek yolu 
doğrudan güneş ışığı ile 
temas etmektir. Günlük 
vitamin D ihtiyacını en alt 
düzeyde karşılayabilmek için 
en az 10 bardak D vitamini 
katkısı ile güçlendirilmiş 
süt içmek gerekli. Bu ise 
pratik olarak mümkün 
değil.” 
Bu nedenle haftada 
en az üç kez 5-15 
dakika boyunca direkt 
güneş ışığına kol ve 
bacakların ya da yüzün, 

• Yağ bakımından zengin 
olan balık çeşitleri (somon, 
uskumru, ton balığı, 
sardalya)

• Süt ve süt ürünleri
• Yumurta
• Portakal suyu gibi doğal 

meyve suları
• Tavuk ciğeri
• Balık yağı 
• Tahıl ürünleri 
• Isırgan otu
• Maydanoz

D vitamini hangi 
besinlerde bulunur?
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Gebelikte en sık karşılaşılan 
ağrıların, leğen kemiği çevresi 
veya bel bölgesinde olan kas 
ve eklemlerin gerilimi ya da 
gevşemesine bağlı olduğunu 
belirten Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine 
Barın, "Bu dönemde görülen 
bel ağrıları biyomekanik, 
hormonal, damarsal veya 
diğer nedenlerle oluşabilir. 
Hamilelikte bel ağrısı görülme 
sıklığı yüzde 40-60 arasındadır. 
Ancak bu vakaların yüzde 
15-20’sinde günlük hayatı 
etkileyecek kadar şiddetli bel 
ağrısı olur" diyor.

Bel ağrısı neden olur?
Hamilelerde bel ağrısının 
genellikle gebeliğin orta 
dönemlerindeki aylarda (4.-6. 
aylar) başladığını dile getiren 
Op. Dr. Barın, gebelikte 
görülen bel ağrılarının 
nedenlerini şöyle sıraladı: 
"Rahmin ağırlaşması ve 
vücudun ağırlık merkezini 
değiştirerek öne doğru 
çekmesi, kilo almak, gebeliğe 
bağlı duruş bozuklukları, bu 

dönemde artan hormonlara 
bağlı olarak bel eklemlerinde 
gevşeme olması."
Bel ağrısına neden olan 
etkenlerin gebeliğin sonuna 
doğru daha fazla artacağı için 
son aylarda bel ağrısının biraz 
daha şiddetleneceğine dikkat 
çeken Op. Dr. Barın, "Eğer 
gebeliğin ilk aylarında bel 
ağrısı çok şiddetli ise bunun 
gebelik dışında bir sebebi 
olabilir" uyarısında bulundu. 

Bebeğini kucağına almaya hazırlanan pek çok anne adayı bel ağrısından 
şikayet ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Barın, 
gebelik döneminde bel ağrıları ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Gebelikte  
bel ağrısını
azaltmak mümkün

Op. Dr. Emine Barın
Kadın Hastalıkları ve  

Doğum Uzmanı

GEBE SAĞLIĞI

1. Gereğinden fazla kilo almamaya çalışın. 
2. Yeterli D vitamini ve kalsiyum alın. 
3. Uzun süre ayakta hareketsiz kalmayın, sık sık yürüyün. 
4. Kaslarınızdaki gerilimi ve zorlanmayı azaltmak için 

vücudunuzun düzgün duruş şeklini koruyun. 
5. Gün içinde sık sık istirahat edin. Otururken sık sık pozisyon 

değiştirin. Sandalyede otururken bel yastığı kullanın.
6. Beliniz geceleri daha çok ağrıyorsa sırt üstü yatmaktan 

kaçının. Yan yatın ve karnınızı yastıkla destekleyin.
7. Kalça ve belinizi yoracak hareketlerden kaçının.
8. Uzun oturma ve ayakta durma sırasında bir ayağınızın altına 

basamak koyarak kaslarınızı gevşetmeye çalışın. 
9. Solunum ve gevşeme egzersizleri yapın. 
10. Yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçının.
11. Doktor kontrolünde bel korsesi takabilirsiniz. 
12. Çok ağrınız varsa doktor kontrolünde ilaç kullanabilirsiniz.

Bel ağrısını azaltmak için 12 öneri
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ÇOCUK SAĞLIĞI

Burun tıkanıklığı yaşayan 
çocuklarda, ağzı açık uyuma, 
horlama, yemek yeme 
sorunları, huzursuzluk, 
uyku bozuklukları gibi 
belirtiler görüleceğine 
dikkat çeken Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Op. Dr. Halide 
Güneş Çiftçi, “Çocukların 
büyüme ve gelişmelerini 
sağlayan hormonların 
büyük bir kısmı uykuda 
salgılanır. Bu sebeple uyku 
kalitesi çok önemlidir. 
Burun tıkanıklığı çocuğun 
aldığı havanın ısınmadan 
ve temizlenmeden akciğere 
gitmesine neden olur. Bunun 
sonucunda ise ciddi akciğer 
sorunları yaşanabilir. Ayrıca 

burun tıkanıklığının 
nedenlerini şöyle sıraladı:
4 Grip ve nezle gibi soğuk 

algınlığı hastalıkları
4 Geniz eti varlığı
4 Burundaki kıkırdak ve 

kemik eğrilikleri
4  Burun boşluğunun yeteri 

kadar gelişmemesi
4 Sinüzit
4 Alerjik rinit
4 Genetik bozukluklar
4  Buruna kaçan yabancı 

cisimler

burun tıkanıklığı orta kulağın 
havalanma mekanizmasını 
bozarak kulaklarda sıvı 
birikimine ve işitme 
kayıplarına neden olabilir. 
Dolayısıyla iyi duyamayan 
çocukta konuşma güçlüğü 
de oluşabilir” diye konuştu.

Burun tıkanıklığının 
nedenleri
Çocuklarda burun tıkanıklığı 
sorunu görüldüğünde 
hemen uzman bir hekime 
başvurarak nedeninin 
belirlenmesi ve uygun 
tedaviye başlanmasının 
önemine değinen  
Op. Dr. Halide Güneş  
Çiftçi, çocuklarda  

Çocuklarda burun tıkanıklığının önemli bir 
sağlık sorunu olduğunu belirten Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi, 
burun tıkanıklığının soğuk algınlığı, alerjik rinit 
gibi birçok nedeni olabileceğini ve tedavinin 
ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Burun tıkanıklığı 
deyip geçmeyin

Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Burun tıkanıklığı yaşayan çocuklarda, tıkanıklık nedeninin 
hızlı bir şekilde belirlenmesi için uzman bir hekime 
başvurmanın çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Halide 
Güneş Çiftçi, “Burun tıkanıklığının altında yatan neden 
belirlenip ona uygun tedaviye hemen başlanmalı. Çocuğun 
bulunduğu ortamdaki hava kuru ise burun tıkanıklığına 
neden olabilir. Bu sebeple nem dengesinin iyi ayarlanması 
önemli. Özellikle yatak odası nem oranına dikkate edilmeli. 
Çocukların bulunduğu ortam ve uyudukları ortam gün içinde 
15 dakika havalandırılmalı" uyarısında bulundu. 

Tedavide geç kalınmamalı
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Kilo kontrolünü sağlamak 
bir sağlık sorununu çözmek 
olarak değerlendirilmeli, 
kısa sürede kilo vermek 
gibi semptomatik çözümler 
üretmenin yerine, uzun 
dönemde temel problemi 
çözmek hedeflenmeli. 
Özellikle bağışıklık sistemi, 
sindirim sistemi ve sinir 
sistemini sağlıklı ve dengede 
çalışır hale getirmek en 
önemli temel adımdır. Bu 
sistemlerdeki dengesizlik ve 
sorunlar devam ettiği sürece 
kilo problemi çözülemez.

Diyet yapmak, aç kalmak
demek değildir
Özel bir diyet planlamak 
mutlaka gereklidir. Ancak 
kilo kontrolünü sağlamak 
ve istenilen normal kiloya 
ulaşmak için yalnızca diyet 
yapmak yeterli olmaz, hatta 
vücuda daha fazla zarar bile 
verebilir. Diyet yapmak, aç 
kalmak demek değildir.
Diyet planlanmadan önce 
vücuda fazladan alınan 
kalorilerin belirlenmesi 
ve özellikle vücudun 
eksiklerinin yerine 
konulması gerekir. 
Mineral, vitamin gibi mikro 

yapmak kas iskelet 
sistemini çalıştırdığı gibi, 
kan dolaşımını, dokuların 
oksijenlenmesini ve 
toksinlerin atılımını 
kolaylaştırır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirir, 
bağırsakların çalışmasını 
hızlandırır ve zihinsel olarak 
pozitif bir ruh halinde 
kalmayı sağlar. Ayrıca 
günlük en az 2 litre total su 
alımı gerekli. Bol su içmek 
kilo vermeyi hızlandırır.

Bitkisel takviyelerden 
destek alınabilir
Morbid obezite gibi sağlığı 
tehdit eden bir kilo fazlalığı 
yoksa, ilaç kullanmak 
tavsiye edilen bir yöntem 
değildir. Bunun yerine 
doğal bitkisel takviyelerden 
destek alınabilir. 
Bağışıklık sistemini ve 
kan şekeri regülasyonunu 
desteklemek üzere çörekotu 
yağı, bağırsak pasajını 
hızlandırmak üzere keten 
tohumu yağı kullanılabilir. 
Yağların depolanmasını 
önlemek ve metabolizmayı 
hızlandırmak üzere egzersiz 
öncesi aspir yağı faydalı 
olabilir. 

besleyicilerin eksikliği 
varsa metabolizmanın 
düzgün çalışması mümkün 
olmaz. Diyet planlanırken 
mutlaka önce eksikler 
yerine konulmalı ve 
normal değerlerine 
çekilmeli. Gerekirse takviye 
ürünlerden faydalanılabilir. 
Doymamış yağ asitleri, 
protein ve karbonhidratın 
beslenmedeki oranları 
vücudun ihtiyacına göre, 
kişiye özel belirlenmeli. Her 
diyet her metabolizma için 
uygun değildir. 
Egzersiz olmadan kilo 
kontrolünden bahsedilemez. 
Düzenli egzersiz planı 
yalnızca yağ yakımını 
amaçlamaz. Egzersiz 

Uzm. Dr. Deniz Dedeoğlu
Zade Vital Medikal Müdürü

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Kilo vermek için yalnızca diyet yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan 
Zade Vital Medikal Müdürü Uzm. Dr. Deniz Dedeoğlu, "Yağların 
depolanmasını önlemek ve metabolizmayı hızlandırmak için egzersiz 
öncesi aspir yağı faydalı olabilir" diyerek, şu bilgileri verdi:

"Kilo vermek için 
diyet yetmez"
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Gelişen ve değişen teknoloji, 
artık cerrahi uygulama 
gerektirmeden ameliyatsız 
burun estetiği yaptırmayı 
mümkün kılıyor. Burun 
sırtı, burun ucu ve burnun 
yan kısımlarındaki hacim 
eksiklikleri, burun kemeri 
veya burun sırtındaki 
çöküntüler, eğik, yamuk 
ya da asimetrik burun gibi 
sorunları olanlar için uygun 
bir yöntem olan ameliyatsız 
burun estetiğinin birçok 
avantajı olduğu gibi riskleri 
de bulunuyor. Ameliyatsız 
burun estetiğinde en 
önemli noktanın, burundaki 

sorundan kaynaklanmıyorsa, 
burun sırtında yapılacak 
bir ip işlemi ile burun ucu 
daha ortada olacak şekilde 
düzeltilebilir. Bazen burun 
ucunun düşüklüğü de ipli 
bir yöntem ile kaldırılabilir” 
şeklinde konuştu.

“Kalıcı dolgu 
tercih edilmemeli”
“Ameliyatsız burun 
estetiğinin en büyük avantajı, 
hemen uygulanabiliyor 
olması ve iyileşme sürecinin 
gerekmemesidir” diyen Op. 
Dr.  Aytekin, şöyle devam 
etti: “Geçici bir işlem olması 
ve düzenli aralıklarla 
tekrarlanmasının gerekmesi 
ise dezavantajları arasında 
diyebiliriz. Dolgu ile elde 
edilen estetik değişikliğinin 
süresi dolgunun kalitesine 
bağlı. Burun için genellikle 
18 aylık ömrü olan dolgular 
tercih edilmeli. Botoks ile 
yapılan estetik ise hastaya 
göre değişiklik göstererek 
birkaç ay etkili olur. Kalıcı, 
erimeyen dolguların burun 
estetiğinde kullanılması 
tercih edilmemeli.”

sıkıntının ameliyatsız 
estetiğe uygunluğunun 
tespit edilmesi olduğuna 
dikkat çeken Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. 
Oygar Aytekin, “Ameliyatsız 

burun estetiğinde dolgu 
ile doldurma işlemi ile 

hacim kazandırılırken 
ameliyatta doku 

çıkarılarak buruna 
şekil verilir. 
Ameliyatsız 
burun estetiği 
ile burun ucu 
bir tarafa doğru 
eğik ise ve bu 
eğiklik, kemiksel 

yapıya bağlı bir 

Burun estetiğinde 
ameliyatsız çözüm

GÜZELLİK TAVSİYESİ

Ameliyatsız burun estetiğinin hemen uygulanabilir ve iyileşme süreci 
gerekmeyen bir işlem olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, “Ancak ameliyatsız burun estetiği 
kalıcı olmadığı için düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir” dedi.

Op. Dr. Oygar Aytekin
Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanı
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BEBEK BAKIMI

Gaz sancısı bebeklerin 
dünyaya geldikleri andan 
itibaren en sık karşılaştıkları 
sorunlardan biri. 
Gaz sancısı çeken yenidoğan 
bebeklerin sıkıntılarını 
yüksek sesle ağlayarak 
gösterdiğini belirten Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Emre Çenesiz, “Ağlarken 
ayaklarını karnına çekiyor, 
karnı çok şişiyor, bağırsak 
sesleri duyuluyor, kusma 
veya kabızlık görülüyorsa 
çok büyük olasılıkla bebek 
ciddi anlamda gaz sancısı 
çekiyordur. Bu durum her 
ne kadar geçici olsa da 
hem aile hem de bebekler 
için zorlu bir süreçtir. 
Bebeklerde genellikle birinci 
ay başlayan gaz sancısı, 

4 Fön makinesi sesi gibi 
anne karnındaki doğal 
seslere benzeyen seslere 
“beyaz gürültü” denir. 
Bebeğe dinletilmesi 
tavsiye edilir.

Bebek nasıl 
sakinleştirilebilir?
4 Bebeğinizin kendini 

güvende ve sizin 
sıcaklığınızı hissetmesi 
için onu kucağınıza 
alabilirsiniz.

4 Kucağınızda sallayabilir, 
ninni söyleyebilirsiniz.

4 Bebek arabasında 
ileri geri hareket 
ettirebilirsiniz.

4 Karnına ılık havlu 
koyabilirsiniz.

bebek 5-6 aylık olana kadar 
devam edebilir. Bebeklerde 
gaz sancısının nedeni tam 
olarak bilinmemekle birlikte 
birkaç küçük önlemle sancıyı 
azaltmak mümkün” diyor.

Gaz sancısına karşı
alınabilecek önlemler
4 Bebeğinizin sindirimi 

için en uygun besin 
anne sütüdür. Mümkün 
olduğunca anne sütü ile 
beslemek gerekir.

4 Bebeğin emdiği sütü 
sindirmesi ve gaz 
yapmaması için emzirme 
aralığı olabildiğince 
2-4 saat olarak 
düzenlenmeli.

4 Bebeğin karnını sıkan ve 
baskı yapan kıyafetler 
giydirilmemeli, pamuklu 
giysiler tercih edilmeli.

4 Emzirdikten hemen 
sonra bebek 

yatırılmamalı.
4 Sakin olduğu 

ve gaz sancısı 
çekmediği 
bir sırada 
karnına 
masaj 
yapılabilir.

Bebeğin gaz çıkarması için hangi yöntemleri, hangi ilaçları kullanmak 
gerekir, neler gaz sancısını iyi gelir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Çenesiz, bebeklerde gaz sancısına iyi 
gelecek yöntemleri anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi  
Emre Çenesiz
Çocuk Sağlığı ve  

Hastalıkları Uzmanı

Bebeğiniz gaz 
sancısı mı çekiyor?
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AĞIZ SAĞLIĞI

Nefes verme ile birlikte 
dışarıya salınan kötü kokulu 
bir şikayet olan ağız kokusu, 
pek çok kişinin kâbusu. Kötü 
kokan bir nefes, birçok farklı 
sebepten kaynaklanabiliyor. 
Herhangi bir hastalıktan 
kaynaklı olmadığı gibi 
metabolik, solunum ve 
sindirim sistemi sorunlarıyla 
ilgili olabiliyor. Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi Uzmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Cansu Büyük, 
ağız kokusuna yol açan 
birçok etken bulunduğunu 
belirterek, bunların başında 
ağız ve diş hastalıklarının 
geldiğini söylüyor. 
Diş çürükleri, apseler, dişeti 
hastalıkları ya da kişisel ağız 
bakımının yetersiz olmasının 
tek başına kötü bir nefes 
kokusuna yol açabildiğini 

sorunlarla karşılaşılabilir” 
diye konuşuyor. 
Ağız kokusunun pek çok 
hastalığın belirtisi olabildiğini 
de dile getiren Dr. Büyük, şu 
bilgileri veriyor: “Diyet veya 
oruç tutma gibi yetersiz sıvı 
alımına bağlı olarak, tükürük 
salgılanmasını azaltan 
hastalıklarda, çeşitli ilaçların 
kullanımına bağlı olarak 
ya da bazı iç hastalıkları 
ağız kokusuna yol açabilir.  
Ağız içi nedenlerin ortadan 
kaldırılmasına veya düzenli 
ağız bakımına rağmen ağız 
kokusu devam ediyorsa 
sistemik hastalıklardan 
şüphe edilmeli. Bu nedenle 
hastalara vakit kaybetmeden 
gerekli kontrollerini 
yaptırmalarını öneriyoruz.”

aktaran Dr. Büyük,  
“Bu çok sık karşılaşılan 
bir durum. Tanısı ve 
tedavisi kolay. Düzenli diş 
hekimi kontrolleri ile bu 
problemlerin büyümeden 
çözülmesi ve ağız 
kokusunun önüne geçilmesi 
sağlanabilir. Düzenli ve 
doğru bir ağız bakımı 
yapılması olmazsa olmaz. 
Her dişin tüm yüzeylerinin 
fırçalandığı yeterli sürede 
yapılan etkin bir fırçalama 
ve diş ipi ya da arayüz 
fırçaları ile diş aralarının 
temizlenmesi ile sağlıklı ve 
temiz bir ağza kavuşulabilir” 
diyor. 

Sistemik hastalıkların 
belirtisi olabilir
Yiyeceklerden bağımsız 
olarak, uzun süredir devam 
eden, kişinin kendi veya 
yakını tarafından fark 
edilen kötü ağız kokusunun 
ise bir hastalığın belirtisi 
olabildiğini vurgulayan 
Dr. Büyük, “Bu tip bir ağız 

kokusu ihmal edilmemeli, 
ağız gargarası, 
sprey veya sakız ile 
maskelenmemelidir. 
Altta yatan neden tespit 
edilmediğinde daha büyük 

Özgüven eksikliğine neden olan ağız kokusu, kişilerin sosyal hayatını olumsuz 
etkiliyor. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cansu Büyük, 
pek çok kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusunu ve tedavi yollarını anlattı.

Ağız kokusu 
kâbusunuz olmasın

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Büyük
Ağız, Diş ve Çene  

Radyolojisi Uzmanı
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Boğaz ağrısına  
          iyi gelen 
          doğal tarifler

Boğaz ağrısının vücudumuzun viral veya bakteriyel 
enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisinin bir 
parçası olarak ortaya çıktığını belirten Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Op. Dr. Melih Çiçek, boğaz ağrısına 
iyi gelen doğal reçeteleri sizler için anlattı. 

Op. Dr. Melih Çiçek
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Hatmi Kökü Çayı 
Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan 

bu yana boğaz ağrısı ve 
diğer hastalıkları tedavi 

etmek için kullanılır. 
Yuttuğunuzda boğazı 
kaplayıp yağlandıran 
jelatin benzeri bir madde 

içerir. 

Malzemeler: Soğuk su 
30 gram kuru hatmi kökü

Yapılışı: Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu 
doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine 
koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi 
suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. 
Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. 
İstenen miktarı bir cama boşaltın. 
Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin.  
Hatmi kökü çayı hazır olduğunda, boğaz 
ağrısını azaltmaya yardımcı olmak için gün 
boyunca yudumlayabilirsiniz.

Nane Çayı
4 Nane çayı, anti-enflamatuar bileşikler içerir ve boğaz için son derece 

rahatlatıcıdır. Nane ayrıca boğazı hafifçe uyuşturabilir, böylece ağrıyı 
giderebilir. Ayrıca, taze nane yapraklarını kaynar suyun içinde üç 
ila beş dakika kadar bekleterek, sonra da yapraklarını sıkarak 
içebilirsiniz.

4 Nane çayı kafeinsizdir ve doğal olarak ek bir tatlandırıcı 
kullanmanızı gerektirmez. Nane çayı, iltihaplanmayı ve boğaz 
rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olan lezzetli, ferahlatıcı bir içecektir.

Adaçayı ve Ekinezya
boğaz spreyi
Adaçayı, birçok inflamatuar durumu 
tedavi etmek için kullanılmıştır ve boğaz 
ağrısının hafifletilmesine yardımcı 
olabilir. Ekinezya, geleneksel tıpta 
yaygın olarak kullanılan başka bir 
bitkidir. Bakterilerle savaştığı ve 
inflamasyonu azalttığı bilinir.  Evde 
kendi adaçayı-ekinezya boğaz spreyinizi 
yapmak için bu tarifi kullanın. 

Malzemeler: 1 çay kaşığı adaçayı
 1 tatlı kaşığı ekinezya

 1/2 su bardağı su
Yapılışı: Suyu kaynatın. 
Adaçayı ve ekinezyayı 
küçük bir kavanoz içine 
yerleştirin ve sonra kaynar 
su ile doldurun. 30 dakika 

bekletin. Karışımı süzgeçten 
geçirin ve sonra 1/2 kap likör 

ile birleştirin. Küçük sprey 
şişesine yerleştirin ve her iki 

saatte bir veya gerektiğinde 
boğazınıza püskürtün. 

Bu sprey, boğaz ağrısı 
rahatsızlığını hafifletici 
etkiye sahiptir.

Zencefil Çayı
Zencefil, antibakteriyel 

ve anti-inflamatuar 
etkilere sahip, boğaz 

ağrısını hafifletmeye 
yardımcı olan bir 
baharattır. Zencefill 
çayınızı kendiniz 
yapabilirsiniz.

Malzemeler:  
Zencefil kökü

1 litre su
 1 çorba kaşığı (15 ml) bal veya tercih  

edilen tatlandırıcı
 Sıkılmış limon suyu
Yapılışı: Zencefil kökünü soyun, 

rendeleyin ve küçük bir kaba koyun. 
Büyük bir tencerede su kaynatın.
Tencereye 1 çorba kaşığı rendelenmiş 
zencefili koyun ve kapakla örtün. 10 
dakika bekletin. Tatlandırıcı ve limon 
suyu ilave edin sonra karıştırın. Bu 
çay, gerektiğinde tekrar ısıtılabilir veya 
soğuk servis edilebilir. Zencefil çayı, 
enfeksiyonla mücadeleye yardımcı 
olabilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve 
boğaz ağrısını hafifletebilir.

Elma Sirkesi
Elma sirkesi, yüzyıllardır halk hekimliği 
ilaçlarında kullanılan doğal bir sağlık 
toniğidir. Ana aktif maddesi olan asetik 
asit bakterilerle savaşmaya yardımcı 
olur. Tıbbın babası olarak bilinen eski 
Yunan hekim Hipokrat, öksürük ve boğaz 
ağrısı gibi grip belirtilerini tedavi etmek 
için oksimel olarak bilinen elma sirkesi 
ve bal kombinasyonunu öneriyordu.
4 1 çorba kaşığı elma sirkesi 

eklenmiş (ve isteğe 
bağlı olarak bal da 
karıştırılmış) 1 fincan 
ılık su için. Elma 
sirkesi antibakteriyel 
özelliklere sahiptir ve 
ılık suyla az miktarda 
tüketildiğinde boğazın 
rahatlamasına yardımcı 
olabilir.

Tarçın, antioksidanları yüksek 
ve antibakteriyel faydalar 
sağlayan hoş kokulu ve 
lezzetli bir baharattır. 
Soğuk algınlığı ve flus için 
geleneksel bir çare olarak 
ve ayrıca Çin tıbbında 
kullanılır. Bitki çaylarına 
veya siyah çaya da tarçın 
ekleyebilirsiniz. Bir diğer 
lezzetli seçenek, tarçınlı badem 
sütü yapmaktır, bu süt özellikle 
boğazınız için rahatlatıcı olabilir. 

Malzemeler: 1 bardak badem sütü.
 1/2 çay kaşığı (2.5 ml) öğütülmüş 

tarçın
1/8 çay kaşığı (0.6 ml) kabartma 
tozu
1 çorba kaşığı (15 ml) bal veya 
tercih edilen tatlandırıcı
Yapılışı: Tarçın ve kabartma 

tozunu tencereye yerleştirin ve 
birlikte karıştırın.

Badem sütü ekleyin ve iyice 
birleşinceye kadar tekrar karıştırın.

Karışımı ısıtın ve içine tatlandırıcıyı atın.

Tarçın 
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KİŞİSEL BAKIM

Soğuk havanın etkisini 
iyice artırdığı bugünlerde 
cildimiz de kuruluktan 
nasibini alıyor. Özellikle 
dudaklar soğuk ve kuru 
havanın etkisiyle kuruyor 
ve çatlaklar oluşuyor. 
Yetersiz sıvı alımının ve 
kötü beslenmenin de dudak 
kurumasına neden olduğunu 
söyleyen Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Figen Akın, 
dudak kurumasına karşı 
alınabilecek önlemleri 
anlattı.
Dudak çatlamasının 
nedenlerinin başında kuru 
ve soğuk havaların geldiğini 
dile getiren Uzm. Dr. Akın, 
diş hastalıkları, alerji, 
vücudun çok su kaybetmesi 
ve B12 vitamini eksikliğinin 

dudaklara olumsuz 
etkilerinin olduğunu belirtti. 
Dudak ısırma ve dudak 
yalama alışkanlığının 
çatlak ve kurumaya neden 
olabileceğini vurgulayan 
Uzm. Dr. Akın, “Sigara 
tüketimi, dudak egzaması 
ve A vitamini fazlalığı da 
dudaklara zarar veren 
nedenler arasında yer 
alıyor” dedi. 
Ağız içinde tükürük 
salgısında azalmaya yol açan 
antihistaminikler, beta 
bloker gibi bazı ilaçların 
ağızda kurumaya 
yol açabileceğini 
hatırlatan Uzm. 
Dr. Figen Akın, 
“Ağız kuruluğu 

dudaklarda kuruma ve 
çatlamalara neden olur" 
şeklinde konuştu. 

Nemlendiriciler renksiz 
ve kokusuz olmalı
Dudak çatlakları ile 
mücadelenin en bilinen 
yönteminin ise düzenli 
olarak dudakları 
nemlendirmek olduğuna 
dikkat çeken Uzm. Dr. Akın, 
“Sabah dışarı çıkmadan 
ve gece yatmadan önce 
kullanacağınız nemlendirici 
ile dudak kuruluğunun 
önüne geçebilirsiniz. Ancak 
dudak için kullanılacak 
nemlendiricilerin renksiz 
ve kokusuz olmasına dikkat 
etmelisiniz” önerisini dile 
getirdi. Su tüketiminin de 
önemine değinen Dr. Akın, 
"Günde 8-10 bardak su içmeyi 
ihmal etmeyin" uyarısında 
bulundu.

Dudaklarımız soğuğa direkt maruz kalması nedeniyle özellikle kışın 
daha fazla bakım ister. Uzmanlar, kuruyan ve çatlayan dudaklarınızı 
iyileştirmek için düzenli olarak nemlendirici kullanmanızı ve yeterli 
miktarda su tüketmenizi öneriyor.

Kışın dudaklarınız
bakım ister

Uzm. Dr. Figen Akın
Dermatoloji Uzmanı 

• Kuru ve soğuk hava
• Diş hastalıkları
• Alerji
• Vücudun çok su kaybetmesi
• Dudak ısırma ve dudak 

yalama
• B12 Vitamini eksikliği
• Sigara tüketimi
• Dudak egzaması
• A Vitamini fazlalığı

Dudaklar neden kurur? 
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gıdalarla beslenmeyi 
öneren Op. Dr. Destici 
İşgören, “Ayrıca düzenli 
egzersiz kemik kaybını 
yavaşlattığı gibi, aşırı kilo 
alımını ve buna bağlı olarak 
gelişebilecek kalp şeker 
gibi hastalıkların riskini 
azaltıyor. Düzenli egzersiz 
yapan kişilerde depresyon 
ve bilişsel fonksiyonlarda 
azalma riski de çok daha 
düşük” diyor.

Kemik erimesi birçok 
rahatsızlığa yol açıyor
35 yaştan sonra kadın ve 
erkeklerde başlayan kemik 
kaybının menopoz sonrası ilk 
4-8 yılda östrojen düzeyinin 
azalmasına bağlı olarak 
hızlandığını vurgulayan Op. 
Dr. Gülbin Destici İşgören, 
“Kayıp fazla olduğunda 
bu durum osteoporoz 
olarak adlandırılır ve başta 
kalça, el bileği ve omurga 
kemiklerinde olmak 
üzere kemik kırığı riski 
artar. Vücuttaki östrojenin 
azalması, ilerleyen yaşa 
bağlı olarak yüksek 
kolesterol, yüksek tansiyon 
gibi risk faktörlerinin 
görülme olasılığının artması 
ve hayatın bu döneminde 
daha hareketsiz olma 
gibi risk faktörlerinin 
bir araya gelmesiyle 
menopoz 
dönemindeki 
kadınlarda kalp 
krizi ve inme 
riski artar” 
uyarısında 
bulunuyor.
Menopoz 
dönemindeki 
destek 
tedavisinin, 
kişinin 
özellikleri, 
medikal 

KADIN SAĞLIĞI

geçmişi, şikayetlerinin 
şiddeti ve yaşam kalitesinin 
ne kadar etkilendiği, 
isteği ve beklentileri göz 
önünde bulundurularak 
düzenlenmesi gerektiğine 
dikkat çeken Op.  Dr. Destici 
İşgören, “Vücutta artık az 
üretilen ya da üretilmeyen 
hormonların (östrojen 
ve gerekli durumlarda 
progesteron) dışarıdan 
verilmesi anlamına 
gelen hormon tedavisi, 
menopoz dönemindeki 
şikayetleri rahatlatabiliyor. 
Bu tedavilerde ağızdan 
alınan tabletler yada cilde 
yapıştırılan yamalar, sürülen 
kremler şeklinde sistemik 
olarak verilebileceği gibi; 
bazı durumlarda sadece 
lokal olarak uygulanan 
vajinal tabletler ya da 
kremler kullanılabilmekte. 
Vücuda sistemik olarak 
verilen hormon tedavisi ateş 
basmalarını, kemik kaybını 
ve kırık riskini, ayrıca kolon 
kanseri riskini azaltıyor” 
diye konuşuyor.

Kadınlarda 12 ay boyunca 
hiç menstrüel kanama 
olmadığında kesinleşen 
menopoz, genellikle 3 ila 
8 yıl arasında devam eden 
menopoz öncesi dönem 
olarak adlandırılan bir 
sürecin sonunda oluşuyor. 
Menopoz öncesi dönemde 
yumurtalıklardan salgılanan 
başta östrojen hormonu 
olmak üzere, hormon 
düzeylerinde dalgalanmalar 
gerçekleşiyor. Bir süre sonra 
ise yumurtalar tükeniyor 

faktörlerin de etkili olduğu 
biliniyor. 
Menopozun bir hastalık 
değil, kadın hayatında üreme 
çağının bittiğini işaret eden 
doğal bir dönem olduğunu 
söyleyen Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Op. Dr. 
Gülbin Destici İşgören, 
sağlıklı menopoz süreci 
hakkında bilgiler verdi. 
Menopoz sürecinde dengeli 
ve sağlıklı bir diyet yapmayı, 
yeterli kalsiyum ve D 
vitamini almayı, sigara, alkol 
ve diğer toksik maddelerden 
uzak durmayı, yağdan fakir 
antioksidandan zengin 

ve yumurtalıklardan 
hormon salınımı duruyor. 
Tüm bu değişikliklerin 
sonucunda da menstrüel 
kanamalar kesiliyor. 
Yapılan araştırmalara göre; 
dünya genelinde ortalama 
menopoz yaşı 51 iken, 
ülkemizde menopoz yaşı 
47-49 civarında. 40 yaşından 
önce görülen menopoz 
ise erken menopoz olarak 
adlandırılıyor. Menopoz 
yaşının belirlenmesinde; 
başta genetik özellikler ve 
ırk olmak üzere, beslenme, 
sigara kullanımı ve 
sosyoekonomik düzey gibi 

Kadın hayatında üreme çağının bittiğini işaret eden doğal bir dönem 
olan menopoz, birçok kadın için sıkıntılı bir süreç. Uzmanlar, fiziki ve 
psikolojik şikayetleri azaltmak isteyen kadınlara  hormon tedavisi ile 
sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Menopoz dönemini 
diyet ve egzersizle 
daha rahat geçirin

Op. Dr. Gülbin  
Destici İşgören

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

Menopoz dönemindeki sıkıntıların giderilmesi için uygulanan 
östrojen içeren tedavilerin, rahim duvarının kalınlaşmasına 
ve rahim kanserine neden olabileceğine dikkat çeken Op. 
Dr. Gülbin Destici İşgören, “Hormon içeren tedaviler ile kalp 
krizi, inme, meme kanseri ve mesane kanseri riskinde hafif 
artış olabiliyor. Bu nedenle tedavilerde kişisel özellikler 
mutlaka değerlendirilmeli, gerekli muayeneler ve tetkikler 
yapılmalı ve uygun kişilerde doktor kontrolünde tedavi 
başlanmalı” uyarısında bulunuyor.

“Tedavi, doktor kontrolünde yapılmalı”

• Menstrüel kanama 
düzeninde değişiklik, kısa 
ya da uzun süreçli kanama, 
kanama miktarında artış ya 
da azalma

• Sıcak basmaları ve 
terlemeler

• Uykuya dalmada zorlanma 
ve uyuma süresinde kısalma

• Çarpıntı
• Depresyon 
• Unutkanlık
• Çabuk sinirlenme
• Baş ağrısı
• Saç dökülmesi
• Halsizlik ve kas eklem 

ağrıları
• Ciltte, gözde veya ağızda 

kuruluk
• Vajinal kuruluk, cinsel 

istekte azalma
• Ani sıkışma hissi, idrar 

kaçırma ve sık idrara çıkma
• İştah artışı, metabolizmada 

yavaşlama ve buna bağlı 
olarak kilo artışı

Menopoz döneminde
yaşanan şikayetler 
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EGZERSİZ

Soğuk havada egzersiz 
yapmanın sıcak havadan 
çok daha avantajlı olduğunu 
vurgulayan Üsküdar 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Defne 
Kaya, kışın yapılan hareketin 
faydalarını şöyle açıklıyor: 

Ev ya da kapalı 
mekânlarda 
yapılabilecek aktiviteler 
Prof. Dr. Defne Kaya, ev 
ya da kapalı mekanlarda 
yapılabilecek aktiviteleri 
şöyle sıralıyor:
4	Fizyoterapistinize 

danışarak evde 
yapabileceğiniz egzersiz 
reçetesi edinebilirsiniz.

4	Dans edebilirsiniz.
4	Ev temizleyebilirsiniz.
4	Alışveriş merkezlerinde 

tempolu yürüyebilirsiniz.
4	Paten kayabilirsiniz.
4	Belediyelere ait 

merkezlerdeki ücretsiz 
eğlenceli grup derslerine 
katılabilirsiniz.

4	Bahçenize bakım 
yapabilirsiniz.

4	Merdivenleri inip 
çıkabilirsiniz.

“Sıcak ve nemle 
boğuşmanız gerekmez. 
Kışın soğuk bizi daha canlı 
ve uyanık hissettirir. Soğuk 
havada egzersize daha 
uzun süre dayanabilirsiniz 
ve daha çok enerji 
harcarsınız." 
Kışın ev dışında hafif 
yürüyüş veya tempolu 
yürüyüş, hafif koşu ya da 
tempolu koşu, yaparak 
toplama, kar küreme ve kar 

yürüyüşü yapılabileceğini 
söyleyen Prof.  Dr. 

Kaya, ev içinde 
de yapılabilecek 

aktiviteler olduğunu 
belirtiyor ve 
ekliyor: “Yeter ki 
haftada en az üç 
gün toplamda 
150 dakika kalp 
hızınızı değiştirecek 

egzersizler yapın."

Kışın hareketli olmanın bağışıklık 
sistemini güçlendirdiğine dikkat çeken 
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, 
“Haftada en az üç gün toplamda 150 
dakika kalp hızınızı değiştirecek 
egzersizler yapın” diyor.

Hava soğuk diye 
egzersizi ihmal 
etmeyin

Prof. Dr. Defne Kaya
Üsküdar Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
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Sandalye ile birlikte masanın özelliklerinin de uygun olması 
önemli. Üst kol vücut yanında, dirsek 90 derece durumda 
iken masa yüksekliği ölçülür. Masa ayarlanamıyorsa sandalye 
ayarlanmalı ve gerekirse ayak desteği ile desteklenmeli. 

Monitörün yeri, başınızın nötral pozisyonuna paralel olarak 
ayarlanmalı. Göz hizasında olmalı veya göz hizasının biraz 
altında olabilir. Monitör uzaklığı, kolunuzu düz bir şekilde 
uzatabildiğiniz mesafede olmalı. Ayrıca monitörün parlaklığı ve 
kontrastı da görüş sağlığı açısından uygun olmalı. 

Dirsekler 90 derecede el bileği düz olacak şekilde, klavye-
fare kullanımı ayarlanmalı. Mümkünse fare yerine klavye 
komutlarını kullanmak daha çok tercih edilmeli. Böylece el 
bileği yaralanması riski azaltılmış olur. 

Oturma pozisyonunda ayak yere düz olarak temas etmiyor 
ise ya da bacaklar paralel değil ise ayak desteği kullanılabilir. 
Uzun süre telefon kullanımlarında, telefonu baş ile kulak 
arasında tutmak yerine baş desteği kullanılabilir.

Düzenli egzersiz, hem mental hem de fiziksel sağlık açısından 
son derece önemli. Kişiye uygun, esneme, germe ve nefes 
egzersizleri ofis ergonomisinin tamamlayıcısıdır.
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PÜF NOKTASI

Günümüzde ergonomi, yaşamın her 
alanında, özellikle insan sağlığı 
konusunda, çok önemli bir yer tutuyor. 
Kişinin çalışma ortamının düzenlenmesi, 
kişiye ve işine özgü yanlış hareket 
kalıplarının belirlenerek eğitimle 
düzeltilmesi gerektiğini belirten Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Işıl 
Fazilet Turna, ofis ergonomisinde dikkat 
edilmesi gerekenleri anlattı. 

Ofis ergonomisinde 
bunlara dikkat!

Dr. Işıl Fazilet Turna
Fizik Tedavi ve  

Rehabilitasyon Uzmanı

4	Sandalye-Koltuk  
Sandalyenin yüksekliği, oturma 
derinliği, bel-sırt desteği ve kol 
destekleri gibi özellikler kişiye 
göre düzenlenmeli.

4	Sandalye yüksekliği 
Sandalyenin önünde, ayakta 
iken, sandalyenin oturma yerinin 
en yüksek olduğu nokta, diz 
kapağının altına gelmeli. Böylece 
oturduğumuz sırada, diz açısı dik 
açı olacak şekilde konumlanır.

4	Sandalye derinliği  
Sandalyenin ön kenarı ve diz arkası arasındaki boşluk mesafesi iki ya da üç parmak 
genişliğinde olmalı. Böylece sırt desteğinin omurgayı desteklemesi sağlanır.

4	Sırt desteği  
Bel bölgesinin doğal eğriliğini destekleyecek ayarlamanın yapılması gerekir.

4	Kol destekleri  
Oturuken omuzları gevşetmek ve dirsekleri 90 derecelik açıda tutacak şekilde 
ayarlamak gerekir.

4	Uzun süre oturma pozisyonundan kaçınılmalı  
Oturma, ayakta durma ve yürüme şeklinde dinlenme araları vererek, omurgayı ve 
eklemleri hareket ettirerek aşırı yüklenmeleri önlemek gerekir.

Masa 
çalışma 

alanı

Klavye 
fare 

kullanımı

Ayak 
ve baş 

destekleri

Ofis 
egzersizleri

Bilgisayar
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zorluk derecesinde, özel 
karlandırma sistemine sahip 
pistlerde, sezon boyunca 
kar keyfi yapmak mümkün. 
Dileyenler 50 km'lik 
alana yayılan Palandöken 
Kayak Merkezi'nde 
toplam 21 km kayak keyfi 
sunan 18 farklı piste 
ulaşabiliyor. Türkiye’deki ilk 
aydınlatmalı pist sayesinde, 
havanın erken karardığı 
Palandöken’de saat 20.00’ye 
kadar kayak yapılabiliyor. 
Alp disiplini ve snowboard 

yıldızlı ve üç adet de dört 
yıldızlı otel, kayakseverlere 
konaklama ve kayak 
ekipmanları sağlama 
hizmeti veriyor.
3 bin 176 metre 
yüksekliğindeki Büyük 
Ejder Dağı’nda bulunan 
SnowPlus, kendisine özel 
toplam 12 km uzunluğunda 
kayak ve snowboard pistleri 
ile Türkiye’nin kristal kar 
cenneti Palandöken’de 
spor, adrenalin ve eğlenceyi 
zirvede sunuyor. SnowPlus 
Winter Sports, deneyimli 
eğitmenlerin gözetiminde 
başlangıç seviyesinden 
ileri derecede kayaksevere 
hizmet veriyor. 

için uygun pistlerin yer aldığı 
merkez, bunların dışında 
dağcılık, yamaç paraşütü, 
snowtuble, paintball gibi 
alternatif aktiviteler de 
sunuyor. 

Dünyada 18’inci sırada
Palandöken’de büyük slalom 
ve slalom yarışmaları 
için Uluslararası Kayak 
Federasyonu olan FIS 
tarafından tescillenmiş iki 
pist bulunuyor. New York 
Times’ın dünyadaki 41 
kayak merkezini sıraladığı 
listesinde 18'inci sıraya 
yerleştirdiği Palandöken 
Kayak Merkezi, dünyanın en 
uzun ve dar pistleri arasında 
yer alıyor.
Palandöken’de sezon 
oldukça uzun. Kasım 
ayında başlayan sezon 
nisan sonuna kadar 
uzuyor. Bölgenin kuru bir 
havaya sahip olması ve 
geceleri hava sıcaklığının 
-40'a ulaşması nedeniyle 
kar kalitesi bozulmuyor. 
Palandöken, kayakçılar 
için en gözde kar tipi olan 
toz şeklindeki karıyla tüm 
sezon boyunca gönülleri 
fethediyor. 

Adrenalin ve eğlence  
bir arada
Palandöken’de iki adet beş 

Erzurum’un göz bebeği olan 
Palandöken Kayak Merkezi, 
kar kalitesi, sahip olduğu 
tesisler ve her seviyeden 
kayaksevere hitap eden 
pistleriyle Türkiye’de kış 
turizminin gözde merkezleri 
arasında yer alıyor.
70 km boyunca uzayan 
Palandöken Dağları, 1993’ten 
bu yana kış turizm merkezi 
ilan edildi. 2011 yılında Dünya 

ulaşabiliyorsunuz. 12 
bin kişiye hizmet verme 
kapasitesine sahip bölgede 
toplam yedi kolay, sekiz 
orta, iki zor kategoride 
profesyonellere hizmet veren 
pistlerin yanında, dört adet 
de doğal pist bulunuyor. 
Türkiye'nin en uzun ve 
farklı zorluk derecesine 
sahip, mavi-kırmızı ve 
siyah olmak üzere üç ayrı 

Üniversiteler Kış Oyunları’na 
ev sahipliği yapmasıyla da 
bir bakıma dünya ölçeğinde 
kalitesini kanıtladı.
2 bin ile 3 bin 176 metre 
arasında bulunan 10 
telesiyej, bir teleski, iki baby 
lift ve bir gondol hizmeti 
sunan Palandöken Kayak 
Merkezi’nde, gondol lift 
ile en yüksek noktalardan 
biri olan Ejder Tepesi’ne 

Palandöken'de
kış başka güzel!

Ulaşım çok kolay

Palandöken Kayak Merkezi, 
kayak ve kar keyfi yaşamak 
isteyenler için ulaşım 
konusundaki avantajıyla 
da öne çıkıyor. Erzurum'a 
5 km uzaklıktaki merkez, 
havalimanına ise sadece 
18 km uzaklıkta bulunuyor. 
Erzurum şehir merkezi 
ile Palandöken Dağı arası 
arabayla beş dakika, 
havalimanından otele 
ulaşmak ise 20 dakika 
sürüyor. 
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GEZİ
Modern tesisleri ve kayak dışında 
sunulan alternatif aktiviteleriyle 
kış tatili için ideal bir merkez olan 
Palandöken, kasım ayından nisan 
sonuna kadar süren sezonda kar ve 
kayak tutkunlarını bekliyor.
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Teraryum, kavanoz ya da akvaryum gibi kapalı bir mekanda, canlıların 
içinde yaşadıkları doğal ortamın birebir kopya edilmesiyle oluşuyor. Bir 
ekosistem olan teraryum aynı zamanda herkesin kolaylıkla yapabileceği, 
zevkli bir hobi. 

HOBİ

İçinde çeşitli bitkilerin, bazı 
sürüngenlerin ve böceklerin 
bakıldığı akvaryumlara 
"teraryum" deniyor. 
Doğadaki bitki ortamını 
evlere taşıyabildiğimiz 
teraryumlar, bir dekorasyon 
öğesi olmaktan ziyade, bir 
ekosistem olarak görülmeli.
Teraryumun en önemli 
özelliği, normalde ev içinde 
bakamayacağınız yüksek 

olan kaktüs veya sukulent 
teraryumları seçebilir ya da 
daha gölge alanlar için nem 
seven bitkilerden hazırlanan 
bir kapalı sistem teraryum 
oluşturabilirsiniz.
Teraryum doğrudan güneş 
ışığı almayan, aydınlık bir 
yere konulmalı. Kapalı 
sistem teraryumlar 
muhakkak havalandırmaya 
ihtiyaç duyar. 

nem oranına ihtiyaç duyan 
tropik bitkileri yaşatmanıza 
fırsat vermesi. Teraryumlar 
seçilen bitkilere göre açık 
ya da kapalı sistem olarak 
hazırlanabilir. Bitki seçimi 
yaparken de öncelikli 
olarak teraryumunuza nasıl 
bakmak istediğinize karar 
vermelisiniz. Daha güneşli 
alanlar için, sulama oranı 
kapalı sisteme göre daha az 

Teraryum ile  
evinizde mini  
bahçenizi oluşturun

4 Teraryum yapmak için 
öncelikle temiz bir kavanoza 
ya da üzerini tamamen 
kapatabileceğiniz bir 
akvaryuma ihtiyacınız olacak.

4 İçerik için küçük çakıl 
taşları, torf, kum, kömür, 
ponza taşı ve üst yüzey için 
kaya görünümlü küçük 
taşlar, ağaç parçaları 
kullanabilirsiniz.

4 Kavanozun en altına çakıl 
taşlarını yerleştirmelisiniz. 
Çakıl taşlarının en altta 
olmasının nedeni tabanda 

biriken suyun neme 
çevrilmesine yardımcı 
olması, toprak için bir 
temel oluşturması ve kökün 
çürümesini engellemesidir.

4 Akvaryumculardan temin 
edebileceğiniz aktif karbon 
denilen kömür, teraryumun 
içindeki zararlı maddeleri 
kendi bünyesinde absorbe 
ederek teraryumun yıllarca 
canlı kalmasını sağlar.

4 Ardından temiz, ince 
elenmiş ve kaliteli torf 
eklemelisiniz. Torfun içine 

az miktarda, köklerin 
hava boşluklarından 
yararlanmasını sağlayan 
ponza taşı katabilirsiniz.

4 Teraryumda kullanacağınız 
bitkiler, nemli ortamlarda 
büyüyen ve gelişimi yavaş 
minyatür bitkiler olmalı. 
Fitonyalar, arapsaçı, 
tırmanıcı bitkiler, küçük 
eğrelti otları, minyatür 
menekşeler, peperomia, 
selaginella ve pilea 
familyasından çeşitli türler 
teraryum için uygundur. 

Teraryum nasıl yapılır?
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SEZON ÜRÜNLERİ

Lansinoh®  
HPA® Lanolin  
Göğüs Ucu Kremi  
Lansinoh HPA® Lanolin Göğüs Ucu Kremi, 
sadece HPA Lanolin içerir. Lansinoh HPA 
Lanolin, emzirme döneminde hassaslaşan 
göğüs uçlarını yumuşatmaya ve korumaya 
yardımcı olur. HPA Lanolin, tatsız, kokusuz 
ve renksizdir. Böylece bebek, annesinin 
kokusunu ve anne sütünün tadını alabilir. Uni Baby Yenidoğan 

Islak Mendil  
Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil, saf su, 
doğal pamuk ve doğal gıda koruyuculardan 
oluşan nemli bir pamuk mendildir. Her paket 
içinde 40 yaprak bulunur. Bebeğinizin cilt 
pH’ı ile uyumludur, hassas cildinde pamuk lifi 
bırakmaz. Alkol, boya maddesi, kimyasal ajan 
ve parfüm içermez. Uni Baby Yenidoğan ile 
bebeğinizin cildini, koruyucu tabaka vernikse 
zarar vermeden ilk günden itibaren güvenle 
temizleyebilirsiniz.

Otribebe Nazal Aspiratör   
Otribebe Nazal Aspiratör, burun tıkanmasına yol 
açan salgıların temizlenmesi için geliştirilmiş 
bir cihazdır. Burun tıkanmasına yol açan burun 
salgısının burundan kontrollü aspirasyon 
yardımı ile temizlenmesi için geliştirilmiş 
medikal bir cihaz olan Otribebe Nazal Aspiratör; 
ağızlık, silikon bir tüp, aspiratörün sabit 
tutulmasına yarayan sert bir gövde ve bebeğin 
burun deliğine uygun tasarlanmış sünger filtreli 
şeffaf anatomik uçtan oluşur.

Dalin Klasik Bebek 
Şampuanı   
Göz yakmayan saf formülü ile bebeğinize 
özeldir. Nesillerdir bebekliğin kokusu 
olan Dalin Klasik Bebek Şampuanı, klinik 
testlerle kanıtlanmış, göz yakmayan saf 
ve yumuşak formülü ile bebeğinize özel 
olarak geliştirilmiştir. Cildin pH değeri ile 
uyumludur. Eşsiz parfümü ile mis gibi kokar. 
Alkol, paraben, SLS, sabun içermez. 

Dalin Klasik Bebek Yağı    
Klinik testlerle kanıtlanmış yumuşak formülü bebeğinizin ve 
sizin hassas cildinize özel olarak geliştirilmiştir. Nemi cilde 
hapseder, kuruluğu önleyerek ciltte kalıcı bir nemlenme 
sağlar. Ayrıca bebeğinizin cildini derinlemesine temizleyerek 
pişik oluşmasını önler. Alt temizliği ve bebek masajı için 
ideal bir üründür. Hipoalerjeniktir. Alerji yapma riski en aza 
indirilmiştir. Boya içermez. 

Ocean Multi Vitamin  
ve Balık Yağı   
11 farklı vitamin, balık yağı ve çinko mineralini 
bir arada sunarak günlük ihtiyacınızı karşılamaya 
yardımcı sıvı (şurup) formunda bir multivitamin ve 
balık yağı takviyesidir. Her günlük porsiyonda (2 tatlı 
kaşığı;10 ml) 500 mg balık yağı (130 mg omega 3) 
içerir. Multivitamin, balık yağı ve çinko mineralini bir 
arada sunan formülasyondur. Kimyasal renklendirici 
içermez. Balık yağı IFOS onaylıdır.







Alphega Dergi,  
Alliance Healthcare  
Yatırım Holding A.Ş.'nin  
ücretsiz yayınıdır. 
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kış güneşini  
kaçırmayın
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Romatizma en çok  
dizleri ve parmakları  
etkiliyor
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Kış hastalıkları
kapınızı çalabilir
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