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Covid-19 salgınında
2. dalgaya dikkat!
Geçen yılın aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya
hızla yayılarak 900 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden
olan Covid-19 salgınında, sonbaharla birlikte ikinci dalgadan endişe
ediliyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sıla Akhan, Covid-19 ile
ilgili sorularımızı yanıtlayarak, önemli bilgiler verdi.
Covid-19 salgınının
dünyada ve ülkemizde
ulaştığı boyut
hakkında kısa bir
değerlendirmede
bulunur musunuz?

2019 yılı Aralık ayında
Çin’in Wuhan şehrinde
başlayan yeni SARS CoV-2
infeksiyonu, Coronavirus
hastalığı 2019’a (Covid-19)
sebep olarak, 2020’de
bütün dünyaya yayıldı
ve pandemiye yol açtı.
Türkiye’de ilk vaka 11 Mart
2020’de bildirildi. Böylelikle
insanları infekte ettiği
bilinen 7’nci Coronavirus
oldu. İlk insan Coronavirus’ü
1966’da tanımlanırken; ilk
dört sırada HCoV-229E,
HCoV-OC43, HCoV-NL63,
HcoV-HKU1 yer aldı. Global
olarak endemik seyreden
bu virüsler, sıklıkla
asemptomatik ya da hafif
soğuk algınlığı ile seyretme
eğiliminde olup, birbirlerine
karşı çapraz immünite
gösteriyorlar. Bunların
ardından SARS-CoV, MERSCoV ve şimdi de SARS CoV-2
daha ağır solunum yolu
infeksiyonları
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Prof. Dr. Sıla Akhan

İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

yapma eğilimi ile
ortaya çıktı. Tüm insan
Coronavirus'leri, “zoonoz”
olarak kabul edilir.
Hayvanlardan insana geçtiği,
insandan insana bulaşır
hale geldiği ve dünyada ilk
defa karşılaşılan bir virüs
olduğu için, bu virüse karşı
insan immün sisteminin
hiç bağışıklığı bulunmuyor.
Böylelikle seyrinin nasıl
olacağını öngörmemize
de kısmen engel oluyor.
Bulaşıcılığının çok yüksek
olması, kuluçka süresinin
influenza virüsü gibi
pandemi yapma eğilimindeki
virüslere göre çok daha
uzun olup,

14 güne kadar uzaması çok
yayılmasına olanak sağladı.
Kesin etkili bir antiviral
tedavinin veya aşının
henüz elimizde olmaması
sebebi ile şu an için en çok
bulaşıcılığı engellemeye
çalışmaya ve önlemlere
azami dikkat etmeye önem
vermeliyiz. Hastalığın ileri
yaşta ve eşlik eden kronik
hastalığı olanlarda daha
ağır seyrettiği görülse de
hangi konakta nasıl bir
seyri olacağı da farklılık
gösteriyor. Salgınla
beraber bu süreçte,
elimizdeki başka amaçlarla
kullandığımız ilaçları
yeniden amaçlandırıp
tedavide kullanarak,
oldukça önemli tedavi
başarıları tecrübe edindik.
Hepsinin farklı aşama ve
evrelerde yararları saptandı
ve bir tedavi yolu belirlendi.
Ancak seyri öngörmek
mümkün olmadığından
hastalanmamak ve hastalığı
başkalarına bulaştırmamak
ana hedefimiz olmalı.
Virüsün özellikleri
dolayısıyla influenza
gibi sezonsal bir seyir

dergi
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göstermesi beklenmekle
beraber, Kuzey Yarımküre
tam başedememişken,
mevsim dolayısıyla Güney
Yarımküre'ye geçiş ile
birlikte dünya genelinde
yayılımı çok arttı.

Covid-19 nasıl bulaşır,
hangi belirtileri
gösterir?

Covid-19, infekte kişiden
öksürme, hapşırma
yolu ile saçılan solunum
damlacıklarının yakın
temastaki kişi tarafından
inhalasyonla direkt alınması,
virüs ile kontamine yüzey
veya objeye temas ve kapalı
alanlarda aerosol geçişle
bulaşır. Ateş, solunum
yolu infeksiyon bulguları
ile başlayan hastalık; hafif
öksürükten pnömoniye ve
çoklu organ yetmezliğine
kadar gidebilir ve yüzde 2-4
ölüm oranları gösterebilir.
Başağrısı, epilepsi, bilinç

bulanıklığı gibi santral
sinir sistemi infeksiyonu
bulguları da olabilir.
Pandemide çoğu hastada
anosmi, disgusi başlangıç
semptomları içinde yer aldı.

Salgında sonbaharda
ikinci dalga riskine karşı
uyarılar yapılıyor. Uzman
olarak bu konudaki
görüşlerinizi öğrenebilir
miyiz?
Pandemi yapma eğilimi olan
böyle yeni virüslerde dalga
dalga artışlar görülmesi
kaçınılmaz. Zaman
içinde aşının gelmesi ile
dalgalanma daha sezonsal
bir seyre girebilir. Ayrıca
SARS-CoV-2’nin RNA virüsü
olması sebebi ile diğer
bütün RNA virüslerinde
olduğu gibi yüksek oranda
mutasyon yapma ihtimali
bulunuyor. Viral mutasyonlar
ana amaç olarak, virüsün
adaptasyonuna, gelişmesine

Virüs ağız ve
burundaki salgılarla
ortama yayıldığı için,
maskenin ağız ve
burnu tam olarak
kapatmasına dikkat
edilmeli.

Kişi yanında
yedek maske
bulundurmalı ve
maskeyi uzun süre
taktıysa, yenisiyle
değiştirmeli.
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Hastalıktan korunmak
için nelere dikkat
edilmeli?
İki yaşından küçük

Kullanılan
maskenin 3-4 saat
içinde salgılardan
nemleneceği
ve etkisini
kaybedeceği
unutulmamalı.

Maske
nasıl
kullanılmalı?
dergi

ve replikasyonuna devam
etmesini sağlamaya yönelik
olmakla beraber, konakta ne
gibi sonuçlara yol açacağının
öngörülmesi zordur. Virüsün
ilaç direnci kazanmasına,
immün sistemin etkilerinden
kaçmasına yol açabileceği
gibi, onun için yeni bir konak
olan insanda tutunmasını
azaltıcı bir özelliğe de
varabilir. Mutasyon çeşitliliği
olasılığı bir yandan da
aşı dizaynı, yeni antiviral
bulunması ve tanı testlerinde
de problem oluşturacak
sonuçlar doğurabilir. Bu
açıdan ilk dalganın mümkün
olduğunca bastırılması,
sonbahar-kış döneminde
kapalı alanlara geçiş ile
yaşanacak artışları önlemek
için daha da önem kazanıyor.

Eller gözlere
temas ettirilirse,
virüsün gözden de
solunum sistemine
ulaşması mümkün
olabileceğinden
yüz maskeleri de
öneriliyor.

çocuklar, solunum
problemi olanlar, bilinci
kapalı olanlar, yardım
almadan maske takıp
çıkaramayanlar hariç,
doğru maske kullanımını
alışkanlık haline
getirmemiz gerekiyor.
Kumaş maskeler cerrahi
maske değildir. Maske
takılması karşımızdaki
kişiyi solunum
sekresyonlarından korur,
bizi ancak karşımızdaki
kişi de takarsa koruyucu
özelliğe sahiptir. Bu nedenle
birbirimize saygı açısından,
karşımızdaki kişiyi de
korumada çok büyük önem
taşır. İnfeksiyon yüzde 80
asemptomatik olarak
geçirilebildiği için ve daha
önemlisi hastalanmadan
önce presemptomatik
dönemde de bulaştırıcılık
olduğundan, kimde
infeksiyon bulunduğunu
kişinin kendisinin bile
bilmesi mümkün olmaz.
Cerrahi maskeler ve N-95
sağlık çalışanları için
kullanılmalı.
Mesafenin önemini
19’uncu yüzyılın
sonunda Carl Flugge,
mikroorganizmaların bir
kişiden ağız ve burundan
damlacıklar yoluyla
maksimum 2 metre
difüze olabildiği hipotezi
ile ortaya koydu. 1934 ve
1955’te William Firth Wells
ise damlacıkların uzun
süre havada suspanse
bulunabileceğini ve infektif
olacaklarını iddia etti.
2020’de van Doremalen,
SARS-CoV-2’nin SARSCoV-1’e göre daha yüksek
aerosol ve yüzey stabilitesini
koruyup saatlerce canlı

kalabildiğini gösterdi.
Yayınlar, fiziksel mesafenin
1 metreden fazla olmasının
yayılımı dramatik olarak
azalttığını gösteriyor. Eller
gözlere temas ettirilirse,
göz kanalı yolu ile virüsün
gözden de solunum
sistemine ulaşması
mümkün olabileceğinden
yüz maskeleri de öneriliyor.
Ayrıca elleri sık sık yıkamak
ve hijyen kuralları da ihmal
edilmemeli.

Dünya Sağlık Örgütü,
ülkelere grip ve zatürre
aşısı yaptırılmasını
önerdi. Grip ve zatürre
aşısını öncelikli olarak
kimler yaptırmalı?

Grip aşısının 65 yaş üstü
kişilere, kronik böbrek,
kronik akciğer, kronik
karaciğer gibi kronik bir
sistem hastalığı olan
kişilere, gebelere, sağlık
çalışanlarına öncelikle
yapılması öneriliyor. Zatürre
aşısı da benzer endikasyonda
olmakla beraber, doktora
danışılarak planlanması
daha uygun olur.

Covid-19 ve
influenza birlikte
olursa risk artar
SARS-CoV-2’nin bu
sonbaharda solunum
sistemini etkileyen virüsler
içinde ağır seyretme
eğilimi olan influenza
ile birlikte karşımıza
gelmesi söz konusu
olacak. Her ikisi de
benzer klinik semptomlar
gösterdiğinden ayırt
etmek kolay değil.
İkisinin aynı anda
geçirilmesi de mümkün
olabileceğinden, bu durum
seyri ağırlaştırabilir. İki
viral etkenle vücudun
savaşması kolay
olmadığından ve aynı
sistemleri etkiledikleri için
vücudun toparlanmasının
uzamasına ve ilerleyerek
kritik seyre sebep
olabilir. Bu nedenle
herkesin bu sezonda
daha dikkatli olması,
aşılarını tamamlaması ve
özellikle 65 yaş üstü, eşlik
eden kronik bir hastalığı
olanların ateş, öksürük,
solunum sıkıntısı gibi
şikayetlerinde mutlaka
hastaneye başvurması
gerekir.

dergi
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Grip ve zatürre
aşısı yaptırılmalı mı?
Koronavirüs salgını devam ederken, grip ve zatürre de
ayrı bir tehdit yaratıyor. Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Üyesi
Doç. Dr. Huriye Berk Takır, risk grubundakilerin
aşı yaptırması gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği
(TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma
Grubu Üyesi Doç. Dr. Huriye
Berk Takır, hem Dünya
Sağlık Örgütü'nün, hem de
Sağlık Bakanlığı ve TÜSAD'ın
Covid-19 pandemi dönemi
önlemlerine uygun şekilde
aşılanmayı önerdiğini
söyledi. Koronavirüs de
dahil olmak üzere, virüslerin
solunum yollarındaki önemli
savunma mekanizmalarını
bozarak diğer bakteri,
virüslerin de hava yollarına
yapışmasını kolaylaştırdığını
vurgulayan Doç. Dr. Berk
Takır, influenza (grip)
ve pnömokok (zatürre)
aşılarının Covid-19’a
yakalanmayı önlemediğine
dikkat çekti.
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Doç. Dr. Berk Takır, "İkincil;
üzerine eklenen infeksiyon
riskini azaltmak için salgın
devam ederken aşılama
faaliyetlerinin de risk
gruplarında sürdürülmesi
gerekiyor. Ülkemizde
özellikle oldukça yaygın olan
kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH), astım,
bronşektazi, geçirilmiş
tüberküloz, diyabet,
hipertansiyon gibi kronik
hastalığı olanlar pnömokok
ve influenza virüsünün
oluşturduğu hastalıklara
çok duyarlı oluyor. Influenza
aşısı, toplumda öncelikli ve
yaygın olarak küçük bir grup
hariç herkese öneriliyor.
Pnömokok aşısının ise büyük
kitleler üzerinde yapılan
çalışmalarda zatürreyi
ve KOAH alevlenmelerini
önlemede son derece
etkili ve güvenilir olduğu
kanıtlandı. Hatta pnömokok
ve influenza aşılarının
birlikte uygulanması
tek başına
uygulanmasından
daha etkili oluyor.
Bu iki aşı, aynı gün
içinde farklı kollara
uygulanabiliyor"
bilgisini verdi.

Doç. Dr. Huriye Berk Takır
TÜSAD İnfeksiyon
Çalışma Grubu Üyesi

Önemli uyarılar
• 2 yaş altı çocuklar, 65
yaş ve üstü erişkinler,
bazı tıbbi durumları olan
kişiler ve sigara içenler
başta olmak üzere herkes
pnömokoklarla oluşan
hastalığa yakalanabilir.
• Kronik kalp hastalığı
(özellikle siyanotik
konjenital kalp hastalığı
ve kalp yetmezliği),
kronik akciğer
hastalıkları (astım, KOAH
hastaları dahil), kronik
böbrek yetmezliği, kronik
karaciğer hastalığı
olanlara, diyabetikler
ve bağışıklık sistemi
baskılanmış hastalara
aşı önerilir.
• Nadir bazı hastalıklarda
yoğun reaksiyona neden
olabildiğinden, özellikle
pnömokok aşılaması
öncesi takip eden
hekimin görüşünün
alınması gerekir.
• Pnömokoklar tüm
yaş grupları için ciddi
(zatürre, menenjit, orta
kulak iltihabı, sinüzit)
sonuçlara neden olabilir.
Aşı ile bu riskin önüne
geçilebilir.

SAĞLIK TAVSİYESİ

3 Tekrarlayan
enfeksiyonlar:

Bu belirtiler varsa
bağışıklık sistemi
alarm veriyor
Başta Covid-19 olmak üzere; grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı
bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, bağışıklık sisteminin zayıfladığına işaret
eden beş erken belirtiyi şöyle sıraladı:
Efor sarf
1 Yorgunluk:
ettiğinizde yorulmanız

olağan bir durum. Ancak

10

dergi

harcadığınız efordan
çok daha fazla yorgun
olmanız, bağışıklık
sisteminizin zayıfladığına
işaret eden belirti
olabiliyor. Sabah yorgun
kalkmak, istirahatle
bitkinliğin geçmemesi ve
çabuk yorulmak, doktora
başvurmanızı gerektiren
yakınmalar arasında yer
alıyor.

Dudaklar ile
2 Uçuk:
ağız çevresinde oluşan

ve içi sıvı dolu yara
kabarcıkları şeklinde
kendini gösteren uçuk
da ihmal etmemeniz
gereken önemli bir
belirti. Özellikle yılda
dört kereden fazla
gelişen uçuklar, zayıf
bir bağışıklık sisteminin
uyarıcısı olabiliyor.

Bağışıklık sistemi
güçlü olan kişiler kolay
kolay hasta olmuyorlar.
Bağışıklığı sağlayan
beyaz kan hücreleri
yeterli düzeyde
çalışamadıklarında ise
enfeksiyonlara daha
kolay yakalanıldığı gibi,
hastalıklar da daha zor
iyileşebiliyor. Çabuk
hastalanıyorsanız,
bu durumu göz ardı
etmemeniz gerekiyor.
Ayrıca tekrarlayan
üst solunum yolu
enfeksiyonları, ishal,
idrar yolu veya genital
bölge enfeksiyonları ve
mantar enfeksiyonları
önemli bir uyarıcı
olabiliyor. Bu nedenle
“Nasıl olsa geçer”
diyerek hastalığı hafife
almak ve gelişigüzel
ilaçlarla şikayetleri
ortadan kaldırmaya
çalışmak yerine,
bağışıklık sisteminin
taranması için bir
hekime başvurmak
gerekiyor.

ve pamukçuk:
5 Aft
Ağız içi ve dil üzerinde,

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ
İç Hastalıkları
Uzmanı

ayaklardaki mantarlar,
kasık bölgesindeki
kızarıklıklar, saçlı
derinin pullanarak
dökülmesi, zayıflayan
bağışıklık sisteminin
habercisi olabiliyor.
Geç kapanan yaralar,
ihmal edilmeden
doktora gidilmesini
ve bağışıklık sistemi
taraması yapılmasını
gerektiriyor. Cildin,
vücuttaki sorunların
adeta aynası gibi
olduğunu unutmamak
gerekiyor.

ağrılı, ortası beyaz
lezyonlar şeklinde
kendini gösteren
aftların yılda dört
kezden fazla ortaya
çıkması, bağışıklık
sisteminin zayıfladığına
işaret edebiliyor. Aynı
zamanda pamukçuk da
bir gösterge olabiliyor.
"Pamukçuk" denilen
kandida cinsi mantar,
ağız kanalından
yemek borusuna,
mideden bağırsaklara
kadar her yerde
oluşabiliyor. Bağışıklık
zayıfladığında
vücuda yerleşen
bu mantar aynı
zamanda bağışıklığı
kendisi de baskılayıp,
hastalığın ilerlemesine
yol açabiliyor.
Hatta son yıllarda
kanser gelişimine
katkıda bulunduğu
düşünülüyor.

nedensiz
4 Ciltte
açılan yaralar: Ciltte

nedensiz yara açılması
veya mevcut yaraların
geç düzelmesi
ve tekrarlayan
mantar
enfeksiyonları,
erken
belirtiler
arasında
yer alıyor.
Sivilceler,

dergi 11
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Güçlü bir bağışıklık
sistemi için 6 önemli uyarı

1

3

Düzenli ve dengeli
beslenin. Özellikle A, B,
C, E, D vitaminleri ile çeşitli
mineralleri içeren besinleri
tüketmeye özen gösterin.

Stres ve kaygı
yaratacak
durumlardan
olabildiğince
kaçının.

5

Probiyotik desteği ve
sindirim sisteminin
düzenli çalışması da
güçlü bir bağışıklık sistemi
için çok önemli. Ev yapımı yoğurt,
kefir, sirke, turşu, şalgam suyu
probiyotik açısından zengin besin
öğeleri arasında yer alıyor.
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2

Kaliteli ve düzenli
uyku uyuyun. Minimum
6-8 saat uyumaya, düzenli
saatlerde yatağa girmeye
çaba sarf edin.

4

Açık havada düzenli
olarak egzersiz yapın.
Bu alışkanlık hem
zihinsel, hem de fiziksel
açıdan daha iyi hissetmenizi
sağlayabileceği gibi, bağışıklık
sisteminizi de güçlendirir.

6

Bol bol su için.
Yarısından fazlası su
olan vücudumuzda,
hücrelerin hem daha iyi
çalışabilmeleri, hem de bağışıklık
sistemini güçlendirmek için
günde en az 2-2.5 litre su içmeyi
ihmal etmeyin.

VİTAMİN

Bağışıklık için
C ve D vitamini

Tüm vitamin eksiklikleri vücut direncine zarar veriyor. Ancak
Koronavirüs’ten korunmada özellikle C ve D vitamininin önemine dikkat
çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Mumcuoğlu, şu bilgileri verdi:
D vitamini immünitenin
korunması ve sağlıklı bir
immün sistemin oluşmasında
hayati öneme sahip. Bunun
yanında Koronavirüs
açısından C vitamininin de
tekrarlayan enfeksiyonlardan
korunma ve vücut direncinin
sağlanması açısından önemli
bir yeri bulunuyor. Aslında
vücutta eksik olan tüm
vitaminlerin vücut direncini
azalttığı bilindiğinden A, B,
C, D, K gibi tüm vitaminlerin
vücutta yeterli miktarda
olabilmesi için dengeli
ve sağlıklı beslenme
önem taşıyor. Eksikliğinin
ise hekim kontrolünde
gerekirse medikal tedaviyle
dengelenmesi gerekiyor.
C vitamini portakal, limon,
mandalina gibi narenciye
besinlerinde bol miktarda
bulunuyor. Bunun yanı sıra;
biber, kırmızıbiber, brokoli,
lahana, Brüksel lahanası,
domates, bezelye, ananas,
kivi, mango, maydanoz, çilek
gibi besinler de bol miktarda
C vitamini içeriyor.

D vitamini için güneş şart
D vitamininin yüzde 85-90
kadarı cilt aracılığıyla
ultraviyole B ışını sayesinde
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D vitamini eksikliği de
fazlası da zararlı

Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu
İç Hastalıkları Uzmanı

ciltte sentezleniyor, geri
kalan vitaminlerin hepsi
dışarıdan alınabiliyor.
Mümkün olduğunca 11:00
ile 15:00 saatleri arasında
yüz, kollar ve bacaklar
10-15 dakika güneş kremi
kullanmadan ve camın
arkasında olmayacak, direkt
güneşe temas edecek
şekilde D vitamini sentezi cilt
aracılığıyla sağlanmalı.
Gerek C vitamini, gerekse
D vitamininin vücutta yarı
ömürleri çok kısa oluyor.
Örneğin D vitamininin yarı
ömrü yaklaşık olarak en
fazla 4 hafta. Bu nedenle
bu vitaminlerin tek sefere
mahsus olarak değil, düzenli
ve dengeli olarak sürekli
alınması gerekiyor.

Vücutta D vitamini
değerlerinin mümkün
olduğunca 30’un üzerinde
tutulması önemli. 30’un
altı, özellikle 20’nin altına
inmesi D vitamini eksikliği
olarak kabul ediliyor. Bu
durumda mutlaka tedaviye
başlanması gerekiyor.
40-50 ise ideal seviyelerdir.
Ancak fazlasının vücutta
çok ciddi sıkıntılara yol
açabildiği bilindiği için
kontrolsüz, kan düzeyine
bakılmadan, hekim önerisi
olmadan alınan yüksek
doz D vitamini vücutta
150’nin üzerine çıktığı
zaman ciddi sıkıntılara yol
açabiliyor. Belirli sürelerle
kanda D vitamini seviyesine
bakılarak takviyelerin
ona göre düzenlenmesi
önemli. Genelde 50 yaşın
altındakilerde 1000 ünite, 50
yaşın üzerindekilerde 1200
ünite yeterli oluyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Sonbaharda
sağlıklı
beslenme tüyoları
Emre Uzun

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sonbaharı sağlıklı geçirmenin yolu, beslenmede karbonhidrat, protein
ve yağ dağılımını dengeli bir şekilde ayarladıktan sonra, mevsim
meyveleri ve sebzelerine sık sık yer vermekten geçiyor. Beslenme
ve Diyet Uzmanı Emre Uzun, sonbaharda sağlıklı beslenmenin püf
noktalarını anlatarak, bağışıklık artırıcı üç tarif verdi.
4 Sonbahar aylarında

çok soğuk ve ağır
yiyeceklerden uzak
durun. Unutmayın, vücut
mevsimsel geçişte biraz
daha sıcak yiyeceklere
ihtiyaç duyar. Ayrıca
tarçın, zencefil, zerdeçal,
hindistan cevizi gibi
baharatların kullanımı kan
dolaşımını hızlandırarak
vücut ısısının yükselmesini
sağlar.

4 Folat ve beta karoten

açısından zengin olan
sarımsak, soğan, havuç,
patates, pancar gibi kök
sebzeleri, bu mevsimde
bol miktarda bulunur
ve mevsiminde tercih
edilmesi uygun olur.

4 Elma ve soğan;

kuersetin açısından
zengin besinlerdir. Bu
iki besinin tüketimi
alerjik reaksiyonlardan
sorumlu olan maddeler
olan histaminlerin
salınımını
engellemeye
yardımcı
olur,

böylece alerjik nezle ve
hapşırıkların kontrol
altına alınmasını
destekler. Ayrıca
kuersetinin cilt güzelliğini
destekleyici etkisi de
bulunur.

4 Besin değeri açısından

yüksek değere sahip
tahılların tüketimini
artırın. B vitamini içeriği
yüksek olan tahılların
tüketimi mevsimsel
duygusal bozukluğun
kontrol altına alınmasına
yardımcı olur ve ruh
halini pozitif yönde
etkiler.

4 Brüksel lahanası, havuç,

balkabağı, böğürtlen,
sarımsak, ıspanak gibi
sonbahar sebze ve
meyveleri antioksidan
içeriği bakımından zengin
besinlerdir. Bu besinlerin
oksidatif hasara karşı
koruyucu etkileri bulunur.
Sonbaharda uyguladığınız
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diyetinizde bu besinlere
de mutlaka yer verin.

4 Balkabağı, lif ve beta

karoten bakımından
zengindir. Beta karoten
cilt ve göz sağlığı için
oldukça yararlıdır.

4 Nitrat bakımından

zengin olan pancar,
sağlıklı kan basıncını
desteklemeye yardım
eder. Pancarda bulunan
“betanin” adı verilen
fitokimyasal, pancara

kırmızı rengini veren
maddedir. Renkli
tarifler denemeyi
seviyorsanız,
yemeklerinizde gıda
boyası yerine kırmızı
pancar kullanabilirsiniz.

Bağışıklık artırıcı 3 tarif
Sonbahar Turşusu
Malzemeler: 1 orta boy kırmızı
lahana, 1 orta boy turp, 1 büyük
boy elma, 2 yemek kaşığı
rendelenmiş taze zencefil, 4 diş
sarımsak, 2 tatlı kaşığı tuz.
Yapılışı: Lahanayı, elmayı ve turpu
ince ince dilimleyin. Lahana ve az
miktarda tuzu kaba alıp ellerinizle karıştırmaya
başlayın. Lahana suyunu salıp, hacminin yarısına
inene kadar bunu yapmaya devam edin. Elma, turp,
zencefil ve sarımsağı ekleyin ve tekrar karıştırın.
Bir kavanoza aktarın, suyunu da üstüne dökün ve
kavanozun kapağını kapatın.

Sıcak Sonbahar Salatası
Malzemeler: 1 orta boy
karnabahar, 2 büyük boy
havuç, 1 orta boy kırmızı
soğan, ½ su bardağı pişmiş
nohut veya konserve, 2-3 yemek
kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak,
1 orta boy limon kabuğu rendesi, 4-5 yemek kaşığı tahin,
3-4 yemek kaşığı ceviz, badem, fındık, susam karışımı.
Yapılışı: Fırını önceden ısınması için 210OC’ye getirin.
Karnabaharı, havuçları ve soğanları küçük dilimler halinde
doğrayın. Tüm sebzeleri ve nohutları bir kaseye koyduktan
sonra üzerine zeytinyağı gezdirip karıştırmaya başlayın.
Limon kabuğu rendesini, baharatları (sarımsak, kişniş,
sumak) ve tuzu ekleyin. Fırın kağıdının üzerine tüm sebzeleri
yayın. Karnabaharlar yumuşayıp kenarları gevrekleşinceye
kadar (10-15 dakika) pişirin. Fırından çıktıktan sonra
soğumasını bekleyip, sebzeleri tek bir tepsiye dökün ve
ıspanakları ekleyin. Üzerine tahin gezdirdikten sonra ceviz,
fındık, susam, badem karışımını serpin.

Vitamin Shot
Malzemeler: 1 küçük boy
portakal, 2 küçük boy
limon, ¼ su bardağı
zerdeçal, ¼ su bardağı
zencefil, ½ çay kaşığı
karabiber.
Yapılışı: Tüm
malzemeleri katı
meyve sıkacağından
geçirin. Katı meyve
sıkacağınız yoksa,
rondodan geçirip
posasını süzerek
tüketebilirsiniz.
Damak tadınıza göre
dilediğiniz kadar
karabiber ekleyin.
Portakal, limon,
zerdeçal, zencefil ve
karabiberden oluşan
bu tarif, yüksek C
vitamini içeriğine
sahiptir. Ayrıca
zerdeçal, içeriğindeki
curcumin sayesinde
antienflamatuvar ve
antioksidan özellikler
de taşır.
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ÇOCUK SAĞLIĞI
Yutma güçlüğü, yüksek
ateş, boğaz ağrısı, baş
ağrısı ve kusma, karın
ağrısı gibi belirtiler verir.
Hastalıkta beta mikrobu
belirlenirse mutlaka
antibiyotik tedavisine
başlanmalı ve bu tedavi 10
gün sürdürülmeli.

Zatürre: Daha çok kış
mevsiminde görülen
akciğer dokusunun
tek veya iki taraflı
enfeksiyonudur. Soluk
almada güçlük,

Sonbahar, hastalık
mevsimi olmasın

yüksek ateş, şiddetli
öksürük, koyu kıvamlı
balgam çıkartma gibi
şikayetlere sebep olabilir.
Hastalığın şiddeti artabilir
hatta hayati tehlikeye yol
açabilir. Küçük çocuklarda,
yaşlılarda ve kronik bir
hastalığı bulunan kişilerde
daha ağır seyredebilir.

Bronşit: Özellikle 3 yaş

altında nefes darlığı ve
öksürük, hışırtılı solunum,
hafif ateş, burun akıntısı
ile kendini gösterir.

Uzm.Dr.
Seda Günhar Duman
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı
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ve tıkanıklığı, hapşırma,
boğazda kaşıntı hissi, hafif
dereceli ateş ve eklem
ağrısı ile kendini belli eder.
Kuru öksürük ile seyreden,
antibiyotik gerektirmeyen
hafif bir üst solunum yolu
enfeksiyonudur.

Grip (Influenza): Yüksek

ateşle başlayıp takiben
şiddetli eklem, kas ağrıları,

baş ve boğaz ağrısı,
öksürük, burun akıntısı
ve tıkanıklığı şikayetleri
ile ortaya çıkar. Faranjit,
sinüzit, zatürre, bronşit
gibi ciddi hastalıklara yol
açabileceği için tedavi
edilmesi gerekir.

Faranjit Tonsillit:

Bademcikler ve boğaz
dokusunda meydana gelen
bir hastalıktır.

Sinüzit: Yüz kemikleri
arasında bulunan sinüs
boşluklarındaki doku
enfeksiyonudur. Sıklıkla
soğuk algınlığını takip eden
sürekli burun akıntısı,
sabah öksürükleri ve
giderek artan baş ağrısıile ateş gibi şikayetlere
sebep olur.

Çocukları hastalıklardan
korumak için 6 altın kural
Güçlü bir bağışıklık sistemi için,
sağlıklı beslenme ve yeterli
dinlenme iki altın kuraldır. Çocuğun
beslenmesinde tüm besin grupları
(et, süt, sebze ve tahıl) dengeli bir
şekilde yer almalı.

Her sene sonbahar ve kış aylarında çocuklarda enfeksiyon riski
artıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar Duman,
çocuklarda en sık görülen sonbahar-kış hastalıklarını anlattı.
Nezle: Burun akıntısı

Komplikasyon olarak
zatürre ve ağır solunum
sıkıntısına sebep olabilir.
Bu nedenle tedavisi ihmal
edilmemeli.

Kaliteli ve yeterli protein
tüketimi vücudun büyümesi
ve gelişmesinde önemli rol
oynar. Özellikle enfeksiyon
hastalıklarında ve sonrasında
protein tüketimi artırılmalı.

C vitamini depolanan bir vitamin
olmadığından, C vitamininden
zengin sebze ve meyveler
çeşitlendirilerek günlük olarak
tüketilmeli.

Araştırmalar probiyotik tüketen
bireylerin enfeksiyonlara karşı
yaklaşık yüzde 50 oranında daha
dirençli olduğunu gösteriyor.
Çocuklar ev yapımı doğal yoğurt,
ayran ve kefir tüketmeli.

Bağışıklık sistemini
güçlendirmek adına, kan
değerlerini ölçtürüp, eksiklikleri
tespit etmeden ve en önemlisi
doktora danışmadan vitamin
takviyesi kullanılmamalı.

Çocukların hastayken
okula gönderilmemesi,
tatil dönemindeyse
hastalanabileceği
ortamlardan uzak tutulması
gerekir.
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GEBE SAĞLIĞI

Hamileler için
Koronavirüs rehberi
Gebelik sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmek
isteyen anne adaylarının içinde bulunduğumuz
pandemi döneminde daha dikkatli olması
gerekiyor. Hamileler için güncel Koronavirüs
rehberi hazırlayan Kadın Hastalıkları Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, şu
önerilerde bulundu:
Op. Dr. Betül Kalay

Kadın Hastalıkları Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı

Önemli tıbbi randevular dışında
mümkün olduğunca evde kalın
ve mümkünse evden çalışın.

Tıbbi amaçlar dışında evinize
ziyaretçi kabul etmeyin.

Ağzınıza, burnunuza ve
gözlerinize dokunmaktan
kaçının.

Kamuya açık yerlerde sık dokunulan
yüzeylere temas etmeyin.

Kalabalık yerlerden uzak durun.
Temel ihtiyaçlar için gittiğiniz
mağazalarda uzun süre kalmayın.

Ellerinizi en az 20 saniye
boyunca sabun ve suyla
yıkayın veya alkol bazlı
el dezenfektanı kullanın.
Toplu taşıma ile seyahat
etmekten kaçının.
Diğer kişilerle aranızda en az
iki metre mesafeyi koruyun.
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KADIN SAĞLIĞI

Adet düzensizliği
hakkında doğru
bilinen 7 yanlış
Kadınlarda adet dönemi hakkında yanlış bilgiler, tedavinin
göz ardı edilmesine yol açarak tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, adet
düzensizliği hakında doğru bilinen 7 yanlışı anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.
YANLIŞ 1: Adet

dönemlerinde yoğun
kanama olması iyidir.
DOĞRUSU: Adet kanaması
eğer 7 günden uzun
sürüyor, her 2-3 saatte
bir ped değişim ihtiyacı
oluyorsa veya kanama pıhtı
içeriyorsa, fazla miktarda
kanama var demektir.
Bunun sebebi miyom, polip
gibi rahim duvarında yer
kaplayan lezyonlar, rahim
duvar kalınlaşması, hatta
rahim kanseri bile olabilir.
Ayrıca yumurtalık kistleri,
hormonal bozukluklar
gibi durumlarda da fazla
kanama görülebilir. Rahim
duvar kalınlaşması varsa
ve tedavi edilmezse ileride
rahim kanseri riskini
artırabilir. Dolayısıyla
yoğun kanamanın sebebini
bulup, mutlaka tedavi
etmek gerekir. Aynı
zamanda fazla miktarda
kan kaybetmek kansızlığa

22

dergi

Dr. Funda Aybar Susur
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı

da neden olabilir. Bunun
sonucunda da çarpıntı,
halsizlik, saç dökülmesi
gibi şikayetler yaşanabilir.
Kansızlık varsa eş zamanlı
olarak mutlaka bunu da
tedavi etmek gerekir.

YANLIŞ 2: Adet olamamak

zararsız bir durumdur.
DOĞRUSU: Adet olamamak
çoğu zaman önemsenmezse
de aslında ciddiye alınması
gereken bir bulgu.

Menopoz döneminde
adetten kesilmek normal
çünkü vücutta östrojen
hormonu bulunmaz.
Bununla beraber üreme
çağında veya halen tam
menopoza girilmediği
dönemde, periyotlarda
aksama olursa dikkate
almak gerekir. Vücutta
var olan östrojen, rahim
duvarını kalınlaştırır.
Kalınlaşan rahim duvarı,
yumurtlama olmazsa
olgunlaşıp dökülemez
ve zaman içinde rahim
duvarında kalınlaşmanın
artmasına, poliplere
sebep olabilir. Rahim
duvar kalınlaşması tedavi
edilmezse ileride rahim
kanseri riskini artırabilir.
Bu nedenle henüz
menopoza girilmediyse,
mutlaka her ay adet
kanaması ile kalınlaşan
rahim duvarının dökülmesi
gerekir. Bu dökülme
kendi kendine olmuyorsa,

mutlaka ilaçlarla kanamayı
sağlamak önem taşır.

YANLIŞ 3: Menopoz

döneminde leke şeklinde
kanama olması çok
önemsenecek bir bulgu
değildir.
DOĞRUSU: Menopozda bir
damla dahi kanama olması
önemli bir bulgudur.
Menopozdaki bir kadının
vücudunda östrojen
olmadığı için vajinal
kanaması olması normal
bir durum olmaz. Böyle bir
durumda bir damla bile
kanama önemsenmeli ve
rahim duvarından örnek
alınmalı. Her zaman
altta ciddi bir hastalık
yatmayabilir, rahim içi
çok inceldiğinde de böyle
kanamalar olabilir ama
mutlaka örnek alınıp
tehlikeli bir durum olup
olmadığı kontrol edilmeli.

YANLIŞ 4: Düzenli adet
olmazsam kilo alırım.

DOĞRUSU: Kilo almak

ile adet düzensizliğinin
doğrudan bir ilişkisi
bulunmaz. Adet
dönemlerinde bir miktar
ödem olsa da bu gerçek bir
kilo artışı değildir. Ancak
polikistik over sendromu
gibi bazı hastalıklarda adet
düzensizliğine eşlik eden
insülin direnci olabilir ve bu
da kolay kilo almaya ve zor
kilo vermeye yol açabilir.

menopoza yaklaşıldığında
adette düzensizlikler
olabilir. Sanılanın aksine
genellikle menopoza
giriş süreci başladığında
adet araları açılmaz,
daha ziyade öncelikle
adet kanamaları sıklaşır,
daha sonrasında seyrek
hale gelir. Bu nedenle
sık adet olunuyorsa, bu
erken menopozun bir
işareti olabilir. Bu durum
dikkate alınmalı ve doktor
kontrolüne başvurulmalı.

YANLIŞ 6: Düzensiz adet

olan kişiler hiç çocuk
sahibi olamazlar.
DOĞRUSU: Adet
düzensizlikleri genelde
yumurtlama düzensizliği
ile beraber olduğu için
bu hasta grubu daha
zor gebe kalabilir.
Tabii ki, bu hiç gebe
kalamayacakları anlamına
gelmiyor. Öncelikle adet
düzensizliğinin sebebini
araştırmak gerekir. Guatr
veya süt hormonu gibi
hormonal bir bozukluk
varsa, önce bunu tedavi
etmek faydalı olur. Bazen
de polikistik over
hastalığı denilen,
yumurtalıklarda

çok sayıda yumurta olma
durumu söz konusu
olabilir ve bu nedenle
düzenli yumurtlama
meydana gelmeyebilir.
İlaçlarla bu hastalıkların
tedavisi mümkündür.

YANLIŞ 7: Bazı aylarda

iki adet dönemi arasında
oluşan lekelenme
şeklinde ara kanamalar
olursa, mutlaka bir sorun
var demektir.
DOĞRUSU: Ara kanamalar
dikkate alınması gereken
bir bulgu olmakla birlikte,
her zaman bir hastalığın
işareti olmayabilir. Ara
kanama; bazı kadınlarda
yumurtlama kanaması
denilen, bazı aylarda
yumurtlama esnasında
görülen zararsız bir bulgu
olabilir. Bununla beraber
polip, miyom gibi yer
kaplayan bir lezyona bağlı
olup olmadığının mutlaka
araştırılması gerekir.
Dolayısıyla hemen panik
yapılmamalı ama bunu da
ciddiye alarak mutlaka bir
doktora başvurulmalı.

YANLIŞ 5: Sık adet görmek
yumurta sayısının iyi
olduğunu gösterir.
DOĞRUSU: Üreme
çağının iki uç döneminde
yani ilk adet olmaya
başlandığında ve

dergi 23

BEBEK BAKIMI

Bebek ürünlerinde
pH değerine dikkat!
Bebek cildinin çok hassas olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol, "Sıradan bebek ürünleri
cildin pH değerini bozarak koruyucu tabakaya zarar verebilir. Bu nedenle
pH değeri 5.5 olan bebek bakım ürünleri kullanılmalı" uyarısında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Bebekler dünyaya geldiği
andan itibaren korunmaya
ihtiyaç duyar. Bu nedenle
beslenmesinden uykusuna
bebeğinizle ilgili her detaya
dikkat etmeniz gerekir.
Bebek cildinin çok hassas
ve yetişkin cildinden çok
farklı olduğuna dikkat çeken
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan
Erol, “Bebek cildinde, cildin
koruyucu tabakası henüz
tam olarak oluşmamıştır.
Bu nedenle yetişkin cildi
kadar dayanıklı olmayıp,
kuruluğa daha yatkın ve
çok hassastır. 10 kata kadar
daha ince olabilir ve çevresel
etkenlerden daha kolay
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hasar görebilir. Bu nedenle
bebek cildinin hem cilt
bütünlüğünün korunması,
hem de koruyucu bariyerinin
oluşmasına yardımcı olması
ve bu tabakanın korunması
için pH değeri 5.5 olan
bebek bakım ürünlerinin
kullanılması gerekir” diye
konuştu.

"Sıradan ürünler
koruyucu tabakaya
zarar verebilir"

Bebek cildinin pH seviyesinin
ideal değer olarak kabul
edilen 5.5 olduğunda
cildin üzerindeki koruyucu
tabakanın da etkisiyle ciltte
oluşabilecek problemlere
karşı korunduğunu
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erol,

şu uyarılarda bulundu:
"Sıradan bebek ürünleri
cildin pH değerini bozabilir
ve koruyucu tabaka zarar
görebilir. Bunun sonucu
olarak cilt kuruluğu, tahriş,
egzema ve enfeksiyona
yatkınlık, alerjik cilt
hastalıklarına yatkınlık,
bez bölgesinde dermatit
görülebilir. Bu nedenle
bebek ve çocuklarda cildin
pH seviyesini korumak çok
önemli. Nemlendiriciler
su kaybını azaltarak
kuruluk ve çatlamayı
önler. Koruyucu, boya ya
da parfüm içermeyen özel
ürünler kullanılmalı ve
bu ürünler önce kolun iç
kısmı gibi küçük bir alana
uygulanarak, cildi tahriş edip
etmeyeceğine bakılmalı."

AĞIZ SAĞLIĞI

Beyazlatıcı diş
macunu alırken...
Herkes, sağlıklı ve bembeyaz dişlere sahip olmak ister. Diş
beyazlatmada kullanılan ürünlere talebin giderek arttığını belirten
Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Şeşen Uslu,
beyazlatıcı diş macunları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Beyazlatıcı diş macunları
kaç çeşittir?

için güvenli seviyede
tutulmalı. Uluslararası
Standartlar Örgütü (ISO),
diş macunu RDA değerinin
250’yi geçmemesi gerektiğini
belirtiyor. Beyazlatıcı diş
macunlarının RDA değeri
60-100 arasında ya da bazen
100’den yüksek olabiliyor.

Beyazlatıcı diş macunları
içeriğine göre; aşındırıcı
içerikliler, kimyasal
beyazlatma ajanı içerikliler,
optik özellikte olanlar ve
aktif karbon içerikliler
olarak sınıflandırılıyor.

Nasıl etki gösterirler?

Abraziv içerikli macunların
günlük kullanımı, diş
renklenmesine neden
olan kromoforları
uzaklaştırıp, diş yüzeyine
yapışmasını ve böylece
renklenmeyi azaltıyor.
Abraziv partiküllerin boyutu
büyüdükçe, aşındırıcılık ve
leke çıkarıcı etkinliği de
artıyor. Kimyasal içerikli
beyazlatıcı diş macunları,
dişleri renklendiren
pigmentleri kimyasal olarak
değiştirerek renklenmeyi
önlüyor. Optik özellikteki
beyazlatıcı diş macunları
ise ‘‘blue covarin’’ gibi
pigment içerikleri sayesinde
etki gösteriyor. Fırçalama
sonrası; mavi, ince, yarı
transparan bir film tabaka
diş yüzeyinde birikiyor.
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Dr. Yeşim Şeşen Uslu
Restoratif Diş Tedavisi
Uzmanı

Bu ince film tabakası ve ışık
etkileşimi ile dişler daha
beyaz ve parlak görünüyor.
Son zamanlarda aktif
karbon içerikli beyazlatıcı
diş macunları da sıklıkla
kullanılıyor.

Diş macunlarındaki
aşındırıcı özellik hangi
seviyede olmalı?

Göreli Dentin Aşındırıcılığı
(Relative Dentine Abrasivity
-RDA), diş macunlarının
aşındırıcılığının belirtilmesi
amacıyla kullanılıyor. Diş
macunları içindeki aşındırıcı
içerik miktarı,
dişlerin zarar
görmemesi

Hangi ürünler tercih
edilmeli?

Düşük aşındırıcılı diş
macunlarının, renklenmeyi
gidermede daha az etkili
olacağı belirtiliyor. Ancak diş
macunlarının renklenmeyi
önleme (beyazlatma)
etkisini değerlendirirken,
sadece aşındırıcıları değil,
macunun tüm içeriğini
birlikte değerlendirmek
gerekiyor.

CİLT BAKIMI

Cildi yaşlandıran
4 önemli hata
Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunun önüne
geçmek mümkün değil. Ancak yapılan bazı
kişisel hatalar, cildin beklenen zamandan önce
daha solgun, mat ve yaşlı görünmesine yol
açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak,
cildi erken yaşlandıran 4 hatalı alışkanlığı anlattı,
önemli öneri ve uyarılarda bulundu.

Hata 1: Güneşten
korunmamak
Doğrusu: Cildinizin hasara

uğramaması için güneş
ışınlarının yeryüzüne en dik
geldiği 10:00-16:00 saatleri
arasında açık alanlarda zaman
geçirmeyin. Açık tenliyseniz
minimum 50 SPF,
koyu tenliyseniz minimum
30 SPF içeren güneş
koruyucuları kullanmayı
ihmal etmeyin.

Hata 3: Sağlıksız
beslenmek
Doğrusu: Yeterli ve dengeli

beslenme, cilt sağlığı için
en önemli etkenlerden biri.
Sebze, meyve ve doymamış
yağ asitlerinden zengin
Akdeniz usulü beslenmek,
haftada en az iki kez balık
ile sağlıklı yağlar içeren
kuruyemiş tüketmek, cilt
yaşlanmasının gecikmesine
yardımcı oluyor.
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Hata 2: Cildi doğru
nemlendirmemek
Doğrusu: Yaşla birlikte

cilde parlaklık ve nem veren
yağ ünitesinde azalma
görüldüğü için zaman içinde
cilt daha kuru ve hassas bir
forma dönüşüyor. Bu nedenle
cildinizin tipine ve yaşınıza
uygun olan nemlendiriciyi
seçerek, günde iki kez nem
takviyesi yapmaya özen
gösterin.

Hata 4: Sigara
içmek
Doğrusu: Sigara

kullanımı ve pasif içicilik
ciltte; donukluk, matlık,
lekelenme ve kirli bir
görünüm oluşturmasının
yanı sıra, cildin
oksijenlenmesini bozarak
kırışıklık oluşumunu ve
lekelenmeyi tetikliyor.

KİŞİSEL BAKIM

Evde saç bakımının
püf noktaları
Covid-19 salgını nedeniyle birçok kadın saç bakımını kuaföre gitmek
yerine evde kendi yapmayı tercih ediyor. Uluslararası Kuaför Eğitmeni
Sinan Ergün, evde saç bakımının püf noktalarını sizler için anlattı.
4 Doğal parlaklık için:

Saçlarınızın daha
canlı, parlak ve dolgun
gözükmesini sağlamak için
saf bal ve limonu
sıcak suyla karıştırın,
saç boy ve uçlarına sürün.
Streç filme sardıktan sonra
10 dakika bekletin ve iyice
arındırın.

4 Saç kuruluğunu
önlemek için:

Saçlarınızın nem dengesinin
normal seviyesinin altında
olması kuruluğa ve buna
bağlı saç uçlarında kırılmaya
yol açar. Saçlarınızın nemli
ve sağlıklı olması için argan
yağı ya da saf zeytinyağı ile
esmer şekeri karıştırıp, saç
uçlarında 15 dakika bekletin
ve arındırın.

4 Yağlı saçlardan
kurtulmak için:

Saçı yağlandıran nedenlerin
başında yanlış kozmetik
ürünü kullanımı geliyor. Saç
kremini diplere kullanmak
bile saçın yağ dengesini
bozuyor ve saçlarda aşırı
yağlanma problemine
sebep oluyor. Öncelikle
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yağlanmanın sebebini
bulup daha sonra çözüme
odaklanmak gerekiyor.
Yağlı saçlardan kurtulmak
için; yumurtanın beyazı
ve limonu karıştırın. İçine
az kaya tuzu ekleyerek
karıştırmaya devam
edin. Saç boy ve uçlarına
sürdükten sonra 20 dakika
bekletip arındırın.

4 Kepek oluşumunu
önlemek için:

Herhangi bir cilt
rahatsızlığına (egzama vs.)
bağlı kepek probleminiz
yoksa kepeği temizlemek
doğal yollarla da mümkün.
Hindistan cevizi yağı,
nane yağı ve rendelenmiş
limon kabuğunu karıştırıp,
saç diplerinize parmak
uçlarınızla (tırnaklarınızı
kullanmadan) 15 dakika
masaj yaparak uygulayın.
10 dakika bekletin,
ardından saçınızdan
arındırın.
Arındırdıktan
sonra pamukla
hafif şekilde
diplere saf
kantaron
yağı sürün.

Kantaron yenilenme
konusunda saç diplerinize
destek olur.

4 Kabarık saçları

sakinleştirmek için:

Kabarık saçları olanlar,
şekillendirme için daha
fazla zaman ayırmak
zorunda kalıyor. "Yıka-çık",
özellikle kabarık saçlılar
için bir hayal.
Fakat düzenli uygulama
ile kabarık saçları da
doğal yollarla
sakinleştirmek mümkün.
Muz, süzme yoğurt,
bal ve 2-3 damla argan
yağını karıştırın. Saçınızın
boy ve uçlarına yoğun
bir şekilde sürüp, 30
dakika bekledikten sonra
arındırın.

HOBİ

"Küçük bir bahçem
olsun" diyorsanız...
Şehir hayatının stresinden uzaklaşma ve toprakla haşır neşir olma
ihtiyacı, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha da arttı. Doğayla
kucaklaşacağınız bir hafta sonu kaçamağı yapma ya da bunu bir yaşam
tarzına dönüştürme arayışındaysanız, hobi bahçeleri tam size göre...

Bağım, bahçem, hatta
hiçbir hobim yok diye
düşünüyorsanız hobi
bahçesi size uygun olabilir.
Başta İstanbul olmak üzere
birçok kentte belediyelerin
kiralama yöntemiyle hizmete
sunduğu hobi bahçeleri, hem
şehir yaşamının stresinden
uzaklaşmak hem de organik
tarım yapmak için fırsat
sunuyor.
Çocuklarınızın kendi
ellerinizle yetiştirdiğiniz
ürünlerle beslenmesini
istemez misiniz?
Belediyelerin altyapısını
hazırlayıp küçük parçalara
böldüğü kiralık topraklarda
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sebze ve meyve yetiştiriciliği
yapmak artık çok kolay.
Hobi bahçeleri olarak
adlandırılan
bu bahçeler,
belediyeler
tarafından
kiraya
veriliyor.
Avrupa'da
da benzerleri
bulunan hobi
bahçeleri,
doğada
serbest zaman
geçirmenizi,
sevdiklerinizle organik
sebze ve meyve yetiştirmenizi
sağlıyor.
Bu bahçeler sayesinde şehir
hayatının zorluklarından,
trafik çilesini çekmekten
uzaklaşabilir, stresten
arınabilirsiniz.
Çocuklarınızın da
betonlaşmış binalardan
çıkıp doğayla, toprakla iç içe
zaman geçirmesine katkıda
bulunmuş olursunuz. Siz
de kulübenizin önünde
sevdiklerinizle keyif
yapmak isterseniz, yıllık
olarak kiralayacağınız
bu hobi bahçelerini dört
mevsim kullanabilirsiniz.

Dilediğiniz metrekare
alanda, istediğiniz bitkileri
gönlünüzce ekip biçebilirsiniz.
Ekolojik tarımla uğraşmanın
keyfine varacağınız
bu alanlar sayesinde
sağlıksız beslenmeye son
verebilir, ayrıca sizin gibi
kiralama yapan bahçe
sahibi komşularınızla
sosyalleşebilirsiniz.

Hobi bahçesi
nasıl yapılır?
Hobi bahçesi yapımına
başlamadan önce ne
kadar büyüklükte bir
bahçe yapmak istediğinize
karar vermeniz gerekir.
Hobi bahçesini sebze ve
meyve yetiştirmek için
kullanacaksanız, öncelikle
ne ekeceğinizi belirlemeniz
lazım. Hobi bahçesi
toprağının yumuşak olması
gerekir. Zengin ve su
tutma kapasitesi yüksek
topraklar organik bahçe
için çok daha faydalı olur.
Arazinin düz olması da
önemli. Bahçenin boyutuna
ve toprağının cinsine karar
verdikten sonra, mevsime
göre ekim işlemlerine
başlayabilirsiniz.

Eylül-Ekim-Kasım
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