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Pandemide
gebelik, daha çok
özen ister
Gebelik kadınlar için
nasıl bir süreçtir?
Bu dönemin özellikleri
neler?

Gebelik,
kadınların
hayatında
en hassas ve özel
dönem. Ancak
birçok gebe
bugünlerde
Covid-19 pandemisi
nedeniyle daha
fazla endişe yaşıyor.
Yeditepe Üniversitesi
Kadın Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı Başkanı
Prof. Dr. Erkut
Attar, pandemi
döneminde
gebelikle ilgili
merak edilen
soruları yanıtladı.
4
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Hamilelik bir kadının
hayatındaki en inanılmaz
dönemdir. Kırk hafta
(9 ay) süren bu yolculukta
kadınların hem bedeni
hem de ruhu çeşitli
aşamalardan geçer.
Bu yolun sonunda
gebeyi karşılayacak
olan kişi,
yeryüzünde tarifsiz
sevginin karşılığı
olan "evlat"tır. Bu
dönemde genellikle ağır
bir iş yükü altındaymış
gibi yorgunluk, halsizlik,
isteksizlik ve göğüslerde
hassasiyet gözlenir, kasık
ağrıları hissedilebilir. Artış
gösteren hormonların
vücudu etkilemeye
başlamasıyla birlikte anne
adayı hamile olduğunu
hissetmeye başlar. 10’uncu
haftaya doğru gebeliği
giderek daha net hisseder.
Altta yatan mide bağırsak
problemleri şiddetlenir.
Anne adayı kilo almaya
başlar, karındaki gerginlik
artar. Bu dönemde

hamilelik hormonu zirve
yapar. Anne adayı ruhen
hassaslaşmaya başlar,
yakınlarına karşı davranışı,
olaylara karşı karar verme
şekli değişir. Bu haftadan
sonra bulantılar yavaş
yavaş azalmaya başlar ve
iştah artar. Anne adayının
gebelikten önce veya
gebelik aşamasında bir
diş hekimine görünmesi
oldukça yararlı olur.
Ağız ve diş sağlığındaki
bozukluklar erken
doğumlara yol açabileceği
gibi, anne ve bebek
sağlığını da önemli ölçüde
etkiler.

Gebeler beslenmede
nelere dikkat etmeli?

Gebelik dönemindeki
beslenme gerek annenin,
gerekse bebeğin sağlık
durumunu kısa ve uzun
vadede önemli ölçüde
etkiler. Bu nedenle
gebelikte doğru beslenme
ve kilo takibi çok önemli.
Bu süreçte annede en
sık görülen sorunlar;
demir eksikliğine bağlı
kansızlık, kalsiyum
yetersizliğine bağlı olarak
kemiklerde zayıflama ve

Prof. Dr. Erkut Attar

Yeditepe Üniversitesi
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı

diş kayıplarıdır. Aşırı ve
dengesiz beslenmelerde
gebeliğe bağlı yüksek
tansiyon, ödem ve
böbreklerde protein kaçağı
ile seyreden çok ciddi
sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu tür durumlarda
tersine düşük ağırlıklı
bebek doğurma riski
artar. Aşırı ağırlık artışına
bağlı kas-iskelet sistemi
bozuklukları ve gebeliğe
bağlı kas iskelet sistemi
ağrıları ortaya çıkar. Bu
ağrılar gebelikten sonra da
yerleşip kalabilir. Düzensiz
ve dengesiz beslenme
sonucunda gebeliğe bağlı
diyabet meydana gelebilir.
Gebelikte oluşan diyabete

dergi
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Yeterli vitamin ve
mineral alınmalı

Covid-19 salgını sürecinde
gebelik takibi nasıl yapılmalı?
Çok gerekli değilse, pandemi döneminde gebelik muayenelerinin arası
mümkün olduğunca uzatılabilir. Ancak bu arada
Koronavirüs’ten korunmak adına ortaya
çıkabilecek bazı önemli sorunların göz ardı
edilmemesi ise bir diğer önemli nokta.
Bu anlamda gebelikte 12’nci hafta
çok önemli. 16’ncı ve 20’nci haftalar
da keza gebelik takibinde önemli
dönemler. Gebelerin bu haftalarda
takiplere gelmeleri özellikle
öneriliyor.

34’üncü haftaya kadar ayda bir olan
kontrolleri 1.5 ayda bir, 34’üncü
haftadan sonra iki haftada bir
yapılması gereken kontrolleri daha
uzun aralıklarla, örneğin üç haftada
bire çıkartarak, gebelerin izolasyonuna
olabildiğince özen gösterilmesi doğru olur.
Kontrole gelen gebelerin ise genel hijyen ve
pandemi kurallarının çok iyi uygulandığı ortamlarda
teması mümkün olduğunca azaltarak bakılmaları esastır.

6
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Gebelikte oluşan diyabete
bağlı olarak bebeğin
kilosunda aşırı artışlar
olabilir. Bu durum zor ve
müdahaleli doğumlara
neden olabileceği gibi,
sezaryen ile doğum
oranını artırır. Ayrıca gebe
kalmaya karar veren bir
kadının mutlaka doğum
uzmanına ve diş hekimine
muayene olması gerekir.
Gebenin alması gereken
enerjinin yüzde 15'i
proteinler, yüzde 25-30'u
yağlar, yüzde 50-55’i
de karbonhidratlardan
sağlanmalı. Karbonhidrat
türü olarak basit şekerden
kesinlikle kaçınılmalı.

Covid-19, gebelik
döneminde daha fazla
risk taşıyor mu?

Gebelerin Covid-19’a
yakalanma riski, genel
popülasyona göre
daha yüksek değil. Öte
yandan, enfeksiyondan
korunabilmek adına
gebelerin de dikkatli olması
gerekiyor. Genel sosyal
izolasyon kuralları, diğer
bireylerde olduğu gibi
gebeler için de geçerli.
Covid-19’un gebelerde
erken doğuma yol açtığına
dair henüz elimizde

bilimsel bir veri yok. Bu
dönemde asıl önemli nokta
anne adaylarının yaşadığı
endişenin giderilmesi.

Covid-19 tedavisinin
bebeğe zararı var mı?

Belirti göstermeden
Covid-19 pozitif olan
gebelerde de anne
karnındaki çocuk için
bir risk bulunmuyor.
Test sonucu pozitif olan
annelerin bebeklerine
mutlaka test yapılması
gerekiyor. Pozitif olan
anneler, bu konuda
hekimlerini ve sağlık
ekiplerini hem kendi
sağlıklarını hem de diğer
insanlara bulaştırma riskini
göz önüne alarak mutlaka
bilgilendirmeli.

Anne Covid-19
taşıyorsa, virüs
bebeğe de bulaşır mı?

Dünyada Covid-19’lu
yenidoğan vakalarına
rastlanıyor. Ancak
bebeğin anne karnından
Koronavirüs’ü alıp
almadığına dair henüz
kesin bir veri bulunmuyor.
Koronavirüs enfeksiyonunun
daha çok bebek bakımı ve
emzirme esnasında bebeğe
bulaştığı biliniyor.

4 Gebelik döneminde
günlük enerji ve protein
alımı ile beraber; demir,
çinko, kalsiyum,
D vitamini, B12 vitamini
ve B2 vitamin alımları
da çok önemli.
4 Demirin temel kaynağı
kırmızı et, yumurta
sarısı, koyu yeşil
yapraklı sebzeler ve
kuru meyvelerdir.
Özellikle hayvansal
kaynaklı demirin vücut
tarafından emilimi ve
kullanımı daha fazla
olur. Emilimi artırmak
için kırmızı et ve
yumurta ile birlikte, C
vitamininden zengin bir
besin (taze sebze-meyve)
tüketilmesi önerilir.
4 Folik asit gebelikte
mutlak alınması
gereken bir vitamin.
Eksikliğinde bebeğin
omurgası içindeki sinir
dokusunda fıtıklaşma
olur. Bu durum
ameliyatla düzeltilebilir
ancak buna bağlı
olarak merkezi sinir
sisteminde enfeksiyon
veya işlev kayıpları
ortaya çıkabilir.
4 Çinko elementi et, deniz
ürünleri, balık, yumurta
gibi hayvansal kaynaklı
besinlerde bulunur.
Yetersizliğinde bebekte
büyüme geriliği, ölü
doğumlar, doğumsal
anomaliler görülebilir.
4 Kalsiyum yetersizliği
anne sütünün kalsiyum
içeriğini de olumsuz
etkiler. Kalsiyumun
en temel kaynağı
süt-yoğurt-peynirden
oluşan süt ürünleridir.

dergi
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Covid-19, gebelerin
ruh sağlığını da etkiledi
Beraberinde psikolojik pandemiyi de getiren Covid-19, hassas bir süreç
geçiren gebelerin ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. Uzman Klinik Psikolog
Deniz Oğur Yiğit, Covid-19’un gebeler üzerindeki etkilerini şöyle anlattı:
Koronavirüs’ün kişilerde
yarattığı en büyük korku
“Bana bulaşır mı?”
korkusuydu. Bu korkunun
çok daha fazlasını gebelerde
görüyoruz.
Çünkü gebeler kendisine
bulaşmasından ziyade
“Bebeğime bulaşır mı?”
ve “Bebeğimin gelişimini
etkiler mi?” sorularıyla
bu süreci geçiriyor. Gebe
kadınlar, hormonal bir takım
değişikliklerden dolayı daha
kırılgan ve kolay etkilenen
bir yapıda oluyor. Bu doğal
yapıya eklenen pandemik
bir durumun süreci daha
ağır bir hale getirdiğini
klinik vakalarda oldukça sık
görüyoruz. Kendi durumu
ve pandemiye ilişkin
farkındalık çalışmalarıyla,
gebenin kaygı düzeyini

sağlıklı bir seviyede tutmaya
çalışıyoruz. Bu noktada
ilk çalışılması gereken
“belirsizlik” duygusu. Bu
buğulu durumun netleşmesi
gebelik sürecini oldukça
kolaylaştıracak.

Aile bireylerinin
desteği önemli

Belirsizlik duygusunun
ortadan kalkması için
virüse ilişkin en doğru ve
en kısa bilgiyi edinmek,
önlemleri değerlendirmek
ve kişinin üzerine düşenleri
yapması birincil ön koşul.
Bu süreçte gebelerin bunu
tek başlarına yapmaları
içinde bulundukları
duygusal durumdan dolayı
zor olabileceğinden, aile
bireylerinin desteği çok
önemli. Eğer siz de bir gebe

Deniz Oğur Yiğit

Uzman Klinik Psikolog

yakını iseniz, gebelerin
bütün enerjilerini alan
ve kendilerini hastaymış
gibi hissetmelerine sebep
olan bir takım durumlar
için abartısız desteğin,
gebelerin sürecini
kolaylaştıracağını göz
önünde bulundurmalısınız.

İki önemli uyarı
Kaygılarınızı saklamayın: Pandemi sürecinde gebeler korku
ve kaygılarını saklamamalı veya inkar etmemeli. Çünkü inkar
edilen, itilen her duygu ve düşünce mutlaka bir şekilde kendini
ortaya çıkartır. Gebelik sürecinde bu geri dönüşler daha sert
olabilir.
Suçluluk duygusuna yenilmeyin: Var olan sorunlar ve sorun
oluşturacak etkenler, kadınların bebeklerine ilişkin yaptıkları
ve yapamadıkları konusunda suçluluk hissetmelerine sebep
olabilir. Gebelerin kontrol edebildiği alanlara odaklanması ve
bu alanlarda iyileşme çalışmaları yapması, kontrolleri dışındaki
alanlarda hekimleri ile iş birlikçi bir şekilde çalışması, hem
gebenin hem de bebeğin sağlığı için önem taşır.

8
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Probiyotik
beslenme ile
güçlü bağışıklık
Koronavirüs’e karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem
taşıyor. Bu nedenle beslenmede bağışıklığı güçlendirmede etkili olan
probiyotiklere yer verilmesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve
Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, probiyotik besinlerin faydalarını anlatı.
Koronavirüs salgınına karşı
ilk önce sosyal izolasyonu
sağlamak, özellikle el
hijyenine dikkat etmek ve
sonrasında da bağışıklığı
güçlü tutmak gerekir.
Koronavirüs ciddi sağlık
sorunlarını beraberinde
getirdiğinden immün sistemi
koruyucu önlemler alınması
çok önemli. Bunun için de
beslenmede probiyotiklere
yer verilmeli.
Sindirim sistemini
düzenlemeye yardımcı olan
ve bu sayede bağışıklığı
olumlu yönde etkileyen
mikoorganizmalara
“probiyotik” adı verilir.
Probiyotikler bağırsağın
doğal florasının hastalığa
neden olan her türlü
patojen yani zararlı
organizmaya karşı bir
bariyer oluşturmasına
yardımcı olur. Bağışıklık
sistemi hücrelerinin büyük
bir kısmı bağırsaklarda
bulunur ve bağırsakların
güçlü olması bağışıklık

10
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Aslıhan Altuntaş

Beslenme ve Diyet Uzmanı

sisteminin de güçlü
olması anlamına gelir.
İçerdiği probiyotikler
sayesinde hem bağırsak
florasını hem bağışıklık
sistemini güçlendiren
yoğurt, bağırsak sağlığı
için çok önemli olan
probiyotik özellikte bir
besindir. Sağlıklı bir
bağırsak sayesinde obezite
engellenebilir, leptin ve
insülin direnci kırılabilir
ve enfeksiyonlara karşı
kalkan oluşturulabilir.
Yapılan son araştırmalar,

tüketilen yoğurdun tam
yağlı olmasının obezite,
diyabet ve kalp hastalıkları
açısından risk taşımadığını
söylese de bunlar
kanıtlanmış değil. Bu
sebeple 2 yaşından sonra
toplam yağ tüketimini
azaltmak için yarım yağlı
ya da az yağlı yoğurtlar
tercih edilmeli. Günlük
beslenmede 1-2 su bardağı
kadar yoğurt bulunmalı.

Kefir de çok önemli
bir probiyotik

Yoğurt gibi kefir de
probiyotik içeriklidir. Kefirin
sabah kahvaltısından
önce içilmesi uygun olur.
Bunun sebebi, gece uzun
süren açlığın ardından kan
şekerinin dengelenmesini
ve günlük kalsiyum
ihtiyacının karşılanmasını
sağlamasıdır. Kefir
ayrıca bağırsak florasının
düzenlenmesine yardımcı
olur. Kefirin fayda sağlaması
için her gün bir bardak

tüketilmesi gerekir. Ancak meyveli
kefirlerden ziyade sade tüketilmesi
daha uygun olur. Bağışıklık
için kefir ya da yoğurt
tüketilemiyorsa, bir
hekime danışılarak,
eczanelerden
temin edilecek
probiyotik
destekleri
kullanılabilir.

Turşu ve sirke
tüketirken dikkat!

Ev turşusu, sirke de
probiyotik besinler arasında
yer alır. Ancak bu besinler
bağışıklığı desteklese de, eğer
grip ya da nezle gibi üst solunum
yolu enfeksiyonları varsa dikkatli
tüketilmesi gereken grup arasında
bulunur. Mayalı gıdalardan turşu,
sirke, yoğurt ve ayran histaminin
vücutta salgılanmasını artırır. Bu
besinlerin fayda-zarar dengelerini
ayarlamak, tüketimi tamamen
kesmek yerine sınırlandırmak,
böylece bağışıklığı güçlendirici
faydalarından da mahrum
kalmamak doğru olur.
Grip, nezle, faranjit, sinüzit
gibi durumlarda doktora
başvurulduğunda antihistaminik
ilaçlar verilir. Çünkü üst solunum
yolu enfeksiyonları ve alerjilerde
vücutta oluşan şikayetlerden sorumlu
olan madde histamindir. Histamin
vücutta arttığı zaman bu olumsuz
durumlarla karşılaşılır. Dolayısıyla
soğuk algınlığı varsa histamini
azaltacak, histamin içermeyen ya
da histamin salınımını artırmayan
besinleri tüketmek daha faydalı
olur.

Hastayken günde 400 ml kefir
tüketmek yeterli
Bazı besinler doğal olarak
histamin içerir, bazı besinler
histaminin vücutta

dergi 11
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artmasına neden olur.
Bazı besinler ise histamini
parçalayarak kandaki
miktarının artmasına yol açar.
Histaminden zengin olan
besinlerde ilk sırada mayalı
besinler bulunur. En çok
uzak durulması gereken

İyi bakteriler

Probiyotik
besinlerin
5 önemli
faydası

Yiyeceklerin vitamin
ve mineral
emilimini artırır.

3
12

içecekler, mayalı alkollü
içkilerdir. İnek sütü de
histamin salgılatan besinler
arasında yer alır. Soğuk
algınlığı durumlarında inek
sütü yerine belki keçi sütü
tercih edilebilir. Bunun
yanında yoğurt ve kefir de

Kötü bakteriler

Vücudu
hastalıklardan
korur ve bağışıklık
sistemini güçlendirir.

1
İshal, mide rahatsızlığı,
şişkinlik, gaz gibi
durumları önlemeye
yardımcı olur.

4
dergi

mayalı ve histamin içeriği
fazla olan gıdalar arasında
bulunur. Dolayısıyla
hastayken süt yerine
yoğurt ve kefiri tercih edip,
bunu da günde 400 ml ile
sınırlandırmak daha sağlıklı
olur.

Kanseri önleyici
ve tedavi edici
etkileri bulunur.

2
Kilo vermeye
katkı sağlar.

5

VİTAMİN

ile ilgili bunları
biliyor musunuz?
Vücudumuz için çok önemli bir işlevi olan D vitamini,
Koronavirüs ile savaşta da öne çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ozan Kocakaya, D vitamini ile ilgili merak edilen
soruları yanıtladı.
D vitamini nasıl alınır?

dışında da birçok işleve
sahiptir. Saç ve cilt sağlığını
düzenler, meme kanseri ve
prostat kanseri hücrelerinin
büyümesini engeller.

D vitamini, ya cildimizde
güneşin ultraviyole ışınları
sayesinde kolesterolden
üretilir ya da besinler
sayesinde vücuda alınır. Son
yıllarda gitgide artan oranda
ağızdan alınan D vitamini
miktarı da önem kazandı.

Hangi besinlerde
bulunur?

Balık - yumurta gibi
hayvansal besinlerde
D vitamininin D3 formu,
baklagiller başta olmak
üzere bitkisel kaynaklarda ise
D2 formu bulunur. Fizyolojik
olarak D2 de D3 de aynı
etkinliğe sahiptir, ancak D3
formun insan vücudundaki
ömrü biraz daha uzun olduğu
için tedavide tercih edilir.

D vitamini eksikliği en
çok kimlerde görülür?

Yaşlılarda, koyu tenlilerde,
böbrek hastalığı ve yağ
emilimi bozukluğuna neden

14
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Vücudumuzda D vitamini
hangi düzeyde olmalı?

Dr. Ozan Kocakaya

İç Hastalıkları Uzmanı

olan hastalığı olanlarda,
obezlerde ve obezite
cerrahisi geçirenlerde
D vitamini eksikliği riski
yüksektir.

D vitamininin faydası
nedir?

Aktif D vitamininin en çok
bilinen etkileri kalsiyum
metabolizması üzerinedir.
Bağırsaklardan kalsiyum
emilimini artırır, kemik
mineral yapısını düzenler.
Ancak iskelet kas sistemi

Yapılan toplum sağlığı
çalışmaları D vitamininin
istenilen yararları
sağlayabilmesi için kanda
ölçülen düzeyinin 30 ng/
ml’den büyük olması
gerektiğini gösteriyor.
Yaşlılarda veya obezite gibi
devam eden risk faktörü
olanlarda daha yüksek
değerler hedeflenebilir. 70
yaşına kadar herkes günde
600 IU, 70 yaşın üzerindekiler
800 IU D vitamini almalı.
Eksiklik saptanması
durumunda, altta yatan
sebebe göre tedavi şekli
seçilen D vitamini preparatı
ve dozu değiştirilmeli,
hastaya göre bir tedavi
programı oluşturulmalı.

SAĞLIKLI BESLENME
Öksürük
Giderici Çay

İçinizi ısıtacak
sağlıklı kış çayları
Anadolu’dan Yöresel
Kaynar Çayı

Sevihan Akbulut

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Soğuk kış aylarında
sağlığın korunması
ve bazı şikayetlerin
giderilmesinde
izlenmesi gereken
belki de en keyifli yol
sıcacık bitki çaylarını
tüketmek. İçinizi
ısıtacak sağlıklı kış
çayları tarifleri veren
Beslenme ve Diyet
Uzmanı Sevihan
Akbulut, önemli uyarı
ve önerilerde bulundu.
16
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Malzemeler: 1 yemek kaşığı tane yenibahar, 1 ceviz
büyüklüğünde kök zencefil, 1 ceviz büyüklüğünde kök
zerdeçal, 1 ceviz büyüklüğünde kök havlıcan, 1 tatlı
kaşığı tane karabiber, 1 tatlı kaşığı karanfil, 3 adet
çubuk tarçın.
Yapılışı: Tüm malzemeleri yaklaşık 2 litre suda 15 dakika
kaynatın, daha sonra ocağın altını kapatıp, 5 dakika
demlenmeye bırakın.

Klasik Kış Çayı
Malzemeler: 3 yemek kaşığı ıhlamur çiçeği, 3 yemek kaşığı
hibiscus, 5-6 dal adaçayı, 8-9 adet ekinezya, 3 adet
çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı karanfil.
Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Daha
sonra her 1 su bardağına 1 tatlı kaşığı olacak şekilde
karışımdan alın ve bitkileri taze kaynatılmış içme
suyunun içinde ağzı kapalı olarak demlemeye bırakın.
5-10 dakika bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Malzemeler: 4 adet hatmi
çiçeği, 1 yemek kaşığı
ebegümeci, 2 yemek kaşığı
ayva yaprağı, 2 yemek kaşığı
kuşburnu, 1 tutam altın otu
(ölmez çiçek).
Yapılışı: 1 su bardağı kaynar
suyun içine bitkilerin
karışımından 1 tatlı kaşığı
atın, 5-10 dakika demleyin.

Bol Meyveli
Kış Çayı
Malzemeler: 2 adet
limon kabuğu, 1 adet
portakal kabuğu, 1 adet
mandalina kabuğu,
1 adet elma veya yarım
ayva.
Yapılışı: Limon, portakal ve
mandalinanın kabuklarını
soyun, elma veya ayvayı
da kabuklarıyla beraber
dilimleyin ve tüm
malzemeleri yaklaşık
1 litre suda 5-10 dakika
kaynatın.

Solunum
Güçlendirici
Kış Çayı
Malzemeler: 3-4 adet
okaliptus yaprağı,
3 yemek kaşığı papatya,
1 tutam pelin otu, 1 tatlı
kaşığı tıbbi nane, 1 yemek
kaşığı dağ kekiği (zahter).
Yapılışı: 1 su bardağı kaynar
suyun içine bitkilerin
karışımından 1 tatlı
kaşığı atın, 5-10 dakika
demleyin.

Bitki çayı tüketirken...
4 Tarifinde yer almasa bile tüm bitki çaylarına damak
tadınıza göre birkaç damla limon, çubuk tarçın ve
zencefil ekleyebilirsiniz.
4 Bitki çaylarına şeker ilavesi genellikle önerilmez,
tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ilave edilebilir.
4 Yapılan çalışmalar bal eklemenin bitki çaylarının
antioksidan kapasitesini 58 kata kadar artırdığını
gösteriyor.
4 Ayrıca ıhlamura ve öksürük çaylarına bal
karıştırmanın da bitkilerin etkinliğini artırdığı
unutulmamalı.
4 Hazırlanan tüm çaylar tercihen hemen ya da en
fazla aynı gün içinde bitirilmeli, asla ertesi gün
tüketilmemeli.

Bu uyarılara dikkat!
4 Özellikle hipertansiyonu, böbreklerle ilgili sorunu,
diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar ve kolesterol
ilacı, psikiyatrik ilaçlar gibi düzenli alınması gereken
ilaçları kullananlar bitki çaylarına temkinli yaklaşmalı.
Tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı.
4 Daha çok fayda sağlasın diye yüksek miktarlarda
bitki çayı tüketmenin de zararlı olabileceği
unutulmamalı. Günde iki kereden fazla bitki çayı
tüketilmemeli.
4 Gebelerin birkaç bitkinin karışımından oluşan
çayları tüketmeleri kesinlikle önerilmiyor.
Hatta bitkilerin gebeler üzerindeki yan etkileri
araştırılamadığı için gebeler genellikle ıhlamur,
kuşburnu, rezene, papatya dışında hiçbir bitkiyi çay
olarak tüketmemeli.
4 Satın alınan bitkilerin uygun koşullarda toplanıp
paketlenmiş olması da çok önemli. Bu sebeple
güvenilir firmalardan alışveriş yapılmalı.
4 Her ne kadar birçok faydası olsa da sadece bitkilerle
tedavi olma düşüncesi yanlıştır. Herhangi bir sağlık
sorunu olanlar doktora başvurmayı ihmal etmemeli.

dergi 17

ÇOCUK SAĞLIĞI

Çocukların burnu
neden tıkanır?
Burun tıkanıklığı uygun şekilde tedavi edilmezse, çocuklarda
çeşitli problemlere neden olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Denizhan Dizdar, çocuklarda burun tıkanıklığına en sık
sebep olan beş neden hakkında şu bilgileri verdi:

1

Çeşitli
enfeksiyonlar:

2

Doğumsal
semptomlar:

Enfeksiyonlar, alerji, ev
tozları ve polenler, bazen de
yapısal anormallikler burun
tıkanıklıklarına yol açabilir.
Bazı ilaçlar da burun
kuruluğuna ve tıkanıklığına
sebep olabilir.

Doğumdan itibaren görülen
burun tıkanıklıklarının
sık sebeplerinden biri de
"koanal atrezi" denilen
burun arkası ile geniz
arasının zar veya kemik
doku ile kapalı olmasıdır.
Bu durum çocuk doğduğu
günden itibaren kendini
belli eder. Tek taraflı
veya çift taraflı olabilir.

3

Geniz eti ve
bademcik:

Geniz eti, çocuklarda
en sık karşılaşılan
burun tıkanıklığı
sebebidir. Geniz eti
çok büyükse burundan
nefes alıp vermeyi
engeller. Buna bağlı
olarak uykuda nefes
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durması (uyku apnesi) gibi
hastalıklara sebep olabilir.
Uykusunda yatakta dönen,
huzursuz, horlayan, iç çeken
çocuğun kısa aralıklarla
nefes almaya ara verdiği
ve nefesinin kesildiği
fark edilir. Uykudaki bu
tıkanmalar zamanla
çocuğun diş, yüz yapısını
etkileyebilir.

4

Bazı yabancı
cisimler:

Sürekli tek taraflı burun
tıkanıklığı olan özellikle
3 yaş altı çocuklarda,
yabancı cisim olabileceğinin
de akıldan çıkarılmaması
gerekir. Bu yabancı
cisimler, çoğu kez
çocukların oyuncak
parçaları, çevrede
buldukları boncuk,
toka, bozuk para,
dikiş iğnesi
ya da toplu
iğne gibi
cisimlerdir.
Bu cisimleri
burunlarına
sokmaları,

Doç. Dr. Denizhan Dizdar
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

sorunlara yol açabilir.
Burunda yabancı cismin en
sık belirtisi tek taraflı burun
tıkanıklığıdır. Tıkalı olan
burundan kötü kokulu akıntı
gelir.

5

Alerjiye bağlı
burun eti büyümeleri:

Çocuğunuz sürekli burun
ucunu kaşıyor, avuç içiyle
burun ucunu siliyor,
gözlerini ovuşturuyor ve
hapşırıyorsa, alerji akla
gelmeli. Burnu etkileyen
alerjik maddeler daha
çok solunan havadaki
alerjenlerdir. Bazen
yiyeceklere karşı olan
alerjiler de burnu
ve solunum yollarını
etkileyebilir.

EGZERSİZ
kıyafet seçilmeli, yeterli
ortam sağlanmalı ve
ev havalandırılmalı.
Egzersiz sırasında maske
kullanılmamalı.

4 Egzersizlere ısınma

amaçlı yaklaşık 15
dakikalık ev içi yürüyüşle
başlanmalı. Yukarından
aşağıya doğru kas
gruplarını güçlendirecek
egzersizler yapılmalı. Bu
egzersizler haftada üç
gün, 15 tekrarlı üç set
halinde yapılmalı.

4 Evde kalma sürecinde

Evde egzersizin
püf noktaları
Evdeyken kilo almamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ruh
sağlığını korumak için egzersizin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, evde egzersizin
püf noktalarını anlatarak, tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Mehmet İşyar
Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı
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Covid-19 salgın sürecinde
günlük hayatı pandemiye
uygun bir şekilde
düzenlemeyi öğrenmek
gerektiğini belirten Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet İşyar, “Bu
süreçte zorunlu olmadıkça
evden çıkmamak gerekir.
Evdeyken hem kilo almamak,
hem bağışıklık sistemini
güçlendirmek, hem de ruh
sağlığını korumak için ev
içi egzersizler yapılmalı”

dedi. Evde egzersiz
yapmak için ağırlıklara ve
direnç bantlarına gerek
olmadığını vurgulayan
Doç. Dr. İşyar, kişinin
vücut ağırlığını kullanarak
vücudundaki her bir kası
tam olarak çalıştırabileceğini
söyledi. Doç. Dr. İşyar,
evde egzersizle ilgili şu
tavsiyelerde bulundu:

4 Evde yapılacak

egzersizlere başlamadan
önce egzersiz için uygun

hamaratlığın artması
ve karbonhidrat
ağırlıklı beslenme karın
bölgesinde yağlanmayı
da beraberinde getiriyor.
Bunun önüne geçmek
için karın ve üst gövde
kaslarını çalıştıran mekik
hareketleri yapılmalı.
Bunun için sırt üstü yere
uzanmalı, eller ile baş
desteklemeli ve karından
kuvvet alarak vücut
desteksiz oturur pozisyona
getirilmeli. Ancak bunu
yaparken ellerle başı
sadece desteklemeye ve
boynu çekmemeye dikkat
edilmeli.

4 Uzun süre televizyon

ve bilgisayar karşısında
hareketsiz oturmak da
çeşitli sorunlara yol
açıyor. Bel ağrısının
oluşmasını engellemek
için ekran karşısındaki
postürü düzgün tutmaya
dikkat edilmeli ve
omurga etrafındaki
kasları güçlendirecek bel
egzersizleri yapılmalı.
Bunun için yere sırtüstü
uzanmalı, bir diz göğse
çekilmeli, ellerle diz tutulup

Boyun sağlığını korumak için...
"Evde uzun süre kalınması telefonla konuşma süresinin de
uzamasına yol açtı. Bu durum boynun uzun süre sabit bir
tarafa çevrili kalmasına ve postürün bozulmasına sebep
oluyor. Bu yüzden de boyun ağrısından yakınan kişi sayısı
artış gösterdi. Boyun sağlığı için ev egzersizi rutinine
mutlaka boyun kaslarını esnetmeye ve güçlendirmeye
yönelik egzersizler de eklenmeli. Bu egzersizler başın
sırasıyla yavaşça sağa sola çevrilip yatırılmasıyla ve yukarı
aşağı hareket ettirilmesiyle yapılır."

10’a kadar sayılmalı ve geri
uzatılmalı. Bu işlem diğer
dizde de tekrarlanmalı.

4 Ayrıca hayali bir sandalyeye
oturuyormuş gibi yavaşça
çömelip kalkılan squat
egzersizi birçok kas
grubunu çalıştırarak
vücudu güçlendirir. Sadece
bir mat ve takip edilecek
program gerektiren yoga
da hem kasları esnetir ve
güçlendirir, hem de denge
sağlar.

4 Özellikle yaşlılarda

salgın sürecinde diz
ağrıları oldukça arttı.
Ağrıları azaltmak için
diz etrafındaki kas
grupları güçlendirilmeli.
Yatar pozisyonda
kalça kasları kasılarak
bacaklar bükülmeden
yukarı kaldırılıp yaklaşık
10 saniye o seviyede

bekletildikten sonra
yavaşça indirilmeli. Bu diz
egzersizi oldukça faydalı
olur.

4 Ayak başparmağının

üzerine yükselip 10
saniye bekledikten sonra,
yavaşça topuğun üzerine
basılan ayak tabanındaki
fasyayı güçlendiren ayak
egzersizleri yapılmalı. Bu
egzersiz özellikle halk
arasında “topuk dikeni”
olarak bilinen plantar
fasiit hastalığında ağrıyı
azaltmakta önemli rol
oynar.

4 Unutmamak gerekir ki

kişilerin yaşı, vücut yapısı,
sağlık durumu değişkenlik
gösterdiği için bu temel
egzersizler mutlaka
kişiye özel olarak uzman
hekim vasıtasıyla modifiye
edilmeli.
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KADIN SAĞLIĞI

Elle meme
muayenesini
ihmal etmeyin

Doç. Dr. Fatih Levent Balcı
Genel Cerrahi Uzmanı

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu
belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Levent Balcı, erken
dönemde teşhis sayesinde tedavide yüzde 95’e yakın oranda başarı
sağlandığını söyledi. Doç. Dr. Balcı, erken teşhis için özellikle elle
muayenenin önemine dikkat çekti.
Bu belirtilere dikkat!
• Memede ele gelen
ağrılı ya da ağrısız, sert
yapılı, kısıtlı hareket
edebilen ya da yerinden
oynamayan, zamanla
büyüyebilen yapıda olan
şişlik bulunması
• İki meme boyutunun
anlamlı biçimde farklı
olması
• Memede şekil
değişikliği
• Meme başı çevresinde
renk, şekil değişikliği,
içe çökme, meme
ucunda yön değiştirme
• Meme başında çatlak,
yara ya da kabuklanma
oluşumu
• Memede portakal
kabuğu görünümü
• Meme cildinde
kızarıklık, morarma
• Meme başından gelen
kanlı ya da kansız akıntı
• Koltukaltında
hissedilen, ele gelebilen
şişlik
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Amerika’da her 8 kadından,
Türkiye’de ise her 12
kadından biri meme
kanserine yakalanıyor.
Meme kanserinin
kadınlardaki kanserlerin
tümünün yüzde 33’ünden ve
kanserle ilişkili ölümlerin
yüzde 20’sinden sorumlu
olduğunu vurgulayan Genel
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.
Fatih Levent Balcı, “Hiç
doğum yapmamak ya
da geç doğum yapmak
meme kanseri için risk
oluştururken; tiroid ile
ilgili rahatsızlığı bulunan
kadınlarda meme kanseri
görülme oranı daha yüksek
olabiliyor. Meme kanseri
erken dönemde tespit
edildiğinde yüzde 95’e yakın
oranda başarı ile tedavi
edilebiliyor. Günümüzde
meme kanserinde tarama
yöntemlerinde farkındalığın
artmasıyla erken tanı şansı
yükseldi” diye konuştu.

Ayna karşısında
muayene nasıl
yapılmalı?

Kadınların öncelikle ayda bir
ayna karşısında rutin meme
muayenelerini yapmaları
gerektiğini ifade eden Doç.
Dr. Balcı, bu muayenenin
nasıl yapılması gerektiği
hakkında şu bilgileri verdi:
“Bu muayenede öncelikle
iki kol yan tarafta olacak
biçimde meme aynadan
gözlemlenir. Sonrasında
kollar yukarı kaldırılıp eller
başın üzerine konulur ve
başa bastırılarak göğüs
kasları kasılır. Bu şekilde
memeler gözlenir. Daha
sonra her iki el kalça
bölgesine bastırılır, omuzlar
ve dirsekler öne alınıp
memeler gözle izlenir. Bir
sonraki aşamada ise elle
meme muayenesi yapılır.
Burada da sağ meme
sol elle ve sol meme sağ
elle muayene edilir. Sol
kol yukarı kaldırılır ve

sağ elin 2, 3 ve 4’üncü
parmaklarının iç yüzleri ile
sol meme üzerinde daireler
çizecek şekilde dikkatli
ve yavaş olarak muayene
edilir, ayrıca sol koltuk altı
kontrol edilir. Bu aşamada
meme ucundan akıntı gelip
gelmediğine bakılır. Aynı
işlem diğer meme için
de uygulanır. Eğer ayna
karşısında olağan dışı bir
durum görülürse hemen
bir genel cerrahi uzmanına
başvurulması gerekir.”

Kimler riskli grupta?

Meme kanserinde en büyük
risk faktörlerini "kadın
olmak, geç doğum yapmak
ya da hiç doğum yapmamak,
ailede meme kanseri öyküsü
olması, sedanter yaşam,
kilo kontrolünün olmaması"
şeklinde özetleyen Doç. Dr.
Balcı, diğer risk faktörlerini
şöyle sıraladı:

4 BRCA1 pozitifliği olan bir

kadında hayat boyu meme
kanserine veya yumurtalık
kanserine yakalanma
riski yüksektir.

4 Ergenlik çağında meme

gelişimi sırasında
radyasyona maruz
kalınması, bu bölgedeki
dokuların tahrip
olmasına yol açtığı için
meme kanseri riski
yükselir.

4 Östrojen hormonuna

maruz kalınan süredeki
artış da meme kanseri
riskleri arasında yer alır.

4 Aşırı alkol tüketimi ve

alkol tüketimi süresi de
risk oluşturabilir.

4 Yağ içeriği yüksek

yiyeceklerle beslenme

de meme
kanseri
gelişiminde
risk faktörü
oluşturur.

4 Bel çevresi genişliği
de meme kanseri
açısından riskler
arasında sayılabilir.

Meme kaybı olmadan
cerrahi tedavi

Erken evrede (küçük
etraf dokulara metastaz
yapmamış) tespit edilen
meme kanserinde meme
kaybı olmadan, temiz
cerrahi sınırla sadece kitle
çıkarıldığını ifade eden Doç.
Dr. Balcı, diğer tedaviler
hakkında şu bilgileri verdi:
“BRCA testi pozitif olan,
aile hikayesi pozitif veya
memesinde birden çok
odakta meme kanseri
(multisentrik meme kanseri)
olan kanserlerde, meme içi
boşaltılırken, içerisi silikon
ile doldurulup, meme cildi
ve meme başındaki doğal
görüntü korunarak cerrahi
tedavi uygulanır. Bunun
dışında tedavide iki seçenek
öne çıkar.

Memedeki kitlesi küçük
olan, koltuk altı lenf
nodlarına kanser yayılımı
olmamış hastalarda önce
cerrahi, sonra kemoterapi,
radyoterapi ve hormonoterapi
(10 sene boyunca östrojen
hormonunu baskılayan
ağızdan alınan ilaç) kullanılır.
Memedeki kanser kitlesi
5 cm’den büyük veya
koltuk altı lenf nodlarında
kanser metastazı olan
hastalarda ise önce medikal
onkolojik tedavi (neoadjuvan
kemoterapi) yapılıp, kitle
küçüldükten sonra cerrahi
tedavi uygulanır. Son
dönemlerde bazı hasta
grubuna akıllı ilaç tedavileri
uygulanabiliyor. Akıllı ilaç
tedavisinin uygulanabilip
uygulanmayacağı tümörün
biyolojik yapısına göre
belirleniyor.”

Rutin kontroller çok önemli
4 15-85 yaşlarındaki her kadın meme kanseri için risk
taşır. 20 ila 30 yaş arasında her kadının ayna karşısında
rutin meme muayenesi yapması gerekir.
4 30 yaş üstünde de ele gelen kitle olsun ya da olmasın,
ağrı, fibrokist gibi şikayetleri olanların senede bir kez
genel cerrahi uzmanına gidip muayene olması doğru
olur.
4 40 yaş üstünde ise bu görüntüleme tetkiklerine
mamografi eklenmeli. Ailede birinci derece akrabaların
(anne, kız kardeş, erkek kardeş) birinde meme kanseri
öyküsü varsa mamografi 40 yaş altında da önerilir.
4 Bunun yanında 40 yaş altındakilerde meme eğer sert ve
yoğunsa bu hastalarda kontrastlı meme MR’ı önerilir.
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BEBEK BAKIMI

Aşırı ağlayan bebek
kolik olabilir
Yeni doğan bebekler aşırı ağlıyorsa, kolik problemi yaşıyor olabilirler.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin Tansuğ, kolik ile
ilgili soruları yanıtlayarak önemli bilgiler verdi.
Bebeğin kolik olduğu
nasıl anlaşılır?

Prof. Dr. Nermin Tansuğ
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı

Kolik nedir?

Yaşamın ilk 3 ayındaki
bebeklerde görülen aşırı
ağlama genellikle kolik
olarak adlandırılır. İnfantil
kolik, üç aylıktan küçük beş
bebekten birinde görülen
ve anne-babaları çok
endişelendiren, hekime en
sık başvurma nedenleri
arasında yer alır.
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Huzursuzluk ve ağlama
aslında yaşamın ilk üç
ayında normal gelişimin
bir parçasıdır. Aşırı
ağlama üçler kuralı ile
tanımlanır. Üç haftadan
uzun süren, haftada en
az üç gün, her gün en az
üç saat süren ağlama
kolik olarak nitelendirilir.
Kolikli bebekler özellikle
akşam aynı saatte ağlama
atakları geçirirler. Kolik
genellikle iki haftadan
sonra başlar ve dört
aylıktan önce düzelir.

Kolik neden ortaya
çıkar?

Kolikli 20 bebekten birinde
altta orta kulak iltihabı,
idrar yolu infeksiyonu,
menenjit, inek sütü
alerjisi, reflü, laktoz
intoleransı, bağırsaklarda
tıkanıklık, anne sütünden
geçen ilaçlar, aşı
reaksiyonu gibi
başka nedenler
bulunabilir.
İnfantil koliğin
nedeni tam
olarak bilinmiyor.

Aileler sabırlı olmalı
• Aileler öncelikle koliğin
bebek yaklaşık 3-4 aylık
olduğunda, en geç 6 ayını
doldurduğunda geçeceği,
endişe etmemeleri ve
sabırlı olmaları hususunda
bilgilendirilmeli.
• İlk altı ay sadece anne
sütü ile beslenmenin
infantil kolikte koruyucu
faktör olduğu biliniyor.
• Tedavide simetikon,
bağırsak hareketlerini
artırarak gaz oluşumunu
azaltıyor. Böylece kolik
atakları seyrekleşiyor.
Sistemik yan etkisi
bulunmayan simetikonun
diğer ilaçlarla etkileşimi
olabileceğinden dikkat
edilmeli.
• Probiyotikler, bağırsak
florasının düzenlenmesi ile
alerjenlere karşı gelişen
hassasiyeti azaltıyor.
Yapılan çalışmalar,
bifido bakterileri ve
laktobasilus’un ağlama ve
huzursuzluğu önlediğini
gösteriyor. Laktobasilus
reuteri içeren probiyotikler
kolik ağlama tedavisinde
etkinlik gösteriyor.

AĞIZ SAĞLIĞI

Ortodontik tedavi
ile güzel dişler
Dişleriniz çarpık, sıkışık ya da ayrıksa, ortodontik tedavi ile
bu durum düzeltilebilir. Ortodontik tedavinin sadece estetik değil
sağlık için de gerekli olabileceğini belirten Ortodonti Uzmanı
Prof. Dr. Arzu Arı Demirkaya, önemli bilgiler paylaştı.
Hem dişlerin diziliminin
hatalı olduğu, yer darlığı ve
yer fazlalığı gibi durumlarda,
hem de alt ve üst çenenin
birbirlerine ve yüze göre
konumlarının hatalı ve
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çenelerin önde ya da
geride olduğu durumlarda
ortodontik tedavi uygulamak
gerektiğini vurgulayan
Ortodonti Uzmanı Prof. Dr.
Arzu Arı Demirkaya, “En
basit bir diş çapraşıklığı
bile en azından ağızda daha
çok bakteri tutunmasına
neden olduğu için sağlığa
zararlıdır" dedi. Daha büyük
ortodontik sorunların dişeti
sağlığını tehdit ettiğini,
konuşma şeklini bozduğunu,
düzgün çiğnemeyi, ısırmayı
imkansız kıldığını ve çene
eklemlerinin bozulmasına
etki ettiğini ifade eden Prof.
Dr. Arı Demirkaya, şöyle
devam etti: "Konuşurken,
gülümserken dişlerin
çirkin görünmesi veya

Prof. Dr. Arzu Arı
Demirkaya
Ortodonti Uzmanı

çeneler nedeniyle yüzün
güzel görünmemesi kişinin
kendine güvenini azaltır,
sosyal hayatını ve hatta
ruh sağlığını etkiler. Bütün
bu nedenlerle ortodontik
tedavinin sadece estetik
amaçla yapıldığını söylemek
yanlış olur.”

Ortodontik tedavi
hangi yaşta uygulanmalı?

Ortodontik tedavi
ne kadar sürer?

Dişler ve dişetleri sağlıklı olduğu
sürece her yaşta ortodontik tedavi
uygulanabilir. Ancak dişlerle birlikte
çene konumları da bozuksa, ortodontik
tedavinin çocukların en hızlı gelişim
gösterdiği 11-14 yaşlarında yapılması
büyük önem taşır. Çocukların diş
ve çene gelişiminin bir ortodontist
tarafından takip edilmesi gerekir.

Dişlere yapıştırılan sabit tellerle
yapılan kapsamlı ortodontik tedaviler
çoğunlukla 18-24 ay sürer. Bu
tedavi boyunca ortodontist kişiyi 6-8
haftalık aralıklarla görmek ister.
Ancak ortodontik tedavi süresinin
düzeltilmek istenen bozukluğun
kapsamına göre değiştiğini
unutmamak gerekir.

dergi

CİLT BAKIMI

Kışın
soğuk hava
cildinizi
kurutmasın
Soğuk hava cildi yıpratıyor, kurutup, çatlamasına neden
oluyor. Bu yüzden özellikle kış mevsiminde doğru ve
etkili bakım yapmak, cildi temizlemek ve nemlendirmek
gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, kışın
cilt bakımı için şu önerilerde bulundu:

Bol su içmek cildi içeriden nemlendirir. Sağlık açısından
bir engel yoksa, günde 2 litre su içilmesinde fayda var.
Çay, kahve gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahip
olduğundan vücuttaki suyun azalmasına yol açabilir.

Bol
su için

Soğuk cildi kurutur, nemini alır, elastik liflerin
kaybına kadar giden zararlara neden olur. Soğuk
havalarda, doğru kullanılan bir nemlendirici cildi
bu etkilerden korur.

Kış aylarında da
güneş koruyucu
kullanın

Sağlıklı
beslenin
dergi

Nemlendirici
krem
kullanın

Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için
güneş koruyucular, sadece yazın değil kışın da
kullanılmalı. Kimyasal filtrelere ilave olarak
fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmeli.

Yağlanma, akne oluşumuna ve mikrop üremesine
zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cildin sık yıkanması
gerekir. Sabun kullanılacaksa antiseptik ve doğal
olanlar tercih edilmeli.
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Dr. Ahmet Günay

Dermatoloji Uzmanı

Cildinizi
sık sık
temizleyin

Sebze, meyve gibi vitamin yönünden zengin
yiyecekler tüketilmeli, gerekirse vitamin takviyesi
alınmalı. Biotin, C ve E vitaminleri ile çinko cilt
sağlığı için önem taşır.

MEVSİMSEL UYARI

Kalp sağlığı için
soğuktan korunun
Kışın vücut sıcaklığını korumak kalp sağlığı açısından büyük önem
taşıyor. Birçok çalışmanın kış aylarında kalp krizi geçirme riskinin
arttığını kanıtladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin,
kışın kalp sağlığını korumanın önemine ve yapılması gerekenlere
dikkat çekti.
Riski artıran unsurlar

Hava soğuduğunda
vücuttaki atar damarlarda
vazokonstriksiyon (damarlarda
büzüşme) gelişir ve vücudu
sıcak tutabilmek için kan akımı
hızlanır. Bu nedenle tansiyon,
genellikle soğuk aylarda
sıcak aylara göre daha yüksek
olur. Ayrıca kışın kolesterol
seviyesinde yükselme
kaydedilir. Bu unsurlar
kalp krizi geçirme riskini
artırabilecek nitelik taşır.

Vücut ısısının düşmesi
tehlike yaratır

Vücut ısısının düşmesi vücut
sıcaklığının 35 derecenin
altına düşmesi anlamına
gelir. Bu durum, vücut
kendisi yeteri kadar enerji
üretip çekirdek ısısını
tutamadığından oluşur ve
kalp krizi geçirme açısından
tehlike arz eder.

Kimler risk altında?
Özellikle çocuklar ve
yaşlılar (65 yaş üstü)
bu açıdan risk altında
bulunur. Çünkü
bahsedilen kişilerin
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Soğuk ve rüzgarın etkisi

Doç. Dr. Süha Çetin
Kardiyoloji Uzmanı

durumlarını ifade etme veya
hareket kabiliyetleri azalmış
olabilir. Yaşlı insanların
cilt altı yağ dokusu veya
soğukluğu hissetme duygusu
azalma gösterebilir ve
dolayısıyla "soğuk tehlikesini"
hissetmeyebilirler.

Kışın havanın soğuk olması
haricinde rüzgar ve yağmur
da vücut ısısının düşmesine
neden olabilir. Özellikle
rüzgar önemli bir rol oynar
çünkü vücudu saran ısınmış
havayı çabucak yok edebilir.
Bu bağlamda kışın yaşlı
insanlarda koroner arter
hastalığı mevcutsa "angina
pectoris" denilen göğüste
baskı hissi veya kalp krizi
gerçekleşebilir.

Sıcak tutan giysiler giyin

Kışın kalbi koruma
stratejisinin en kolay ve
temel ilkesi vücudun normal
sıcaklığını korumaktır.
Sıcak tutan giysilere önem
vererek kalın giyisiler
altında sıcaklığın kalmasını
sağlayarak, soğuğa karşı
bir izolasyon oluşturulabilir.
Özellikle ellerden,
ayaklardan ve baştan
sıcaklık ciddi anlamda
kaybedilebileceği için
şapka takıp eldiven,
yün çorap ve sıcak
tutan botlar giymek
önem taşır.

Kalbi güçlendiren besinler
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kalp sağlığında etkinliği
bilimsel olarak kanıtlanmış Omega-3 ve Nitrik Oksit’in faydalarını
anlatarak, bunları içeren besinler hakkında bilgi verdi.
OMEGA-3

Kalp ve damar dostu takviye
gıdaların başında Omega-3
geliyor. Kolesterol düşürücü
etkisi de olan Omega-3’ler
düzenli tüketildiğinde kalp
hastalığı gelişimini ve kalp
krizi riskini düşürüyor.

Omega-3 içeren
besinler: Balıklar, en

önemli hayvansal Omega-3
kaynaklarıdır. Özellikle
somon, uskumru, hamsi,
istavrit, sardalya ve ton
balığının Omega-3 seviyesi
oldukça yüksektir. Günlük
4 gram Omega-3 alımı için,
cinsine göre değişmekle
birlikte, ortalama 150250 gram balık tüketmek
gerekiyor. Ancak balığın
pişirilme şekli Omega-3
seviyesini etkiliyor. Tavada
yağda kızaran balık yerine
ızgara ve fırınlanmış balık
tercih edilmeli. Bitkisel
Omega-3 kaynaklarının
başında ise; ceviz, badem,

fındık, lahana, semizotu,
ıspanak ve soya fasulyesi
gibi besinler geliyor.

NİTRİK OKSİT

Kalp ve damar sağlığını
doğrudan etkileyen bir
madde olan Nitrik Oksit
salınımı ile damarlarda
genişleme olup, kan
basıncı düşüyor. Damar
sertliğinin başlangıcındaki
ana mekanizmalardan
birinin hücrelerin Nitrik
Oksit salma yeteneklerini
yitirmesi olduğu biliniyor.

Nitrik Oksit içeren
besinler: Nitrik Oksit

dışarıdan doğrudan
alınmıyor. Balık, et,
hububat, kuruyemiş gibi
gıdalarda bulunan arjinin
ve sitrulin aminoasitleri ile
özellikle koyu yeşil yapraklı
sebzelerde bulunan nitrat
vücut içinde Nitrik Oksit'e
dönüşerek olumlu etki
yapıyor.

Prof. Dr. Ahmet Karabulut
Kardiyoloji Uzmanı

Meyvelerin yapısında
bulunan ve güçlü
bir antioksidan olan
flavonoidler de Nitrik Oksit
salınımını artırıyor. Nitrik
Oksit'i artıran takviye
gıdalar fazla kullanıldığında
mide ve bağırsak düzenini
bozabiliyor. Bu nedenle bu
takviyeler doktor önerisine
göre alınmalı. Takviye
gıda yanında, C vitamini,
E vitamini, glutatyon gibi
antioksidanlar ve düzenli
egzersiz de vücuttaki Nitrik
Oksit üretimini artırıyor.
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ECZACI GÖZÜYLE

Sağlıklı, dengeli ve doğal
beslenmeye önem vermeliyiz
Şehir hayatının, endüstriyel gıdaların ve stresin insan
metabolizmasını çok zorladığı bir zamanda yaşıyoruz.
Bu sebeple yiyip içtiğimize, yaşadığımız ortama ve
alışkanlıklarımıza daha çok dikkat etmeliyiz.
Yıllardır üzerinde
durduğumuz, her fırsatta
dostlarımıza ısrarla
tavsiye ettiğimiz konuların
öneminin anlaşılması, bu
süreçte tüm toplumun
gündemine girerek
farkındalık yaratması;
Covid-19 pandemisinin
hayatımıza getirdiği
değişikliklerden biri...
Şehir hayatının, endüstriyel
gıdaların ve stresin
insan metabolizmasını
çok zorladığı bir
zamanda yaşıyoruz. Bu
sebeple yiyip içtiğimize,
yaşadığımız ortama ve
alışkanlıklarımıza daha
çok dikkat etmeliyiz.
Hipokrates, "Yiyecekleriniz
ilacınız, ilacınız
yiyecekleriniz olsun" der.
Hekimlerin piri ve hükümdarı
olarak nitelenen İbn-i Sina
da reçetelerinde hastaların
yiyeceklerine yer verir.
Bunlardan bazıları şöyle:
Susam yağı: Yüksek
miktarda E vitamini içerir.
Kalbe faydalıdır, yüksek
oranda lesitin içeriği
ile beyin ve sinir
hücrelerini destekler.
Kabak suyu: Yüksek
tansiyona iyi gelir.

Karnabahar:

Karaciğeri çalıştırır.
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Kereviz: İdrar söktürür.
Kuşkonmaz: Proteince

zengin, kalori ve
karbonhidrat bakımından
düşük alkalin bir besindir.
Potasyum, folat, A, C ve B
vitamini kompleksi, içerdiği
lifler bakımından da niasin,
fosfor ve sodyum açısından
zengindir.
Badem: Göğüs
hastalığından şikayeti
olanlar badem yemeli,
üzerine bal şerbeti de
içilebilir.
Bal: Bal, kansızlığı ve
halsizliği gidermede
etkilidir.
Kuzu kulağı: Haşlama
suyu beyne faydalıdır.
Kişniş: Kalp çarpıntısına
karşı kişniş yenebilir.
Tavuk suyu: Omurgada
ağrı varsa tavuk suyu
içilebilir. Kronik öksürük ve
gribe de iyi gelir.
Kuru üzüm: Mafsal
ağrılarına iyi gelir.

Ecz. A. Selman Sideli
Beyaz leblebi: Asit
oranını dengeleyerek
mideye iyi gelir. Reflü,
gastrit ve ülser riskini
azaltır, bedeni ısıtır.
Nane: Mideye çok iyi gelir.
Çam fıstığı: Felce iyi gelir.
Süt: Yorgunluğa ve
gerginliğe iyi gelir.
Hurma: Mideyi rahatlatır,
kan üretir.
Elma: Kalbi güçlendirir.
Et suyu (koyun): Kilo
aldırır, bünyeyi
kuvvetlendirir.
Sarımsak: Sırt
ağrılarından ve öksürükten
şikayetçi olanlar sarımsak
yiyebilir.
Yumurta: İyi bir beslenme
programında yumurta
olmalı.
Yukarıda belirtilen bu
besinler mümkünse en
doğal hali ile tüketilmeli.
Mamül haline gelmiş,
raflarda aylarca bekleyen
market ürünlerini
önermiyoruz. Modern
hayatın zorlukları
sebebiyle bu yararlı
besin ve mineraller
doğal yollardan
alınamıyorsa,
eczanelerden
güvenilir olarak
temin edilen takviye
gıda desteği kullanılabilir.

