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Sağlıklı, parlak, pürüzsüz 
bir cilt ve dinç bir bedene 
sahip olmak için günlük 
hayatta temel sağlığımızı 
bozan ve hücresel 
yaşlanmayı tetikleyen 
etkenler hakkında bireyleri 
bilinçlendirmek ve önleyici 
tedaviler ile yaşlanma 
sürecini iyi yönetmek 
gerekir.
Medikal estetik 
uygulamalarda başarının 
temeli; cilt kalitesini 
artırarak, cildi önce temel 
sağlığına kavuşturmaktır. 
Bilinçli uygulanan güncel 
teknoloji ve ürünler 
sayesinde sosyal yaşamdan 
alıkoymayan, kişiye 
özel planlanan küçük 
dokunuşlar ile daha dinç ve 
sağlıklı ifadeyi sağlamak 
mümkün. Güzellik, bilinçli 
bakılan sağlıklı beden ve 
zihinle başlar. Sağlık ve 
güzelliklerle dolu harika 
bir bahar dileyerek, 
cildin yenilenmesi için 
yaptığımız uygulamalardan 
bahsetmek isterim.

tabakasına enjekte ediyoruz. 
Cildin kendi onarım 
süreçlerini de tetikleyerek, 
hasarlı cildi yenileme ve cilt 
kalitesini artırma esasına 
dayalı klinik tedaviler 
uyguluyoruz.
Bu sayede foto-krono 
yaşlanma, oksidatif stres 
hasarı, menopoza bağlı 
ciltte tonus ve elastikiyet 
kayıpları, boyun ve dekolte 
kırışıkları gibi yaşlanmaya 
bağlı hasarı iyileştirebiliyor, 
bunun yanı sıra aktif akne 
ve buna bağlı enflamasyona 
karşı tedavide etkin 
sonuçlar alabiliyoruz.

Cildi sağlıklı ışıltısına
kavuşturmak mümkün
Cildin yaşlanma nedenleri 
ve etkilerine karşı 
savaşan; cildi canlandıran, 
hücresel düzeyde yeniden 
yapılandıran, sıkılaşma ve 
lifting sağlayan antioksidan 
etkili mezokokteyl 
enjeksiyonları sayesinde, 
cildi sağlıklı ışıltısına 
kavuşturmak ve yıllar içinde 
oluşan hasarı gidermek 
mümkün.
Antienflamatuar ve 
antioksidan etkili zencefil 
özü (gingerol) ve spirulina 
(algler), cildin nem tutma 
kapasitesini artırıcı 
özellikte hyalüronik asit, 
cildi sıkılaştıran ve senil 
pigmentasyonu (yaşa bağlı 
cilt lekelerini) azaltma 
yeteneğine sahip "ömür 
uzatan molekül" olarak 
adlandırılan DMAE, protein 
yapıtaşı polipeptidler 
ve hücresel düzeyde 
yenilenmeyi sağlayan 
polinükleotidler gibi zengin 
içerikli mezosolüsyonları, 
ince uçlu iğneler yardımıyla 
cildin orta dermis 

Dr. Pelin Taşkıran, kış şartlarının cildinize kaybettirdiklerini baharda 
geri kazandırmanın sağlıklı ve etkin yollarını; “Arındırma, Canlandırma, 
Koruma” olarak üç temel adımda sıraladı.

Cildinizi  
baharda tazeleyin! 

Dr.Pelin Taşkıran
Medikal Estetik Hekimi

KAPAK KONUSU
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Sağlıklı güzellik alanında uluslararası gelişmeleri ve teknolojiyi 
yakından takip ederek en güncel etkili tedavi uygulamalarını 
hastalarıyla buluşturan Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran, 
cilt kalitesini artıran ve yenileyen klinik uygulamaları Alphega 
Dergi okurları için anlattı. Dr. Taşkıran, zencefil detoksu, kolajen 
takviyesi, pandemide maske takmaya bağlı gelişen cilt sorunları ve 
ameliyatsız bölgesel zayıflama yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Üç temel adımda  
yenilenme sağlanabilir
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KAPAK KONUSU

Siyah zencefil (Kaempferia 
Parviflora), güçlü 
antienflamatuar ve 
antioksidan etkisi sayesinde 
yaşlanmaya neden olan 
iki temel mekanizmayı; 
"inflammaging" ve 
"oksidasyon"u baskılama 
özelliğine sahiptir. Bu nedenle 
"evrensel ilaç" olarak da 
adlandırılır.
Inflammaging'i (enflamasyona 
bağlı yaşlanma) tetikleyen 
unsurlarda UV hasarı, 
kimyasal irritanlar ve 
kozmetikler gibi ekstrensik 

faktörlerin yanı sıra; fiziksel 
stres, ilaç kullanımı, kötü 
beslenme, hormonal 
dengesizlikler gibi intrensek 
faktörler de rol oynar. 
Inflammaging, ciltte 
diskolarasyon ve lekelere, 
tonus-elastikiyet kaybına 
bağlı ciltte gevşeklik ve 
sarkmalara, ince ve derin 
çizgilere sebep olur. Serbest 
radikallerin sebep olduğu 
oksidatif stres hasarı hücrenin 
mitokondrial (enerji üretici 
yapı) düzeyinde yaşlanmasına 
yol açar.

Zencefilin bir diğer özelliği 
de akneye sebep olan 
“Propionibacterium acnes”i, 
bunun yanı sıra ciltte aşırı 
yağlanma-siyah nokta ve 
yağ butonları oluşumuna 
neden olan sebocytelerdeki 
lipogenesis'i inhibe edici 
özellikte olmasıdır. Yani aktif 
akne ve akne skarlarına 
bağlı ciltte renk bozulmaları, 
yağ dengesi bozulmuş, 
gözenekleri geniş ve 
tıkanmış, hasarlı ciltlerde 
tam bir arındırıcı iyileştirici 
özelliğe sahiptir.

Hücre metabolizmasını artıran,  
serbest radikallere karşı  
güçlü antioksidan etkili siyah zencefil  
ve hücresel düzeyde yenilenmeyi  
sağlayan polinükleotidler,  
cilde uygulanan peeling ve 
enjeksiyonların içeriğinde   
yerini aldı.

Ciltte bahar 
temizliği için 
Zencefil Detoksu!

1 V Carbon System, cildin ihtiyacına bağlı olarak  
orta ve derin kimyasal peeling uygulama olanağı sağlayan 

iki aşamalı modüler bir sistemdir.

3  İkinci aşamada uygulanan V carbon sprey, ilk aşamada 
sürülen film tabakanın tedavi derinliğini düzenlerken,  
aynı zamanda içeriğindeki Mikronize Hekzapeptidler  

(botoks etkili peptid: acetyl-8 hexapeptide) ve hidrolize  
kolajen sayesinde ince çizgileri açar ve cilt dokusunda  

anında lifting etkisi sağlar.

5 Kişiyi iş ve sosyal yaşamından alıkoymadan 15-20 dakika 
gibi kısa sürede uygulanan bu tedavinin en önemli avantajı, 
eski nesil kimyasal peelingler ya da lazer uygulamalarında 

olduğu gibi uzun iyileşme süreçlerinin olmaması, cilt 
soyulmalarının yaşanmamasıdır.

2
Birinci aşamada uygulanan film tabaka Siyah Zencefil 

ve meyan kökünün yanı sıra; etkinliği yönetilebilir, 
rejenerasyon ve aydınlatıcı özelliklere sahip doğal peeling 
ajanları ferulik asit, mandelik asit, laktik asit ve glukolik 
asit gibi leke tedavisinde etkin narin asitler ile arındırma 

ve detoks özelliğine sahip aktif karbon içerir.

4Sistem, cilt kalitesini artırma ve yenilemede 
etkin bir çözüm olarak tek başına veya 

Q switched lazer teknolojileri ile birlikte 
kullanılabilir.

6Bu arındırıcı, cilt kalitesini artıran kimyasal 
uygulama sonrası zencefil ve meyan kökünün yatıştırıcı 

(antienlamatuar) özelliği sayesinde hemen ardından diğer 
enjeksiyonlu tedavi ve estetik uygulamalar yapılabilir. 

Kişilerin uygulama sonrası SPF özellikli UV hasarından 
koruyucu nemlendirici kremler kullanmaları yeterli olur.

6 maddede V Carbon System

V Carbon System, uygulama süresine göre kontrollü peeling 
imkanı sağladığından, cildin yüzeyinde sağlıksız, mat ve yorgun 
görünüme sebep olan ölü hücreleri epidermal tabakadan 
uzaklaştırarak, detoks ve cilt yenileme amacıyla medikal cilt 
bakımı olarak da kullanılır.

Önemli bir bilgi



Kolajen  
takviyesi ile
yaşlanmayı  
geciktirebilirsiniz

KAPAK KONUSU

Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak, yüksek kolajen seviyesi ile doğru 
orantılıdır. Kaliteli ve güvenilir kaynaktan elde edilmiş kolajen peptidler 
içeren takviye gıdalarla kolajen sentezini artırmak ve kayıpları yerine 
koymak mümkün.

En büyük organımız 
olan cildimizin yüzde 
70'i, yüzümüzdeki ve 
bedenimizdeki kas 
tendonlarının kütlesel 
olarak yüzde 80'i 
kolajenden oluşur.  
Sağlıklı ve genç bir  
cilde sahip olmak,  
yüksek kolajen seviyesi  
ile doğru orantılıdır.  
Bilinen 28 tip kolajen  
vardır ancak vücudumuzdaki 
kolajenin yüzde 90'ını  

gençliğini destekleyen ve 
canlandıran hyalüronik 
asit gibi serbest radikal 
hasarını onarmayı sağlayan 
antioksidanlar, glutatyon 
ve alfa lipoik asit, bunun 
yanı sıra saç ve tırnak 
sağlığımızı destekleyen 
çinko biotin ve selenyum 
gibi günlük ihtiyacımız olan  
C ve B vitaminlerini  bir 
arada bulunduran takviye 
gıdalar, biz hekimler 
tarafından önerilir. 

TİP1 kolajen oluşturur.
30'lu yaşlardan itibaren 
her yıl giderek artan 
kayıpları tam olarak 
durduramasak da kaliteli 
ve güvenilir kaynaktan 
elde edilmiş kolajen 
peptidler içeren takviye 
gıdalarla kolajen sentezini 
artırmak ve kayıpları 
yerine koymak mümkün. 
Kolajen peptidlerin yanı 
sıra cildimizin nem tutma 
kapasitesini artıran, 

Önemli olan, alacağınız kolajenin yeterli yüksek seviyede ve emilebilir formda 
olması. Kolajen kullanımına başlarken, suda çözünebilir saşe ya da içime hazır 

likid formları tercih edebilirsiniz. Yapılan klinik çalışmalar balık ya da sığır kolajen 
çeşidinin aynı etkinlikte olduğunu gösteriyor.

Kolajen kullanım dozu ve süresi yaşa, cildin deformasyon derecesine göre 
farklılık gösterir. Kolajenin etkisini görebilmek için en az  

3 ay düzenli kullanılması önerilir.

30-35 yaş sonrası en az 5000 mg hidrolize kolajen içeren takviyelerin 3 aylık 
kür olarak kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, kolajen seviyesini korumak için 
3 ay boyunca idame olarak tablet formu da kullanıma eklenebilir. 40-50 yaş 
aralığındaki kişiler kolajen takviyesini yılda 2 defa 3 aylık kürler şeklinde 

kullanabilirler.

Kolajen hangi formda kullanılmalı?
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Baharda güneşiniz bol ancak   
UV korumanız tam olsun!

Pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni bir terim de "MASKNE" yani  
maske kullanımına bağlı ciltte gelişen aknelenme, irritasyona bağlı  
kızarıklık ve hassasiyet... Belirlenen tedavilerle bu bulguların önüne geçilebilir.

Pandemide  
ortaya çıkan  
sorun: MASKNE

Ciltteki gözenekler, yağ 
bezleri ve kıl folikülleri 
bulunduran; ter, yağ ve 
toksinlerin cildimizden 
dışarı atılmasını, ısı 
ve oksijen dengesini 
sağlayan, cildi bakteri ve 
viral enfeksiyonlara karşı 
koruyan açıklıklardır.  
Özellikle burun, yanaklar 
ve çene bölgesinde çevre 
kirliliği, ter, kozmetikler 
gibi etkenler, gözeneklerin 
tıkanmasına ve cildin sebum 
dengesinin bozulmasına 
yol açar. Buna bağlı akne, 

başvurmak ve belirlenen 
tedavi protokolleri ile 
bulguların derinleşmesini 
önlemek gerekir.
Cildi bakteri yükünden 
arındırıcı ve irritasyon 
bulgularını yatıştırıcı 
özellikte peeling- 
mezosolüsyon-lazer  
teknolojilerinin yanı sıra, 
cilt bağışıklığını güçlendiren 
mineral bazlı topikal ve 
oral kombinasyon tedavileri 
güncel bir yaklaşım olarak 
uygulanıyor.

atopik dermatit denilen 
hassasiyet, kızarıklık ve 
alerjiler gelişebilir.
Kullanılan maskenin yapısı, 
irritan materyal olmaması, 
sık değiştirilmesi, altındaki 
cildin temiz tutulması, 
gözenekleri tıkayan 
kozmetik kullanımından 
uzak durulması ve su 
bazlı katkısız ürünlerle 
nemlendirilmesi önemli.
Ciltte enfeksiyon bulguları, 
kızarıklık, ısı artışı ve 
akne geliştiğinde hekime 

Güneşin zararlı ışınlarından 
ve kapalı ortamda sürekli 
maruz kaldığımız “mavi ışık” 
(cep telefonu ve ekran ışıkları 
vb) hasarından yaz kış 
cildimizi korumak önemli. 
Fotoaging (güneşin zararlı 
ışınlarına bağlı yaşlanma) 
ile ciltte kuruma,ton 
farklılıkları, lekelenme, 
kırışıklıkların oluşumu 
karşısında cildinizi yaşama 
döndürecek iki temel bileşen 
kolajen ve hyalüronik asittir. 

Güneşin zararlı ışınlarından 
ve cildi yıpratan çevresel 
faktörlerden yaz-kış bilinçli 
korunmak önemli. "Güneş 
koruyucu özellikte krem" 
seçerken sadece yüksek 
SPF derecelendirmesi 
değil, titanium dioksit, 
çinko oksit, ectoin ve 
minerallerin içerikte yer 
almasına, cilt tipinize 
uygun bazlı ve yatıştırıcı 
özellikte olmasına dikkat 
edilmeli.



Günümüz kentli yaşam 
akışında hızlı ve düzensiz 
beslenme, hareketsizlik ve 
çevresel faktörlere (tarımsal 
ve hayvansal gıdaların üretim 
biçimi, saklama koşulları, 
koruyucu maddeler, 
alerjenler, içtiğimiz su, 
soluduğumuz hava vb) bağlı 
ortaya çıkan metabolik 
değişimler nedeniyle 
kilo problemi, fiziksel 
ve psikolojik sağlığımızı 
etkileyerek yaşam kalitemizi 
bozmaya devam ediyor.
Sağlıklı bölgesel zayıflamada 
metabolizmaya bütüncül 
yaklaşım ve bilinçli beslenme 
ile eş zamanlı uyguladığımız 
ameliyatsız yağ parçalama 
(lipoliz), sıkılaşma ve 
incelmeye yönelik klinik 
işlemler sayesinde daha hızlı, 
kalıcı ve etkin sonuçlar elde 
etmek tedavilerin temelini 
oluşturuyor.

Bölgesel zayıflama nedir?
Bölgesel zayıflama; yağ 
hücrelerinin parçalanması 
(lipoliz), kan ve lenf 
dolaşımının hızlandırılarak 
parçalanan yağ asitlerinin 
drenajının sağlanması, 
vücudun daha fazla 
oksijenlenmesi ile  
dokuların yenilenmesi 
esasına dayalı tedavi 
protokollerinden oluşur.
Lipolitik ajanlar, içerdiği 
safra asitleri ile kullanımı 
son derece güvenli, yağ 
hücrelerini parçalama 
yeteneği olan maddelerdir. 
Bölgeye göre ince uçlu 
mezoterapi enjektörleri 
veya kanül yardımıyla yağ 
dokusuna homojen biçimde 
uygulanabilir.

Selülit problemine çözüm
“Lokal lipodistrofi” bilinen 
ismiyle selülit; kan ve lenf 
dolaşımının bozulması 
nedeni ile yağ moleküllerinin 
dokularda düzensiz dağılımı 
ve su tutması neticesinde 

meydana gelen patolojik 
durumdur. Sağlıklı 

beslenme, düzenli 
egzersiz, bol sıvı 
alımı tedavide 
önemli olsa da 
kafein, phosphocol, 
gluconate, 

carnitine, gingerol gibi etken 
maddeler içeren mezoterapi 
uygulamaları ile ciltte ve cilt 
altı dokuda yer alan düzensiz 
portakal kabuğu görünümü 
ve çatlakların tedavisi 
sağlanır.
Yüksek yoğunlukta odaklanmış 
ultrasound ses dalgaları 
ile yağ hücrelerini çeşitli 
derinliklerde parçalayan 
tek seansta bir-iki beden 
incelme sağlayan teknoloji; 
acısız, güvenli, hastayı sosyal 
yaşamdan alıkoymadan 
sıkılaşarak zayıflama imkanı 
sağlayan günümüz tedavi 
alternatifleri arasındadır.

Bahar aylarında danışanlarımızdan gelen sorular arasında “bölgesel 
zayıflama” ilk sırada yer alıyor. Medikal estetik alanında teknoloji ve  
ürün Ar-Ge çalışmaları geliştikçe hastalarımıza sunduğumuz tedavi 
alternatifleri de artıyor.

Ameliyatsız bölgesel
zayıflama yöntemleri

Bölgesel zayıflama
kişiye özel planlanmalı 

Bölgesel zayıflama, 
danışanların 
metabolizmalarına, doku 
ve yağlanma durumlarına 
göre kişiye özel planlanan 
tedavi protokolleri ile 
başarılı olur. Yaz yaklaşırken 
bilinçsiz şok diyetler, insülin 
direncinizi daha kötüye 
sürükleyen uzun açlıklar 
ya da sağlıksız sık öğünler 
ile beden ve ruh sağlığınıza 
zarar vermek yerine 
sağlık profesyonellerine 
danışılması yerinde olur.
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Hepimiz canlı, ışıldayan 
sağlıklı bir cildimiz olsun 
isteriz. Cildimiz kurursa 
nemlendiriciler, kırışma ve 
sarkma olursa anti-aging 
kremler, leke oluşursa leke 
giderici ürünler kullanırız. 
Elbette bu ürünler de 
cildimizde olumlu bir etki 
oluşturur. Fakat genellikle 
elde edilen sonuç geçici 
olur, ürünü kullanmayı 
kestiğimizde cilt yine eski 
haline geri döner. Burada en 
önemli konu cildin gıdalarını 
her gün düzenli olarak 
vermektir.

Peki nedir bu besinler ve 
nasıl alınmalı?
Cildimizin yaşam kaynağı  
A vitaminidir.  

Cildin kendi rengini veren 
‘’melanosit’’ hücreleri 
ciltte pigmentasyon 
mekanizmasına yön verir. 
Melanin, melanositlerin 
cildi güneşin zararlı UVA, 
UVB ve UVC ışınlarından 
korumak için salgıladığı ve 
bronzlaşmaya neden olan 
cilt rengini kontrol eden 
doğal bir pigmenttir. Ciltteki 
lekelerin önemli bir kısmı 
uzun süre güneşin zararlı 
ışınlarına maruz kalmaktan 
oluşur. Yanlış kozmetik 
kullanımı, beslenme 
dikkatsizliği, yeterli su 
alınmaması ve uyku 
düzensizliği ciltte lekeler 
oluşmasında primer etkilidir. 
Bazı ilaçların yan etkileri ve 
hamilelik aynı şekilde ciltte 
pigment dağılımında sorun 
yaratabilir. Leke oluşumunda 
genetik faktörler, hormon 
düzeyini değiştiren 
preparatlar, melanosit 
hücrelerinin yaşamsal 
faaliyetlerini bozar, sonuç 
olarak ciltte lekelenmeye 
sebebiyet verir.

Cilt lekelerinden 
korunmanın 5 yolu
1. Uzun süreli güneş 

ışınlarına maruz 

bu hücrelerin de üretim 
yapmasını destekler. 
Bütün bunları okuduktan 
sonra, sakın size en yakın 
eczaneden gidip A vitamini 
takviyeleri alıp içmeye 
başlamayın. Çünkü A 
vitamini ağız yolu ile yüksek 
doz alındığında organlar 
üzerinde ciddi yan etkiler 
oluşturabilir. Bu nedenle 
doktorunuz önermedikçe 
A vitaminini gıda takviyesi 
olarak kullanmayın. 
Yapmamız gereken rutin 
basit, basit olduğu kadar 
da etkilidir. Cildimizin  
A vitamini ve beraberinde 
C vitamini ile E vitaminine 
ihtiyacı bulunur. Cilt altı 
hücrelere ulaşabilmesi için 
bu vitaminlerin formları 
önemli. A vitamini Retinil 
Palmitat, C vitamini ise 
yağda çözünen bir formda 
olmalı. Sabah ve akşam 
yüzünüzü yıkadıktan sonra 
cilt vitaminlerinizi içeren 
kreminizi sürmelisiniz. 
Hangi marka ürün 
kullanıyor olursanız olun, 
ihmal etmemeniz gereken, 
krem formunda cilt 
vitamininizdir. 
Sevgiyle ışıldayan bir cilt ile 
sağlıkla kalın...

Bu ilaçları kullanırken 
kesinlikle doktorunuz 
veya eczacınız 
danışmanlığında kullanın. 

5. Vücudunuza su alımına 
ve tükettiğiniz gıdalara 
özen gösterin. Hidratlar, 
kolajen bağlarla sarılmış 
cildinizin elastikiyetini 

düzenleyen, 
parlaklığını 

sağlayan ve 
besleyen 
hyalüronik 
asidin görev 
yapmasına 
yardımcı 

olur. Aynı 
zamanda 

cildin kendi nem 
seviyesini düzenler. 
Tükettiğiniz gıdalarda 
bulunan trans yağ, 
kanserojen madde ve 
patojenler cildinizde 
lekelenmeye direkt etki 
yapar. Cilt sağlığında kilit 
rol oynayan Provitamin 
B5, Vitamin A, Vitamin 
C, Vitamin D, Vitamin E 
ve Vitamin K’nın alımına, 
ayrıca çinko, silisyum, 
selenyum ve kükürt 
minerallerini besinlerden 
almaya özen gösterin.

Cildin elastikiyetini 
sağlayan fibroblastlar, 
kolajen ve elastin 
üretiminden sorumludur. 
Zamanla ciltte azalan A 
vitamininin de etkisiyle 
görevlerini yapamamaya 
başlarlar. İşte o zaman 
cilt kurumaya, kırışmaya 
ve sarkmaya başlar. Biz 
de nemlendiricilerle bunu 
telefi etmeye çalışırız. 
Oysa yapılması gereken 
fibroblastları tekrar çalışır 
hale getirmektir. Yapılan 
çalışmalar, kaç yaşında 
olusak olalım bu hücrelere 
çalışmaları için gerekli 
olan A vitamini verildiğinde, 
yeniden çalışmaya 
başladığını göstermiştir. 
Melanositler ise cildimize 
rengini veren melanini 
sentezlerler. Melanositler 
düzgün çalışamazlarsa, 
ciltte açık ya da koyu 
lekelenmeler oluşur. 
Bu hücrelerin de doğru 
çalışmasını yine A vitamini 
sağlar. 
Keratinositler, cildimizin en 
üst tabakasındaki keratini 
üreten hücrelerdir. Bu 
keratin yapı sayesinde cilt 
kendini korur. A vitamini 

kalmaktan, solaryumdan 
ve UV içerikli çeşitli 
yapay ışınlardan 
korunun. Güneşten 
gelen UVA, UVB ve düşük 
de olsa UVC ışınları 
ciltteki melanositlerin 
pigmentasyon 
mekanizmasına zarar 
verebilir.

2. Sivilce, akne, 
cilt yarası, 
ben ve siyah 
noktalarınıza 
elinizle 
müdahale 
etmeyin.
Yağlı, çok kuru 
cilt ve atopik 
bir cildiniz 
varsa nemlendirici, 
temizleyici jel, onarıcı 
bakım kremi, güneş 
kremi ve çeşitli cilt 
preparatlarını eczacınıza 
danışarak kullanın.

3. Hamilelik sürecinde 
cildinizin hassaslaşacağını 
göz önünde bulundurarak 
güneş ışınlarından 
kaçının ve 11.00-15.00 
saatleri arasında güneşe 
çıkmayın.

4. Ciltte aşırı duyarlılık yan 
etkisi yaratan ilaçların 
kullanımına dikkat edin. 

Bedenimiz nasıl gıdasız yaşayamazsa, 
cildimiz de canlı kalmak için hayati besinlerini 
her gün almalı. Cildimizin yaşam kaynağı ise 
A vitaminidir. 

Cildimizi doğru beslemezsek 
kremler hiçbir işe yaramaz!

Ecz. Neslihan  
Güçlü Atılgan

Ecz. Ufuk 
Topçuoğlu

Cilt lekelerinin çoğu, uzun süre güneşin zararlı 
ışınlarına maruz kalınması nedeniyle oluşur.  
Cilde renk veren melanin pigmentlerinin ciltte 
düzensiz dağılması sorun yaratır. 

Cilt lekeleri neden oluşur? 
Nasıl önlenebilir?
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Mikrobiyota vücudumuzdaki 
mikroorganizmaların 
oluşturduğu iç  
ekosistemimizdir. 
Bağırsak mikrobiyotası 
bebek ana rahminde 
iken gelişmeye başlar. 
Büyürken yediklerimizden, 
içtiklerimizden, çevremizden, 
temas ettiğimiz kişilerden 
pek çok bakteri alırız. Alınan 
mikroorganizmalar kimi 
zaman dost, kimi zaman 
düşman bakteriler, bazen 
ikisinin bir karması olabilir.
Probiyotikler, konağın 
mikroflorasını değiştiren 
canlı mikroorganizmalar 
içeren takviyeler veya 
gıdalardır. Prebiyotikler, 
yerli bakterilerin büyümesini 
ve/veya aktivitesini 
seçici olarak uyaran 
sindirilemeyen bir bileşen 
içeren takviyeler veya 
gıdalardır. Postbiyotikler, 
konakçıda biyolojik aktiviteye 
sahip olan probiyotik 
mikroorganizmalardan 
canlı olmayan bakteri 
ürünleri veya metabolik yan 
ürünlerdir. Sinbiyotik, hem 

4. Enflamatuar 
gastrointestinal sistem 
hastalıkları, helicobacter 
pylori enfeksiyonu 
veya bakteriyel aşırı 
büyümeye bağlı mikrobiyal 
anormallikleri ve 
enflamasyon üzerinde 
faydalı etkiler.

5. Obstipasyondan veya 
irritabl kolondan muzdarip 
kişilerde dışkı ve dışkı 
kıvamının normalleşmesi.

6. Bebeklerde alerji ve atopik 
hastalıkların önlenmesi 
veya hafifletilmesi.

7. Solunum yolu 
enfeksiyonlarının (nezle, 
grip) ve diğer bulaşıcı 
hastalıkların önlenmesi ile 
ürogenital enfeksiyonların 
tedavisi.

probiyotik hem de prebiyotik 
içeren bir üründür.

Probiyotiklerin
iyi bilinen etkileri
1. Rotavirüs kaynaklı 

veya antibiyotikle 
ilişkili ishalin süresi ve 
şikayetlerinin önlenmesi 
ve/veya azaltılması, ayrıca 
laktoz intoleransından 
kaynaklanan şikayetlerin 
hafifletilmesi.

2. Bağırsaklardaki kanseri 
teşvik eden enzimlerin 
ve/veya çürütücü 
(bakteriyel) metabolitlerin 
konsantrasyonunun azaltılması.

3. Sağlıklı kişilerde 
gastrointestinal 
sistemlerin spesifik 
olmayan ve düzensiz 
şikayetlerinin önlenmesi 
ve hafifletilmesi.

Bağırsak mikrobiyotasının bebek ana rahminde iken gelişmeye 
başladığını belirten Uzm. Ecz. Hürcan Karaman, bağırsak sağlığı için 
çok önemli olan probiyotikler hakkında şu bilgileri verdi:

Probiyotikler 
sağlık için 
çok faydalı Uzm. Ecz. Hürcan Karaman

SAĞLIKLI YAŞAM

Açken Ksiloglukan ve tokken Saccoromyces Boluardii 
alınabilir. Bu şekilde, dışkılama sayısında azalma ve 
normale dönüş sağlanması olasıdır. Tek başına kullanımda, 
kısa süre içinde ishalin tedavisine katkı sağlayabilir.

İshale karşı etkili yöntem

ECZACI GÖZÜYLE

Çin’de 2019 yılının son 
döneminde ortaya çıkan 
ve dünyaya yayılan  
Koronavirüs pandemisi, 
hayatımıza yeni bir olmazsa 
olmaz kazandırdı; maske. 
Artık maskeler, hayatımızın 
her anında yanımızda 
bulunan vazgeçilmez bir 
unsuru oldu.
Maskeler hayatımıza 
girdiğinde üretilen 
maske miktarı ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktı. 
Önce maskeye ulaşmada 
ciddi sıkıntılar yaşadık. 
Yeterli maske olmaması 
nedeniyle, piyasada fahiş 
fiyata maske satan 
birçok aracı 
türedi. 
Herkes 
bulabildiği 
maskelerle 
ihtiyacını 
gidermeye çalıştı. 
Maske satışının 
yasaklanması da işin 
bir başka boyutuydu. 
Artık maske 
sayısı da çeşidi de 
ihtiyacı karşılar 
duruma geldi. 
Maske üretiminin 
artması, maskelerin 
kalitelerini de 

da kendi içlerinde ikiye 
ayrılıyorlar. Daha kolay 
anlaşılması için maskelerin 
özellikleri aşağıdaki tabloda 
karşılaştırmalı olarak 
veriliyor.
Özetle aşağıdaki tabloya 
bakıldığında tüm özellikleri 
uygun olan maske 
türü Ventilsiz Solunum 
Maskeleri’dir. Bunun 
yanında  Almanya’nın 
Bavyera Eyaleti, 15 
Ocak 2021 tarihinden 
itibaren insanların 
toplu bulundukları tüm 
mekanlarda en az FFP2 
filtreli ventilsiz solunum 
maskelerinin takılmasını 
zorunlu kıldı. Almanya’nın 
diğer eyaletleri ile Fransa’da 
da benzer kararlar alınması 
bekleniyor. 
Herkese maskeli ve sağlıklı 
günler dilerim…

sorgulamamıza imkan 
vermeye başladı. 
Birçoğumuz basit cerrahi 
maskeleri yeterli görürken, 
bazılarımız FFP2, FFP3 
filtreli ventilli maskeler 
kullanmaya başladık. Ancak, 
piyasada bulunan bu kadar 
çeşitli maske varken; “Hangi 
maskeyi kullanmamız daha 
doğru olur?” sorusunu 
irdelemedik.

Piyasada yaygın iki tür 
maske kullanılıyor
Çok fazla detaya girmeden 
kısaca değerlendirirsek, 
piyasada yaygın iki tür 

maske kullanılıyor. 
Birincisi, basit 

cerrahi maskeler, 
diğeri solunum 
maskeleri. Solunum 
maskeleri ventilli 
ve ventilsiz olarak 

Ventilsiz Solunum Maskeleri; yüze tam uyum 
sağlama, kullananı ve karşı tarafı koruma 
özelliklerinin üçünü de sağlaması nedeniyle 
uygunluk taşıyor. 

Niçin, “Ventilsiz Solunum
Maskeleri”ni kullanmalıyız? 

Ecz. Sevinç  
Şenel Özdemir



Baharla birlikte polen 
alerjilerinin arttığını belirten 
Çocuk Alerji Uzmanı Prof. 
Dr. Gülbin Bingöl, ilkbaharda 
görülen alerjilerin 
mevsimsel alerji olarak 
da adlandırıldığını ve daha 
çok solunum yolları ile ilgili 
bulgulara neden olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Bingöl, 
“Göz, burun ve akciğerlerle 
ilgili belirtiler ortaya çıkar. 
Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, 
sulanma, burunda akıntı, 
kaşıntı, peş peşe hapşırma, 
burun tıkanıklığı ve geniz 
akıntısı, alerjik göz nezlesi 
ve alerjik nezle için önemli 
belirtiler arasında yer alır. 
Polenlerin soluduğumuz 
havadaki yoğunluğu 
mevsimsel olarak arttığında, 
duyarlı çocuklarda genizde 

kaşıntı, öksürük, nefes 
almada zorluk, göğüste 
her nefes alıp vermede 
hissedilen hışırtı sesi ise 
mevsimsel alerjik astımı 
düşündürür” diye konuştu.
Tedavi için öncelikle 
alerjenlerden korunmak 
gerektiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Bingöl, “Bunun 
yanında deneyimli uzman 
tarafından önerilen 
alerjiye yönelik düzenli 

kullanılacak burun 
spreyleri, göz 

damlaları ve ağızdan 
alınacak ilaçlar 
alerjik bulguların 
azaltılmasında 
yardımcı olur” 
bilgisini verdi.

Doğanın canlandığı bahar mevsimi, alerjiye de davetiye çıkarıyor. Çocuk 
Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, özellikle alerjik bünyeli çocuklar 
ve aileleri için faydalı bilgiler verdi.

Bahar alerjilerine
tedbir alabilirsiniz

Prof. Dr. Gülbin Bingöl
Çocuk Alerji Uzmanı

SAĞLIK TAVSİYESİ

Alerjiden korunmak 
için bunlara dikkat! 

4 Sabah ve akşam 
saatlerinde dışarıda 
bulunmamaya çalışın.

4 Covid-19 
enfeksiyonundan 
korunmak için dışarı 
çıkarken taktığınız 
maske, alerjiye yol açan 
etkenlerden de sizi korur.

4 Evinizi polenin yoğun 
olduğu sabah ve 
akşam saatlerinde 
havalandırmayın.

4 Camları kapalı tutun, 
klima ve polen filtreleri 
kullanabilirsiniz.

4 Dışarı ile temastan sonra 
kıyafetlerinizi değiştirin, 
elinizi yüzünüzü yıkayın 
veya duş alın.

4 Evinizde halı yerine 
kilim tercih edin ve toz 
tutabilen aksesuarlara 
yer vermeyin.

4 Yorgan ve battaniyenin 
yün yerine pamuklu ve 
elyaf olmasına dikkat 
edin.

4 Çocuğunuzun odasında 
peluş oyuncaklar 
bulundurmayın.

4 Çamaşırlarınızı dışarıda 
kurutmayın.
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Gündelik hayatta yaşanan 
stres birçok kişide uyku 
bozukluklarına yol açarken, 
Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Barış Metin, özellikle 
pandemi döneminde 
bağışıklığı güçlendirmek 
için kaliteli uykunun 
önemine dikkat çekti. İdeal 
uyku süresinin kişiden 
kişiye farklılaşacağını 
belirten Prof. Dr. Metin, 
normal insan uykusunun 
6 ila 12 saat arasında 
değişebileceğini kaydetti. 
İdeal uyku süresinden söz 
edilemeyeceğini ifade eden 
Prof. Dr. Metin, “Ancak  
ideal uykuda kişinin  

gibi stresli olaylar hakkında 
bilgi veren uygulamalardan 
uzak durmaları önerilir” diye 
konuştu.
Gece uykusuna engel 
olmamak kaydıyla gündüz 
kısa bir süre uyunabileceğini 
vurgulayan Prof. Dr. Barış 
Metin, şöyle devam etti: 
“En sık gördüğümüz uyku 
problemi gece uyuyamamak. 
Bunun en önemli nedeni ise 
sabah geç saatte uyanmak. 
Evden çalışma birçok 
alışkanlığımızı değiştirdi. 
İnsanlar gece geç yatıp, sabah 
geç uyanmaya başladılar. 
İkinci en önemli sıkıntı ise 
kaygıya bağlı uykuya dalma 
güçlüğü.”

sabah dinlenmiş uyanması 
ve gece uykusunun 
bölünmemesi gerekir” 
uyarısında bulundu.
Stres kaynaklı uyku 
bozukluklarının oldukça sık 
görüldüğünü aktaran Prof. 
Dr. Barış Metin, genelde 
aşırı stresin kendini uykuya 
dalamama olarak gösterdiğini 
kaydetti. Aşırı stresli 
bireylerde kaygı bozukluğunun 
da ortaya çıktığına dikkat 
çeken Prof. Dr. Metin, “Genel 

yaşam ve iş hayatında aşırı 
stres yaşayan bireylerin 
uykuya dalmadan 
birkaç saat önce işle 
uğraşmayı kesmeleri, 
e-posta, sosyal medya 

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek 
için gece uykusunun önemini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. 
Barış Metin, “İdeal uykuda kişinin sabah dinlenmiş uyanması ve gece 
uykusunun bölünmemesi gerekir” dedi.

Sağlıklı yaşamın
anahtarı yeterli 
ve kaliteli uyku Prof. Dr. Barış Metin

Nöroloji Uzmanı 

GÜNCEL SAĞLIK

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, uykunun 
kaçmaması için tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Uyku hijyeni 
dediğimiz kurallara dikkat etmek gerekir. Bunlar; akşam 
yemekten sonra uyarıcı çay, kahve içmemek, akşam 
yemeğinde ağır yememek, akşam uyumadan önce 
atıştırma yapmamak, yatakta tablet, telefon gibi cihazları 
kullanmamak olarak sıralanabilir.”

Bu tavsiyelere kulak verin
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Bolca sebze ve  
meyve tüketin
Sebze ve meyveler, 
immün sisteme destek 
veren vitamin, mineral 
ve lif yönünden oldukça 
zengindir. Her öğünde 
mutlaka sebzelere, ara 
öğünlerde ise mutlaka 
antioksidan yönünden 
önemli içeriğe sahip 
meyvelere yer verilmeli. 
Evlerde daha çok kalınan 
bu dönemde porsiyonlama 
da bir hayli önemli. 
Sebze tüketiminde bir el 
büyüklüğü, meyvede ise 
bir avuç içi büyüklüğü 
bir porsiyon olarak kabul 
edilebilir.

Tam tahıllı ve lifli 
karbonhidratları  
tercih edin
Karbonhidrat kaynağı 
olarak tam tahıllı veya lif 
içeriği yüksek işlenmemiş 
karbonhidratlar tercih 
edilmeli. Tahıl içeriği 
yüksek ürünlerde lif oranı, 
vitamin ve mineral oranı 
fazladır. Kan şekerini yavaş 
yükseltirler, uzun süreli 
tokluk ve enerji sağlarlar.

E vitaminleri yönünden 
zengin badem, fındık, omega 
asitleri yönünden zengin 
ceviz tüketilebilir, hindistan 
cevizi yağına yemeklerde yer 
verilebilir. Tereyağı yerine 
zeytinyağı kullanmak, yağlı 
kıyma yerine yağsız kıyma 
kullanmak, tavuk but yerine 
göğüs etini tercih etmek 
beslenmede doymuş yağ 
oranının azalmasını sağlar.

Yeterli protein alın
Yeterli protein alımı 
bağışıklığınızı destekleme 
ve güçlendirmede önemli rol 
oynar. Bitkisel ve hayvansal 
proteinlere diyetinizde eşit 
oranda yer verin.

D vitamini içeren
besinler tüketin
D vitamini, bağışıklığı 
güçlendirmede çok 
etkilidir. Özellikle karantina 
döneminde güneş 
ışığından yeteri kadar 
faydalanılamıyor. Bu açığı 
tabağınıza D vitamini içeriği 
yüksek besinler ekleyerek 
destekleyebilirsiniz. Yumurta 
sarısı, yağlı balıklar, 
karaciğer D vitamini içerir.

Diyetinizde doymamış 
yağlara yer verin
Yağlar sağlıklı bir diyet için 
oldukça önemlidir. Fakat her 
yağ vücut sağlığında aynı 
etkiyi yaratmaz. Doymuş 
yağların tüketimine son 
vererek, diyette doymamış 
yağlar tercih edilmeli. 
Doymamış yağları diyete 
eklemek kötü kolesterol 
denilen LDL seviyesini 
düşürür, kalp hastalığı 
riskini azaltır. Tam yağlı süt 
ve süt ürünleri yerine yarım 
yağlı süt ve süt ürünleri, et 
ve türevleri yağsız tercih 
edilerek, LDL seviyesi 
korunabilir. Aynı zamanda 
ara öğünlerde  

Covid-19’a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak büyük önem taşırken, 
bunun için de en çok beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını 
anlatarak, bağışıklık güçlendirici dört tarif verdi.

Güçlü bağışıklık 
için doğru beslenme

Ömür Karamahmut
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Atıştırmalık Tarçınlı  
Fırında Badem
Malzemeler: Agave şurubu veya pekmez, 

badem, tarçın, tuz.                                                           
Yapılışı: Fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdı 

koyun. Badem, agave şurubu, tarçın ve tuzu 
iyice karıştırın ve fırın tepsisinin üzerine yayın. 
10 dakika fırında pişirin.

Kalori: 1 dolu avuç 250 kalori.

Vitamin Deposu Smoothie
Malzemeler: 1 adet portakal, 1 adet havuç, 

50 gr avakado veya muz, 200 ml su, 2 sap kereviz. 
Yapılışı: Havuç ve portakalın kabuklarını soyun ve 

bütün ürünleri küp şeklinde kesin. Daha sonra 
hepsini su ile blendırdan geçirin.

Kalori: 114 kcal. 

Fit Çorba
Malzemeler: Tavuk suyu (kıvama ve isteğe 

bağlı), 1 su bardağı rendelenmiş domates, 
1 adet soğan, 2 adet sarımsak, 1 avuç 
mantar, 3 adet havuç, 2 adet kabak ve  
1 su bardağı ıspanak, tuz, karabiber.

Yapılışı: 2 yemek kaşığı zeytinyağında soğan, 
mantar, havuç ve sarımsağı yumuşatın. 
Daha sonra tencereye alın ve diğer 
malzemeleri küp küp keserek tencereye 
atın. Kıvamına göre  
tavuk suyu ekleyin.

Kalori: 1 kasede 60 kcal.
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C Vitamini Deposu  
Ballı Tavuk
Malzemeler: 1 yemek 

kaşığı zeytinyağı, 340 gr 
tavukgöğsü (fleto edilmiş),                                    
2 diş sarımsak, 200 gr 
buharda haşlanmış brokoli, 
200 ml tavuk suyu +  
1 yemek kaşığı bal,  
1 avuç kajun kuruyemiş, 
yarım limon. 

Yapılışı: 2 yemek kaşığı 
zeytinyağında dilimlenmiş 
kesilen tavuğu bir 
tencerede 3-4 dakika 
pişirin. Sonra tavukları 
içinden alın ve sarımsak 
ile brokoliyi aynı tencerede 
kavurun. Tavuk suyunun 
içine bal ekleyin ve ayrı bir 
tencerede su kıvam alana 
kadar karıştırın.  
Tavuk göğsünü tekrar 
sarımsak ve brokoliyi 
kavurduğunuz tencereye 
alın ve üzerine kıvamlı 
olan ballı tavuk suyunu 
dökün. İçine 1 avuç kajun 
kuruyemiş atın ve limon 
ilave edin. 10 dakika orta 
ateşte pişirin.

Kalori: 1 dolu tabak 370 kalori.
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BEBEK 
BAKIMI

Bulaşıcı hastalıklara karşı 
koruyuculuk sağlayan 
aşıların bebeklikten itibaren 
belirlenen takvime göre 
yapılması büyük önem taşıyor. 
Yeni doğmuş bebeklerin 
annelerinden aldıkları 
antikorlarla hastalıklara karşı 
korunduğunu vurgulayan 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Nihal Madak 
Binboğa, “Ancak bu korunma, 
kısa bir süre sonra kayboluyor. 
Bu aşamada ise devreye aşılar 
giriyor” dedi.

Bebeklikten çocukluk 
dönemine kadar yapılması 
gereken aşılar hakkında 
bilgi veren Uzm. Dr. Nihal 
Madak Binboğa, “Hiçbir 
çocuğun aşısız kalmaması 
gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın 
bir aşı takvimi bulunuyor. 
Sağlık ocaklarında, aile 
hekimliklerinde ücretsiz aşı 
yapılabiliyor. Bu nedenle 
ailelerin duyarlı olup, 
çocuklarını aşı yaptırması 
hem kolay, hem de koruyucu 
oluyor” şeklinde konuştu.

Bebeklerin enfeksiyonlara karşı en büyük savunmasının anne sütü ve 
aşılar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal 
Madak Binboğa, “Bebeğinizin aşılarını zamanında yaptırmayı ihmal 
etmeyin” uyarısında bulundu. 

Dr. Nihal Madak Binboğa
Çocuk Sağlığı ve  

Hastalıkları Uzmanı

Bebeğinizin aşılarını
ihmal etmeyin

BEBEK BAKIMI

• Doğduktan sonra ilk 24 
saat içinde Hepatit B aşısı 

• Birinci ayda Hepatit B’nin 
ikinci dozu

•  İkinci ayda verem,  
beşli karma, zatürre aşısı

• Dördüncü ayda beşli 
karma ve zatürre ikinci 
dozları

• Altıncı ayda beşli karma, 
zatürre, Hepatit B üçüncü 

doz ve ağızdan çocuk felci 
aşısı

• İlk üç ay içinde rota virüs 
aşısı

• 1 yaşında kızamık, 
kızamıkçık, kabakulak ve 
zatürre aşısının dördüncü 
dozu

• Üçüncü aydan sonra 
meningokok menenjit 
aşısı

• 18’inci ayda beşli karma, 

Hepatit A ve çocuk felci 
aşıları

• 2 yaşında Hepatit A ikinci 
doz aşısı

• 4 - 6 yaşta bebeklikte 
yapılan karma aşıların 
tekrar dozları

• 8’inci sınıfta difteri - 
tetanoz aşılarının tekrarı

•  9 yaşından sonra kız 
çocuklarına rahim ağzı 
kanseri aşısı

Bebeklik ve çocukluk döneminde aşı takvimi nasıl olmalı?
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 Çocuklarda orta kulak 
iltihabı neden olur?

Akut orta kulak 
iltihaplanması, özellikle 
çocuk yaş grubunda çok 
fazla görülen ve aileleri 
endişelendiren bir hastalıktır. 
Çocukların neredeyse yüzde 
90’ında, 7-8 yaşına gelene 
kadar gözlenebilir. Orta 
kulak iltihapları, kulak zarını 
ve orta kulağı ilgilendiren 
bir iltihap türüdür. 
Çocuklarda çok sık üst 
solunum yolu enfeksiyonu 
geçirilmesi, bu problemi 
tetikler. Üst solunum yolu 
enfeksiyonları sırasında ya 
da takip eden dönemlerde, 
genizde bulunan mikrobik 
ortam, öksürük veya 

 Antibiyotik ile tedavi 
tercih edilmeli mi?

Bu hastalığın tedavisi 
ile ilgili son yıllarda biz 
doktorlar, artık hemen 
antibiyotik vermek gibi bir 
yönteme başvurmuyoruz. 
Ancak bunun için ailenin 
bilinçli olması, doktoruna 
kolayca ulaşabiliyor olması 
gerekir. Hasta, ağrı kesici ve 
ateş düşürücülerle iki gün 
takip edilmeli. İki günden 
sonra ağrıda ve ateşte 
azalma olmuyorsa, o zaman 
antibiyotiğe başlanabilir. 

 Ne gibi tedbirler 
alınabilir?

Çocukların gribe 
yakalanmasını önleyici ne 
kadar tedbir varsa, aynıları 
bu problem için de bir önlem 
olabilir. Çocukların yanında 
sigara içilmemeli, çocuklar 
mümkün olduğu kadar 
doğal ve katkısız gıdalarla 
beslenmeli. Grip aşıları ve 
pnömokok aşıları, çok sık üst 
solunum yolu enfeksiyonu 
geçiren çocuklara yapılırsa, 
gribi önlediği gibi orta 
kulak enfeksiyonlarını da 
önleyebilir.

başka yöntemlerle östaki 
tüpünden orta kulağa doğru 
ilerleyerek, orta kulakta 
enfeksiyon yaratabilir.

 Orta kulak iltihabı, 
çocuklarda hangi 
sorunlara yol açar?

Orta kulak iltihaplanması, 
çok çabuk ve aniden 
gelişebilen bir enfeksiyon 
türüdür. Hastaların 
şikayetleri genellikle; kulak 
ağrısı, kulakta basınç ve 
dolgunluk hissi, yüksek ateş, 
halsizlik ve bitkinlik olabilir. 
Orta kulak iltihapları ciddi 
ağrı yapar ve çocuğu çok 

rahatsız edebilir.

              

ÇOCUK SAĞLIĞI 

Kulak ağrısı, kulakta basınç ve dolgunluk hissi, yüksek ateş, halsizlik ve 
bitkinlikle ortaya çıkan orta kulak iltihabı, çocuklarda en sık gözlenen 
hastalıklardan biri. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Ozan Seymen Sezen, orta kulak iltihabı ile ilgili sorularımızı yanıtladı:

4 soruda orta 
kulak iltihabı

Prof. Dr. Ozan Seymen 
Sezen

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1

2

3

4



1. Göz çevresinde yağ 
birikintileri: Yüksek 
kolesterol varsa bazı 
kişilerde göz çevresinde 
düzensiz sınırlı, 
sarımtırak renkli yağ 
birikintileri olabilir. Bu 
durum ateroskleroz ve 
kalp krizi riskinin artması 
ile ilişkilidir.

2. Yağlanmış göbek: 
Göbekten alınan kilolar 
şeker hastalığı, yüksek 
tansiyon, ateroskleroz 
ve artmış kalp krizi riski 
oluşturur.

3. Yemek sonrası 
karın ağrısı: Kişinin 
kilosundan bağımsız 
yemek sonrası gelişen, 
bir süre devam eden ve 
sonra geçen karın ağrısı 
ateroskleroz hastalığının 
belirtisi olabilir.

6. Bacak kıllarında 
azalma: 
Ateroskleroz sonucu 
bacak damarlarında 
darlıklar ve 
tıkanmalar, 
bacaklara giden kan 
akımında azalmaya 
ve bacak kıllarında 
dökülmelere sebep 
olabilir. 

7. Yanaklarda 
kızarıklık: 
Kalp kapak 
hastalıklarında, 
özellikle de mitral 
kapak darlıklarında 
yanaklarda kızarıklık 
gözlenir ve hastalığın 
ilerlemiş olabileceğini 
gösterir.

8. Dudaklarda 
morarma: Özellikle 
doğuştan gelen 
kalp hastalıklarında 
görülen, bebeklik 
çağında ağlamakla 
artan, ilerleyen 
yaşlarda efor sonucu 
belirginleşen, kirli ve 
temiz kanın karışması 
sonucu dudaklarda 
morarma görülebilir.

4. Bacak ve ayaklarda 
şişme: Her iki bacakta 
gelişen, bastırınca iz 
bırakan, cildi geren 
bazen kaşıntıya sebep 
olan şişlikler kalp 
yetmezliğinin bulgusu 
olabilir. 

5. Saçlarda dökülme: 
Erken yaşta ortaya çıkan 
kellik mekanizması net 
olmasa da saç köklerini 

besleyen ince damarın 
yetersizliği sonucu 

oluşabilir. Bu da 
genel damar 
hastalığının 
bir belirtisi 
olabilir.

Kalp hastalıklarının birçok belirtisi bulunmakla birlikte ciltte de bazı 
spesifik bulguları olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi  
Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan sorunların bazı genel ve ciltte 
meydana gelen belirtilerini 8 maddede sıraladı.

Kalpteki sorunlar
ciltte belirti verir mi?

Dr. Öğr. Üyesi  
Ceyhan Türkkan
Kardiyoloji Uzmanı

KALP SAĞLIĞI
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Koronavirüs’ün daha çok ağız ve burun yoluyla vücuda 
girip hastalık yaptığını belirten  Ağız ve Diş Sağlığı 
Uzmanı Dt. Özge Sönmez, “Ağız hijyenimize her 
zamankinden daha çok özen göstermemiz gerekiyor’’ 
diyerek, şu önerilerde bulundu:

Ağız ve diş 
sağlığına 
özen gösterin

Dt. Özge Sönmez
Ağız ve Diş Sağlığı  

Uzmanı

Dişlerinizi sabah kalkınca ve uyumadan önce bir kez yumuşak bir 
fırçayla ortalama üç dakika fırçalamanız, günde bir kez diş ipi ile diş 
aralarını temizlemeniz ve de dilin üst yüzeyini fırçalamanız iyi bir hijyen 
sağlamada etkili olur.

Hareketli protez kullanan kişiler de her yemekten sonra protezlerini 
çıkarıp bir fırça yardımıyla temizlemeli ve ağızlarını normal suyla 
çalkalamalı. Gece uyurken ya da günde en az birkaç saat protezlerin 
çıkarılması uygun olur.

Ağız ve diş sağlığı genel sağlımızı da etkiler. Diş hekiminiz gerekli 
sterilizasyon önlemleri alarak, gereken tedavileri güvenli bir 
ortamda gerçekleştirecektir.

İsteğe bağlı olarak günde bir kez ağız gargarası kullanılabilir. Ancak 
ağız gargaralarının hiçbir zaman diş fırçasının yaptığı mekanik 
temizlemenin yerini almayacağı unutulmamalı.

Pandemi sürecinde acil olmayan diş tedavilerini (estetik uygulamalar, 
diş beyazlatma vs.) bir süre erteleyebilirsiniz. Ancak ağrı, fonksiyon 
kaybı gibi yaşam kalitenizi etkileyen durumlarda diş hekimine gitmeyi 
ihmal etmeyin.

Bu süreçte beslenme şekli de önem arz ediyor. Evde daha çok vakit 
geçirilen bu dönemde karbonhidrat tüketimine dikkat edilmeli. Şekerli 
ve unlu gıdaların diş çürüklerinin oluşmasında büyük rol oynadığı 
unutulmamalı.

1

3

5

2

4

6

AĞIZ SAĞLIĞI



Cilt çatlaklarının (Stria) 
deride aşırı ve hızlı 
gerilme durumlarında, 
derinin orta tabakasında 
(dermis) bulunan 
kolajen ve elastin liflerin 
zarar görmesi sonucu 
oluştuğunu belirten 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Mehtap Kıdır, "Bu 
hasarlanmanın derideki 
görüntüsü ilk zamanlar 
pembe-mor renkli ve 
kaşıntılı bir halde iken, 
ilerleyen zamanlarda 
beyaz renkli, deriden 
çökük halde çizgisel 
incelmeler, çatlaklar 
şeklinde olur" dedi.
Çatlaklar henüz mor 
iken, dışarıdan uygulanan 
kremlerle hasarlanmış 
kolajen ve elastinin kendini 
tamir etmesi sağlanarak 

Neden oluşur?
Dr. Kıdır, cilt çatlaklarının 
oluşma nedenini ise şöyle 
sıraladı: "Spor yapanlarda 
özellikle kol bölgesinde 
kasların aşırı büyümesi 
ve zorlanması, ergenlik 
döneminde hızlı boy 
uzaması, hızlı kilo alınması, 
gebelik döneminde karın 
ve göğüslerdeki hızlı 
büyümeye bağlı gerilme, 
kortizollü ilaçların uzun 
süre veya kontrolsüz 
kullanılması, vücutta 
kortizol hormon salınım 
bozukluğu (Cushing 
hastalığı) olması, genetik 
yatkınlık bulunması."

Ciltte meydana gelen çatlaklar, özellikle kadınların kâbusu oluyor. 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, cilt çatlaklarının neden 
oluştuğunu ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Cilt çatlakları
önlenebilir mi?

kısmen giderilmesinin 
mümkün olabildiğini 
vurgulayan Dr. Kıdır, ancak 
beyaz renge dönüşüm 
olduktan sonra, tedavinin 
daha zor olduğunu söyledi.

Dr. Mehtap Kıdır
Dermatoloji Uzmanı

4 Çatlakları önlemenin en önemli yolu, hızlı kilo alıp 
vermenin engellenmesidir.

4 Bol su tüketimi cildin nemini artırdığı için esnekliğini de 
artırır.

4 Karbonhidratlar hem kilo alımına, hem de kolajenin 
hasarlanmasına neden olur. Bu nedenle diyette 
karbonhidratın azaltılması gerekir.

4 Omega-3 derinin esneme kapasitesini artırdığı için, 
Omega-3 içeren besinler tüketilmeli.

4 Nemlendiriciler ve masaj yağları ile cildin esneme 
kapasitesi artırılarak çatlak oluşumunun önüne geçilebilir.

4 Cildin esnekliğini artıran germe egzersizleri yapılabilir.
4 Derinin dayanıklılığını ve kolajen üretimini artıran A, E ve  

C vitamininden zengin beslenilmeli.

Çatlak oluşumunu önlemek için...

KİŞİSEL BAKIM
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KİŞİSEL GELİŞİM

Değerli Alphega Dergisi 
Okuyucuları, 
Hiç beklenmedik bir anda 
yaşanan küresel sağlık krizi 
ile hepimiz büyük bir sağlık 
tehdidi ve değişimle karşı 
karşıya kaldık. Öyle ki rutin 
yaşam bozulmuştu. Yani hep 
kitaplarda, konferanslarda 
ve eğitimlerde anlattığımız 
“değişim” konusunun çok 
ciddi bir boyutu ile tanıştık.

Değişim nedir? Değişim 
sizin için ne anlam taşır? 
İsviçreli Psikiyatrist 
Elisabeth Kubler-Ross’un 
yas ve değişim konularında 
yaptığı çok köklü çalışmalar 
sonucunda kendi adını 
verdiği “Kubler Eğrisi” ile 
bu değişimi incelemek ve 
anlamlandırmak mümkün. 
Kubler’in 7 aşama altında 
incelediği değişim diyagramı 
şu şekilde: 
Şok-İnkar-Düş Kırıklığı-
Buhran-Deneme-Karar 
Alma-Uyumlaşma
Kubler yaptığı çalışmada, 
insanların en çok bilmediği 
şeylerden korktuğunu tespit 
etmiş. Şimdi sizlerden küçük 
bir isteğim var; elinize bir 

ağzına getirme konusunda 
ustalaştı. İnsanların moralleri 
çökmeye başladı. Moral 
çökmeye başlarsa bütün 
dinamikler çöker. İşte o 
zaman her açıcıdan gerçek bir 
felaket olur. 
Eskilerin güzel bir lafı vardır; 
“Bir musibet bin nasihatten 
iyidir!” diye...
Covid-19’un da birçoğumuza 
belki de farkında olmadan 
bazı kazanımlar sağladığını 
düşünüyorum. Peki nedir o 
zaman bu kazanımlar?
• Hayat yavaşladı.
• Yakın sosyal çevre ile 

iletişim arttı.
• Yardımlaşma ve destek 

duyguları arttı.  
• Çalışmanın, işe gitmenin, 

sokağa çıkmanın, bir 
yere gitmenin, özgürce 
dolaşmanın, rahatça 
alışveriş yapmanın, 
teknolojinin hayata ne 
kadar olumlu katkı 
sağlayabileceğini gördük.

Aslında kendimizi, 
yaşadığımız hayatı yeniden 
değerlendirme fırsatı bulduk. 

Son olarak bu süreç 
içinde resmi ve 
güvenilir olmayan 
hiçbir haber kaynağını 
takip etmeyin. 
Sevdiklerinize vakit 
ayıracağınız, sağlıklı 
ve bol kazançlı 
günlere...

Saygı ve sevgilerimle,

kağıt kalem alıp, yukarıda 
belirttiğim aşamaları Türkiye’de 
yaşanan küresel sağlık krizi ile 
eşleştirin. Yaptığınız eşleştirme 
çalışmasını da  
firat@firatcapkin.com.tr 
adresine gönderin. Üzerinde 
birlikte çalışma fırsatını 
yakalayalım, ne dersiniz?
Değişime şöyle bir girizgah 
yaptıktan sonra, beraberinde 
bizlerde neleri tetiklediğine 
bakalım:
1. Korku: Belirsizlik karşısında 

tetiklenen olumsuz hisler.
2. Kaygı: Korkuya karşı verilen 

ruhsal ve bedensel tepki.
3. Endişe: Zihinde toplanan, 

problem çözümünü 
tetikleyen ılımlı, duygusal ve 
geçici gerginlik.

Bu üç kavramla beraber, 3D 
olarak tanımlanan “Düşünceler 
- Duygular - Davranışlar” 
üçlemesinden de bahsetmek 
istiyorum. Düşünceleriniz 
duygularınızı, duygularınız da 
davranışlarınızı şekillendirir. Bu 
nedenle dikkatinizi şu noktaya 
çekmek istiyorum. Mevcut 
düşünce yapınızı değiştirmek 
ve alternatif düşünce yollarını 
geliştirerek; olaylara, krizlere 
ve değişime 
yaklaşmak böyle 
dönemlerde 
hayatınızı 
kolaylaştırabilir. 
Bu dönemde birçok 
bilgi yayan mecrada 
felaket tellallığı 
yaparak gündemde 
kalmaya çabalayan 
oluşumlar, aslında 
hepimizin yüreğini 

Covid-19 ile yaşam...

KİŞİSEL GELİŞİM

Fırat Çapkın
Eğitmen/Yazar/Konuşmacı




