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ise ortalama 3 ay kadar
süren dökülme dönemi
bulunur. Saçlar dinlenme
evresinde büyümezler. Bu
dinlenme evresini tamamlayan saç kökleri artık dökülmeye başlarlar. Saçlar
dinlenme evresinden sonraki
her 3 ayda bir dökülürler ve
bu dönem genellikle mevsim
geçişlerine denk gelmektedir. Dökülen kıl kökleri
yeniden saçların büyüme
evresine girecek ve saçlarımız tekrar uzayacaktır.

ler. Bu hormonun eksilmesi saç
döngüsü üzerinde
olumsuz etkilere yol
açmaktadır.
Yaz döneminde güneş
ışınlarının ruh halimizi pozitif
yönde etkilemesi, stresin
azalması, dinlenmek ve
güneş ile cildimizde artan D
vitamini üretimi yaz aylarında saçlarımızın daha az
dökülmesini sağlayan diğer
pozitif etkilerdir.

Saç neden mevsim
geçişlerinde dökülür?

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE
SAÇ DÖKÜLMESİNİ
ENGELLEMENİN YOLLARI
Mevsim geçişlerinde daha sık görülen saç dökülmesi birçok kişinin ortak
problemidir. Sonbahar döneminde saç dökülme hızımız artacağından,
güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmak için saç sağlığımıza biraz daha fazla
özen göstermeliyiz.
Yaz ayları cildimiz ve saçlarımız
için çok yıpratıcı olabilir.
Özellikle yoğun ultraviyole
ışınlara maruz kalmak, tuzlu ve
klorlu su teması, kısıtlı sıvı
tüketimi, yaz öncesi uygulanan
sıkı diyetler nedeniyle kısıtlı
mineral ve protein alımı, sık saç
şekillendirme işlemleri, saç
renk açma işlemleri saç
sağlığımızı olumsuz etkileyen
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birçok faktörden bazıları
arasında sayılabilir. Saçların
yıpranması saç sağlığının
bozularak saç dökülmesi ile
sonuçlanacaktır.
Saçların hayat döngülerinde
çeşitli evreler vardır. İlk döngü
2-6 yıl arasında süren aktif
büyüme dönemidir. İkinci döngü
dinlenme evresidir ve 2-3 ay
kadar sürmektedir. Daha sonra

Uzm. Dr. Burcu Barutçugil
Dermatoloji Uzmanı

Yaz mevsimine girişte
saçlarımız kendilerini güneş
ışınlarından ve sıcaktan
korumak için metabolik
değişime girerler. Bunun
sonucunda saç uzama
hızımız artar ve saç dökülme
miktarımız azalır. Böylece
havaların ısındığı yaz
boyunca daha az sayıda saç
dökülmektedir. Sıcak
aylarda uzayan ve dökülmesi
geciken bu saçlar havaların
soğumaya başladığı sonbahar aylarında ise toplu halde
dökülmeye başlayacaktır.
Yapılan çalışmalarda saç
dökülmesinin mevsimsel bir
eğilim izlediği ve maruz
kalınan güneş ışığı miktarının çok önemli bir faktör
olduğu bulunmuştur. Çok
fazla güneş ışınına maruz
kalındığında vücudumuzun
melatonin üretimi azalmaktadır. Melatonin beyindeki
epiﬁz bezi tarafından
üretilen bir hormondur. Saç
köklerimizin melatonin
hormonu için alıcıları vardır
ve bu sayede düzenli gelişir-

Normalde günlük olarak 100
adet saç telinin dökülmesi
normal kabul edilmektedir.
Mevsim geçişlerinde bu sayı
150-200 tel arasında olabilir.
Bu kayıp süresi 2 haftayı
aşarsa veya saç hacminde
hızlı bir azalma oluşursa
mutlaka bir dermatoloji
uzmanına başvurmak
gereklidir. Saç kaybının uzun
süre devam etmesi ve saç
dökülme miktarının fazla
olması araştırılması gereken
bir durumdur.

Dermatoloğunuz tarafından
saçlarınız ve saçlı deri
muayene edilmeli ve ayrıca
dökülmeye neden olabilecek
hastalıklar veya durumlarla
ilgili gerekli tetkikler
yapılmalıdır. Saç dökülme
nedeniniz hızlıca tespit edilip
tedaviye başlanmalıdır.
Saç dökülmesi arttığında göz
önünde bulundurulması
gereken pek çok farklı faktör
bulunmaktadır. Özellikle
kadınlarda, uygulanan sıkı
diyet, beslenme yetersizliklerine bağlı kansızlık veya
vitamin eksiklikleri, uzun
süreli ilaç kullanımı, tiroid
hastalıkları, stres veya
uykusuzluk nedeniyle
bağışıklığın bozulması, uzun
süreli ateşli hastalıklar,
hormonal dengesizlikler,
menopoz veya öncesindeki
dönem, genetik yatkınlık, kıl
köklerinin sistemik hastalıklar nedeniyle etkilenmesi ve
artan stres düzeyleri
değerlendirilmelidir.
Mevsimsel saç
dökülmesinden korunmak
için ne yapmamız gerekli?
↗ Dengeli ve sağlıklı
beslenmelisiniz. Diyetinizde
bol sıvı alın ve protein
açısından zengin gıdalar ile
beslenin. Demir, çinko ve
biyotin kullanabilirsiniz.
↗ Uyku düzeninize ve
stres seviyenize dikkat
etmelisiniz. Sigara ve alkol
kullanmayınız.

dergi
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↗ Şampuan seçiminizde
dikkatli olmalısınız. Saç
tipine göre şampuan ve
serum seçmelisiniz. Kuru ve
cansız saçlar için özellikle B
ve E vitaminleri açısından
zengin, nemlendirici özelliği
olan şampuanlar ve serumlar seçilmelidir. Yağlı ve
kepekli saçlar için ise
selenyum sülﬁt ya da çinko
içeren şampuanlar ve
serumlar tercih edilmelidir.
↗ Saç dökülmesi karşıtı
şampuan seçiminde kimyasal içeriklerinin fazla
olmamasına mutlaka dikkat
etmelisiniz.

↗ Saç bakımınıza özen
gösterin. Saçları beslemek
için argan yağı ya da
zeytinyağı içeren formüller
kullanılabilir. Ancak şampuan ya da serumlar saç
dökülme tedavilerinde çoğu
zaman tek başına yeterli
değildir.
↗ Saç diplerinize düzenli
masaj yaparak kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Masaj
yaparken tatlı badem yağı,
kabak çekirdeği yağı,
zeytinyağı veya hindistan
cevizi yağı kullanabilirsiniz.
Saçlarınızı yıkarken çok
sıcak su kullanmayın.
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Yüksek ısı saçlarınızın
neminin azalmasına neden
olacaktır.
↗ Saçlarınızı düzenli
aralıklarla kestirmelisiniz.
Saç şekillendirme işlemlerini azaltmalı, jöle ve
saç spreyinden uzak
durmalısınız.

mezoterapisi veya saç PRP
işlemleri uygulanabilir.
Saç mezoterapisi, vitamin,
mineral ve protein içeren
karışımların direkt olarak
saçlı deriye enjeksiyonu
yöntemidir. Saçların
dökülmesini engeller ve
mevcut saç köklerini
kuvvetlendirir.

↗ Saç boyası seçiminde
daha koyu renleri tercih
etmelisiniz. Renk açma
işlemlerinde kullanılan
kimyasal maddeler saç
kılına daha çok zarar
verecektir.
↗ Saçlarınızı kuruturken
yüksek ısı kullanmayın,
saçlarınız ıslakken sert
fırçalama yapmamalısınız.
Saçlarınızı çok sıkı toplamayın ve sıkı saç örgüleri
yapmayın.
Aldığınız önlemlere
rağmen saç dökülme
süreniz 1 aydan uzun
sürüyor ise, saç dökülme
miktarınız azalmıyor veya
saçlarınızda seyrelme
hissediyorsanız
dermatoloğunuza
danışmalısınız.
Doktorunuz hem saç
dökülmesinin nedenlerini
araştıracak hem de gerekli
destek için gereken tedavileri planlayacaktır.
Bahar aylarında görülen
mevsimsel saç dökülmelerinde yenilenen saçların
daha sağlıklı çıkması için
destekleyici bakım kürleri ve
tedaviler uygulanabilir. Sizin
için uygun görülürse saç

Saç PRP (trombositten
zengin plazma) tedavisinde
hastadan alınan kanın
santrifüj edildikten sonra
üstte oluşan trombositten
zenginleştirilmiş plazmanın
saçlı deriye enjeksiyonu
işlemidir. Bu plazma içinde
bulunan büyüme faktörleri,
saçları kökten besler, daha
sağlıklı görünmesine
yardımcı olur.
Mevsimsel saç dökülmesi
geçicidir. Bu dönemi normal
kabul edin ve stres yapmayın. Sonbaharda artan
mevsimsel saç dökülmesi,
1-3 ay içinde kendiliğinden
iyileşmektedir ve yeni
saçların oluşması 3-6 ay
içinde gerçekleşmektedir.

TOPLUM SAĞLIĞI

hızı olan %2,5 üzerinden,100
milyondan fazla kişi ölecekti.
Yirmi ayda milyarlarca insan
işsiz, milyonlarca çocuk
okulsuz kaldı, defalarca
kapatılma hatta karantina
uygulanıldı ancak kısıtlamalar kaldırıldığı anda salgın
kontrolden çıkıyor ve
salgının bu hızla yıllarca,
tahminen en az 8-10 yıl
süreceği öngörülüyordu.
Aşının Aralık 2020 yılından
itibaren uygulanılmaya
başlanılmasından önce, vaka
sayıları artıp hastaneler
taşmaya başlayınca, başka
bir çare kalmadığı için bedeli
oldukça ağır olan kapanmalara gidiliyordu.
Kapanmalar sırasında,
özellikle ileri yaş, engelli, ek
hastalıkları olan kırılgan ve
korunulması gereken
grupların, COVID-19 dışı
nedenlerle fazladan ölümlerinde de önemli artış olduğu,
milyonlarca kanser hastasının erken teşhis ve tedavisinin aksadığı tahmin ediliyor.

COVID-19
PANDEMİSİNDE
AŞILAMANIN
ÖNEMİ
Ocak 2020 tarihinde başladığını kabul ettiğimiz ve Mart 2020’de “küresel
salgın” olarak ilan edilen COVID-19’un 20. ayında, hastalanan kişi sayısı,
208 milyon, ölen kişi sayısı ise 4,5 milyon oldu.
Hastalık etkeni, SARS-CoV-2
olarak adlandırılan bir
solunum yolu virüsü olup
“damlacık” ya da “fırsatçı
hava yolu” ile bulaşmaktaydı.
Son varyant olan Delta ise
“mutlak hava yolu” ile
bulaşan ve çok daha bulaşıcı
bir varyant.
İnsanların maskesiz ve
bağışık olmadıkları durum-
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daki, Çin’de ortaya çıkan
orijinal virüsün hesaplanılan
bulaşma hızına göre, aşı
bulunmamış olsa, virüsün
etkisini kaybetmesi ve
salgının kontrol altına
alınması için, yeni ve daha
bulaşıcı bir varyant gelişmemesi durumunda, dünya
nüfusunun %40-70’inin
hastalanması gerekecekti.
Bu hesaplamaya göre, ölüm

Prof. Dr.
Prof.
Prof.
Dr. Esin
Esin Şenol
Şenol
Şenol

Enfeksiyon Hastalıkları
Hastalıkları Uzmanı
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Hastalıkları
Uzmanı
Uzmanı

COVID-19, ileri yaş, yüksek
tansiyon, kalp-damar ve
akciğer hastalıkları olan,
bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ya da böyle
ilaçlar kullananlar için çok
daha öldürücü seyrediyor ve
bu gruplarda ölüm oranları
%10-30’a kadar çıkıyor.
Genel olarak hastalanan her
50-60 kişiden biri ölüyor, her
10 kişiden biri ise 10 gün
içinde hastaneye yatırılıyor.
Kalp damar sistemine
önemli etkileri olan hastalığın, kalp krizi ve inme riskini
6 kat kadar artırdığı da
gösteriliyor.

COVID-19 geçiren hastaların
%80’inde ise, halsizlik,
başağrısı, dikkat eksikliği,
saç dökülmesi ve nefes
darlığı gibi bulgular başta
olmak üzere uzamış ve
kronik yorgunluk sendromunu anımsatan bir süreç ile
karşılaşılabiliyor.

nedeniyle, ortaya çıkan yeni
varyantlardan biri olan ve
çok daha hızlı bulaşan delta
ile bu kitle bağışıklığı
hesaplaması değişmiş
olmakla birlikte, aşılama ile
hastalık 8 kat, hastalıktan
hastaneye yatış ve ölüm ise
25 kat azalıyor.

Ayrıca, virüs insanlar
arasında yayıldıkça, daha
bulaşıcı olan ve doğal
bağışıklıktan da kaçabilen
“VARYANTLAR” ortaya
çıkıyor ve daha yeni ve daha
tehditkâr olanların da ortaya
çıkması için zemin hazırlıyor.

Aşılamanın, delta ile ağır
hastalığa karşı, aşılanan
kişinin bağışıklık durumu ve
uygulanan aşı türü ile ilişkili
olarak %70-90 etkili olduğu
düşünülüyor. Bu yazının
yazıldığı tarihte dünyada
yaklaşık 4,5 milyar kişiye
uygulanılan aşıların, hastalık
ve ölüme etkileri belirmeye
başladı. Aşı olmasaydı
hastalık ile karşılaşan nüfus
%1 olacakken, aşı ile bu oran
%0,05’e iniyor.
Yapılan modelleme çalışmasına göre, aşılanmış bir
kişinin COVID-19 nedeniyle
ölme riski 1:100 bin ve
aşılanmamış kişilerden 400
kat daha düşük.

Sosyal, ﬁziksel ve psikolojik
olarak oldukça yıkıcı seyreden bu pandemi sürecinde
bulunmuş olan aşıların,
nüfusun %70-80’ine uygulanabilmiş olması ile farklı
önlemlere gerek kalmaksızın
salgının kontrol altına alınabileceği hesaplanılıyordu.
Dünyada aşı dağılımındaki
eşitsizlik, aşılamanın
istenilen hızda yapılamamış
olması ve bazı ülkelerde
kontrolsüz ve hızlı bulaşma

Doğal enfeksiyon sonrası
gelişen bağışıklığın 3-6 ay
sürdüğü, ancak aşı ile takviye
edilen bağışıklığın da çok
daha nitelikli ve uzun süreli
koruyucu olduğu gösterildi.
Uzamış belirti ve bulgularla
seyreden COVID-19 hastalarında da aşı ile önemli
iyileşme gözleniliyor.
Hızla bulaşan ve viral yükün,
bir önceki varyant olan
“alfa”ya göre 1000 kat fazla
olduğu delta, aşılanmış
nüfus istenilen eşiğe gelmediği ve toplumsal koruyucu
duvar gelişmediği için,
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aşılanmış kişilerde de
nadiren ve haﬁf seyirli
enfeksiyonlara yol açsa bile,
aşılanmış kişilerin bulaştırıcılıkları hem daha kısa süreli
hem çok daha düşük oluyor.
Aşının, hastalık ve ölümü
önlemede çok başarılı
olduğunu, dünyada delta
varyantı ile dördüncü dalganın başladığı bu aşamada,
aşılamada %50-60 nüfusa
ulaşan İngiltere, İspanya ve
İsrail gibi ülkelerle, aşılamanın düşük olduğu Endonezya,
Rusya, Brezilya gibi ülkelerdeki ölüm sayıları arasındaki
fark ortaya koyuyor.
Benzer sayıda vakası olan
İngiltere 15 ölüm/gün
bildirirken, Endonezya’da bu
sayı binli rakamların üzerinde seyrediyor. Hastalandığın-
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da haﬁf geçiren kişilerin
%10-30’unda bile “uzamış
COVID-19” olarak tanımladığımız hastalık gelişebiliyor.
Bireysel olarak, nerede, ne
zaman, ne denli bir viral
yükle karşılaşıp, ne derecede
hastalanacağımızı bilemediğimiz bu hastalık ile bağışılık
sistemlerimizi kontrollü
biçimde tanıştırıp hazırlamanın ve karşılaşmanın sonuçlarını kontrol edebilmemizin
en iyi yolu aşılanmak.
Ayrıca, aşılanmış olmamız
sevdiklerimiz arasında ve
girdiğimiz topluluklarda,
çocuklar gibi aşılanamayacak
ya da kanser gibi hastalıkları
olan veya bazı ileri yaştakiler
gibi aşılanmış olsalar bile
yeterince cevap geliştiremeyecek olanları da koruyabil-

memizi sağlayacak Delta,
“toplumsal korunma duvarı”
eşiğini yukarı çekmiş olsa da
bu pandemiyi ergeç bitirecek
olanın aşılama olduğunu da
hatırlatalım. Tarihte ilk kez
ve bu denli büyük etkileri
olan bir pandemi aşı ile
bitirilecek. Bu pandemi
nedeniyle bulunmuş olan
mRNA aşı teknolojisi ise daha
önce çaresini bulamadığımız
pek çok hastalık için çığır
açan gelişmelere aracı
olacak.

ECZACI GÖZÜYLE

Dermokozmetik Ürünler
Dermokozmetik ürünlerin sadece kozmetik olarak
sınıflandırılmayıp ayrılmalarının sebebi, tasarımlarına
dermatoloji penceresinden bakılması ve medikal
bir yaklaşımla üretilmeleridir.
Ecz. Kamber Çal
Geliştirilirken de cildi tedavi
ederek güzelleştirmek
hedeﬂendiğinden dermatologların danışmanlığında
formüller üretilir. Cilt
hastalıkları ve tedavisiyle
ilgilenen tıbbi bir dal olan
dermatoloji, güzel görünmesini istediğiniz cildinizin
öncelikle altta yatan problemlerini tedavi etmeye
odaklanır.
Dermokozmetik ürünlerin
birincil amacı güzellik ürünü
olmak değil belirli bir cilt
problemini iyileştirmek,
semptom azaltmak veya tedavi
etmektir. Cildin bakımını
sağlamak ve güzelleştirmek
ise ardından gelir. Kısacası,
dermokozmetik ürünler için
sağlık ve güzelliğin buluşması
diyebiliriz.
Cilt Ürününü
Dermokozmetik Olarak
Tanımlayan Özellikler
Cilt, saç ve vücut bakımı
ürünlerinin dermokozmetik
olarak sınıﬂandırılabilmesi
için öncelikle çeşitli laboratuvar deneylerinden geçmesi
ve cilt problemleri karşısında
etkililiği olduğu gözlemlenen
etken maddelere sahip
olması gerekir. Bu ürünler
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cilt ve cilt sağlığını iyileştirmek ve korumak üzere
tasarlandığından dermatologların yürüttüğü testlerden
geçmesi önem taşır.
Kozmetik mi?
Dermokozmetik mi?
Kozmetik bir ürün cildin
sadece dış yüzeyine etki eder
ve bu sebeple cilt sorunlarına özel çözüm sunamaz.
Oysa dermokozmetik ürünler
epidermisten kadar penetre
ederler. Aktif içerikler
epidermisden geçerek
dermisin üst düzeylerine
erişebilir. Dermokozmetikler
adeta kozmetik ile ilaç
arasında bir ara çözüm
sağlar.
Dermokozmetik ve kozmetik
arasındaki fark ürün içeriğidir. Kozmetik ürünler
sentetik içerebilir; içerik
yönünden daha az
denetime tabidir.
Dermokozmetik
ürünler ise
antioksidan,
bitkisel ekstreler, güneş
ﬁltreleri,
enzimler,
vitaminler gibi
çeşitli cilt dostu

bileşenler içerirler. Diğer
önemli fark ise dermokozmetik ürünlerin içinde daha
yüksek konsantrasyonda
aktif içerikler bulunmasıdır.
Bu aktif içeriklerin cilt
tarafından emilimi ile
anti-aging, leke, hassasiyet,
kuruluk, akne ve benzeri cilt
rahatsızlarının çözümü de
mümkün olur. Performansları daha etkin ve nettir.
Her cilt kendine özeldir.
Kozmetik ürünlerin tedavi
edici yararları yoktur, sadece
cildi temizleyip, dış görünüşünü etkilerler. Dermokozmetikler ise özel aksiyon
mekanizmaları sayesinde
cildin sadece dış görünüşünü
değil iç güzelliğini de
etkileyerek dış güzelliğini
sağlarlar.

Sezaryenle Doğan
Bebeklerde Obezite ve
Otoimmun Hastalık Riski

ECZACI GÖZÜYLE

Brezilya ve Venezuella arasındaki yağmur
ormanlarının derinliklerinde yaşayan Yanomami
halkı hakkında film çeken belgesel film
yapımcısına katılan Dr. Emeran Mayer yaşadığı
bir anıyı şöyle anlatıyor:
‘’Bizi konuk eden Yanomami
ailesinin yanında bir hamakta uzanıyorken yakınlarda bir
ses duydum ve çevredeki
ormana doğru yürüdüm.
Burada 18 yaşlarında bir
yerli kadın gördüm. Tam bir
sessizlik içinde büyük bir
muz yaprağı üzerine çömelmiş, doğum yapıyordu.
Bebek doğduktan sonra,
göbek kordonunu keskin
bir nesneyle kopardı.
Annenin doğum kanalına
antiseptik uygulayan
kadın doğum uzmanı yoktu.
Bunun yerine en genç
Yanomami, sadece annesinin
mikrobiyomuna değil, aynı
zamanda yıkanıp temizlenmemiş ellerinde, muz
yaprağında ve toprakta
bulunan tüm mikroplara
maruz kalmıştı. Yine de
sonraki haftalarda hem
annesi hem de babası
tarafından kucaklanan
bebeğin sağlığı mükemmel
görünüyordu.’’
20. yüzyılın başında bilim
insanları bebeklerin ana
rahminde steril ortamda
geliştiğini ve mikroorganizmalarla ilk olarak doğum
sırasında vajinal mikrobiyo-

taya temasla karşılaştığını
ileri sürüyorlardı. Bu teori
100 yıl süreyle geçerliliğini
korudu ancak güncel
bilimsel veriler bu görüşü
çürütmektedir.

Doğum zamanı yaklaştıkça
vajinal ﬂora yapısı büyük
değişiklik gösterir. Mikrop
türlerinin çeşitliliği azalır ve
normal olarak ince bağırsakta bulunan bir laktobasil türü
yaygınlaşır. Doğal yolla
dünyaya gelen bir bebek
annenin vajinal ﬂorasına
maruz kalır ve böylece
bebeğin bağırsaklarını
kolonize edecek önemli
mikrop kaynakları sağlanır.
Annenin mikropları, yeni
doğan bebeklere anne

Ecz. Veysel Demirci
sütündeki süt şekerlerini ve
özel karbonhidratları
sindirebilme yeteneğini
kazandıran metabolik aygıtın
önemli bir parçasıdır. Henüz
sezaryen bebeklerinin
bağırsaklarının sadece
annenin vajinal mikropları ile
değil, annenin cildinden,
doğumhane personelinden
ve diğer yenidoğanlardan
gelen mikroplarla kolonize
olduğunu ve bağırsaklarına
biﬁdobakteriler gibi önemli
ve faydalı bakterilerin
yerleşmesinin vajinal yoldan
doğan bebeklere göre daha
uzun sürdüğünü biliyoruz.
Tehlikeli bağırsak mikroplarından clostridium difﬁcile’nin sezaryen bebeklerinin
bağırsaklarına yerleşip
çoğalma olasılığı daha
yüksektir ve yine sezaryen
bebeklerinin otoimmun
hastalığa yakalanma ve obez
olma ihtimalleri daha
fazladır.
Bilim insanları, sezaryenle
doğumun bebeği, beyin-bağırsak aksındaki değişikliklere ve ciddi beyin fonksiyonları bozukluklarına karşı
daha hassas hale getirmesinden kuşku duyuyorlar.
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Dördüncü
Dalgayı Beklerken

İdrar Yolu
Enfeksiyonları
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) sık gözlenen
enfeksiyonlardan biridir.

Doğal afetlerle dolu bir yazı geride bıraktığımız
günlerde, COVID-19 salgınında dördüncü dalga
konuşulmaya başlandı bile.
Ecz. Sevinç Şenel

Uzm. Ecz. Müjgan Çubuk
Erkeklerde idrar kanalının
uzun olması ve prostat
salgılarının koruyucu
antibakteriyel etkisiyle
enfeksiyon gelişme riski daha
azken, idrar kanalı kısa olan
kadınlarda daha sık enfeksiyon gözlenebilmektedir.
İYE, genel vücut direncinin
düşmesinde, menopozda,
diyabette, idrar yolu taşlarında, böbrek yetmezliklerinde,
idrarın tutulmasında, tümör
varlığında, genital bölge
temizliğinin hatalı yapılmasında daha sık görülür.

Belirti ve Bulgular
• İdrar yaparken ağrı/yanma
• Sık idrara çıkma
• Az miktarda idrar yapma
• İdrar tutamama
İYE’nin tekrarlamasını
azaltmada ve bağırsak
mikrobiyotası üzerindeki
yararlı etkileri nedeniyle
kullanılan yaban mersini,
enfeksiyona neden olan
bakteri E.coli'nin mesane
hücre reseptörlerine
yapışmasını önler; bakteriler
hücrelere yapışamazsa
enfeksiyona neden olmayacaktır.Ayrıca, haftada iki kez
intravajinal probiyotik
uygulanması ve her gün 1
damla niaoli uçucu yağını
çamaşıra damlatmak da son
derece faydalıdır.
Yaşam Tarzı
Değişiklikleri
Günde 8-10 bardak
su tüketilmesi önerilir.
Mesaneyi tahriş ettiği
için limon, limonata,
greyfurt, portakal,
domates gibi asidik besinlerden, alkol ve kafeinli
içeceklerden uzak durulması
önerilir.
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Genital bölge hijyenine
dikkat edilmelidir. Günlük
olarak iç çamaşırı değiştirilmesi önerilir. Dışkılama
sonrasında makat bölgesinin
de önden arkaya doğru
silinmesi, su ile temizlik
yapılması, tahrişe neden
olabilecek pudra, parfüm
veya vajina yıkaması gibi
işlemlerden kaçınılması
önerilir.
İdrar yollarına bakteri
yerleşme riskini azaltmak
için cinsel ilişki sonrası
birkaç bardak su içerek
mesanenin boşaltılması
önerilir.
Nedeni saptanamayan
idrar yolu yakınmaları
olanlarda süt ürünleri, beyaz
un, mısır gibi olası alerjen
gıdalar, karbonatlı içecekler,
mısır şurubu içeren gıdalar,
yapay tatlandırıcılar, çikolata, kahve, çay gibi mesaneyi
tahriş edici gıdaların tüketilmemesi önerilir.
İdrar geldiği zaman
yapılmalı, tutulmamalıdır.
Ayrıca, mesaneden az da
olsa kalan idrarın çıkışının
mutlaka sağlanması önerilir.

Yaz başında kontrollü
serbestlik döneminin
başlamasıyla düzenli olarak
yükselen vaka sayıları, yoğun
bakım (YB) doluluk oranları
ve vefat sayıları, uzun
kapanma süreci sonrası
serbestlik döneminde pek de
kontrollü davranmadığımızın
göstergeleridir. Aşı olan
kişiler kendilerini güvende
hissetmekte ve özellikle
maske konusunda dikkatsiz
davranmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, aşılarınızı
tamamlarsanız kendinizi
koruyabilirsiniz ancak
gevşettiğiniz önlemlerle
çevrenizde özellikle aşı
olmamış kişilerin sağlığını
tehlikeye atabilirsiniz.
Aşılarınızı tamamlamanız,
sizde virüs olmadığını
göstermez. Taşıyıcı olabilirsiniz, virüs sizi değil ama
çevrenizdekileri hasta
edebilir. Nitekim YB ünitelerinde tedavi gören hastalarda aşı olmama oranının
%90’ların üzerinde olması bu
ihtimali desteklemektedir.
COVID-19 virüsünün yeni
varyantlarının ortaya çıkması
ve daha dirençli ve dayanıklı
hale gelmeleri, beklenen
dördüncü dalganın şiddeti

konusunda birçok ﬁkrin
ortaya atılmasına neden
olmaktadır. Alacağımız en
önemli tedbir, aşılarımızı
gerekli dozlarda ve zamanında yaptırmamız olacaktır.
Sosyal medyadaki
komplo teorilerini
bir kenara
bırakıp
istediğimiz
aşıyı seçerek
yaptırmalıyız. Bu bizim
vatandaşlık
görevimizdir.
Aşı olmayarak
yalnızca kendi
sağlığımızı değil, temasta
bulunduğumuz herkesin
sağlığını tehlikeye atmaktayız. Hem aşı olmaya teşvik
etmek hem de dördüncü
dalganın şiddetini azaltmak
için kamu binalarına girecek
vatandaşlar ile seyahatlerde
toplu taşımayı tercih eden
vatandaşların aşıları tamamlanmamış olanlarından PCR
testi istenebilir. Spor
karşılaşmalarındaki izleyiciler için benzer bir uygulama
devreye girdi bile.
Okullarımız üç dönem
boyunca yüz yüze eğitime ara

verip uzaktan eğitim
sistemine geçiş yaptı.
Ne yazık ki kurumlarımız,
öğretmenlerimiz ve de
öğrencilerimiz uzaktan
eğitime hazır değillerdi.
Bu sistem çok verimli
geçmediği için acilen yüz
yüze eğitime geçilmelidir. COVID-19
pandemisi
nedeniyle yüz
yüze eğitimin
devamı mümkün
olamazsa hibrid
sisteme dönülerek yüz yüze ve
uzaktan eğitim bir
arada yürütülmelidir. 18
yaş altı öğrencilerin aşılama
sistemine dahil olmamaları,
daha doğrusu sisteme
okulların açılma döneminde
dahil edilmeleri yüz yüze
eğitimin önündeki potansiyel
engellerden birisidir. Yaz
tatilinde 15-18 yaş öğrenciler
ile 12-15 yaş ve en az bir
kronik hastalığı olan öğrencilerin aşıları tamamlanabilseydi yüz yüze eğitim çok
daha başarılı olarak başlayabilirdi. Aşı olma sürecini bir
an önce tamamladığımız
sağlıklı bir eğitim-öğretim
yılı olmasını temenni
ediyorum.
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Bağışıklık Sistemini
Kuvvetlendirmek İçin

MiNERAL DESTEĞi
İmmun sistem, vücudun doğal savunma
mekanizmasıdır. Doğru çalıştığında pek çok
hastalığı önler, hastalıkların semptomlarını
iyileştirir, süresini kısaltır.
Beslenme ise yaşamın her
evresinde bağışıklık homeostazını koruyan ve geliştiren
temel unsurdur. İmmun
sistemde hücresel düzeydeki
metabolik olayların değişime
yol açtığı ve homeostazı
etkilediği belirtilmektedir.
Makro ve mikro nutrientlerin
yeterli miktarda tüketimi,
immun sistem ﬁzyolojisinin
devamlılığında önemlidir.
Diğer bir deyişle, optimal
beslenme, immun sistemin de
ﬁzyolojik olarak optimizasyonunu sağlamaktadır. A, C, D
ve E vitamini ve çinko,
selenyum, folikasit, demir
gibi eser elementler immunitede rol oynayan bazı vitamin
ve minerallerdir.
Folik asit: Kan
hücrelerinin yapımı
ve çoğalmasında, bağışıklık
sisteminin
güçlendirilmesinde görev almaktadır. Suda
eriyen ve genelde hayvansal
kaynaklı besinlerde bulunan
bir vitamindir. Özellikle en
yoğun bulunduğu besinler,
karaciğer, organ etleri, kuru
baklagiller, ceviz, badem ve
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yeşil yapraklı sebzelerdir.
Bitkilerde bulunan formunun
biyoyararlığı (vücut tarafından
kullanım oranı) düşüktür.
Demir: Kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşımasını sağlayan ve büyük bir
kısmı hemoglobin, miyoglobin pigmentlerinde bulunan
bir mineraldir. Hemoglobin
kırmızı kan hücrelerimize
rengini veren
bir protein,
miyoglobin
ise
kaslarımızın
yapısında bulunan demir ve
oksijen bağlayıcı bir proteindir. Demir minerali, vücutta
oksijen taşınmasını sağlar.
Tavuk, hindi eti, kırmızı et
gibi hayvansal kaynaklarda
çok bulunur. Brokoli.
fasulye gibi sebzelerde de
bulunur.
Selenyum: Tiroid hormonu
metabolizması, antioksidan
savunma ve immün sistemin
düzenlenmesi başta olmak
üzere vücutta birçok mekanizmada rol alan ve birçok
enzime kofaktör olarak
katılan esansiyel bir

Uzm. Dyt. Burcu İnce
Beslenme ve Diyet Uzmanı

elementtir. Özellikle bağışıklık sisteminin aşırı aktif
olmasını engeller. Sarımsak,
sardalya, ton balığı selenyum
açısından zengindir.
Çinko: Çinko, büyüme-gelişmede ve bağışıklık fonksiyonunun korunmasında önemli
rol oynayan, aynı zamanda
enzimatik fonksiyonların
çoğuna ve insan vücudundaki
transkripsiyon düzenlemelerine önemli katkıları olan
önemli bir mikrobesin
ögesidir. Kırmızı et,
mantar, kabak çekirdeği
gibi çeşitli besinlerde
bulunur.
Gerekli olan
bu vitamin ve
mineraller,
dengeli beslenen kişilerde ek bir takviyeye
ihtiyaç duymadan yiyeceklerden alınır. Ancak bazı besin
gruplarını tüketmeyi tercih
etmeyen kişiler takviyeye
gereksinim duyabilir.
Bu kişiler en yakın sağlık
kuruluşuna giderek bir
uzmanla görüşmeli ve uzman
görüşü doğrultusunda
takviye almalıdır.

BAĞIŞIKLIK

Bağışıklık Sistemimizi
COVID-19 Döneminde
Nasıl Güçlendirebiliriz?
Bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve proteinlerin
karşılıklı etkileşimi ve ortak çalışması ile
vücudu mikroplara karşı koruyan kusursuz
bir savunma sistemidir.
İmmün yetmezliği, otoimmün
hastalıklar, şeker hastalığı,
HIV ve COVID-19 gibi viral
hastalıklar, astım ve alerjik
durumlar bağışıklık sisteminde zayıﬂama ve başka
sorunlara neden olabilirler.

Bağışıklık
Sistemimizi
Güçlendirmek için
Yapılması Gerekenler
• Düzenli ve dengeli
beslenmek
• Düzenli egzersiz yapmak
• Doğru uyku düzeni
• Stres faktörlerinin
azaltılması
• Sigara ve alkol
kullanmamak
• Yeterli sıvı alımı
(Bol su içmek)
• Hijyenimize dikkat etmek
Bağışıklık sisteminin güçlü
olması için tüketilen besinlerin dengeli olması, gerekli
vitamin ve minerallerinin
alınması ve günlük kalori
alımının yaş ve cinsiyete göre
normal sınırlar içinde olması
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gerekir.
Vitaminler, mineraller ve
antioksidanlarla zenginleştirilmiş diyetler bağışıklık
sistemimizi güçlendirir.
Bunun için gerekli
vitaminler ve yapıtaşları
A vitamini yumurta, süt,
balık, ıspanak, portakal,
havuç, yeşil biber, kayısı gibi
sarı, turuncu ve yeşil sebzelerde bulunur.
B12 vitamini kabuklu deniz
ürünleri, balık, süt, peynir,
yoğurt, karaciğer ve dalak
gibi sakatatlarda bulunur.
C vitamini yeşil biber,
maydanoz, tere, roka,
karnabahar, ıspanak,
portakal ,limon, turunçgiller
ve kuşburnu gibi besinlerde
bulunur.
D vitamini kırmızı et, balık
süt ve süt ürünleri, tahıllar
ve güneş ışığı önemli
D vitamini kaynaklarıdır.
E vitamini fındık, ceviz,
badem gibi yağlı tohumlar,

Uzm. Dr. Özkan Uysal
İç Hastalıkları Uzmanı

sıvı yağlar, yeşil yapraklı
sebzeler ve kuru baklagillerde bulunur.
K vitamini kan pıhtılaşmasında kalp ve kemik sağlığında önemlidir. K1 lahana,
ıspanak gibi yeşil sebzeler ve
karalahana gibi bitkisel
kaynaklarda bulunurken,
K2 vitamini et, yumurta ve
peynir gibi hayvansal gıdalarda bulunur.
Folik asit taneli tahıllar ve
yeşil yapraklı sebzelerde
bulunur.
Demir tavuk, hindi eti,
kırmızı et gibi hayvansal
kaynaklarda çok bulunur.
Selenyum ton balığında bol
miktarda bulunur.
Çinko kırmızı et ve mantar
gibi besinlerde bol miktarda
bulunur.

İLAN
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Takviye Edici Gıdalar ve
Arı Mucizesi
Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce tıbbın babası olarak kabul edilen
Hipokrat’a atfedilen, "Yedikleriniz ilacınız olsun, ilacınız gıdanız olsun” sözü,
beslenmenin öneminin çok uzun yıllar önce keşfedildiğini göstermektedir.
Sağlıklı gıdalar, sağlıklı
beslenmenin en önemli
materyalidir. Günümüzde
bitkilerden ve doğal kaynaklardan elde edilen ürünlere
olan talep küresel ölçekte
artmıştır. Bu talep doğrultusunda, halk arasında geçmişten günümüze kullanılan
ürünlerin gıda takviyesi
olarak pazarlanması yaygınlaşmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan “takviye edici gıda” adı
altında ruhsatı alınarak
piyasaya sürülmüş çok
sayıda ürün bulunmaktadır
ve piyasaya arzları farklılık
gösterebilmektedir. Tüketicilerin takviye edici gıdalar
konusundaki bilinci, hedeﬂenen olumlu katkıların
olumsuz sonuçlara dönüşmemesi açısından önemlidir.
Nitekim bir ilaç olarak
tanımlanmayan ve gıda
takviyesi kapsamına giren
ürünleri eczanelerden ya da
çeşitli satış noktalarından
temin etmek mümkündür.
Bu noktada tercih edilecek
ürünün oluşturulma ve
üretim aşamasındaki her bir
basamağı oldukça önemlidir.
Bu basamakların her bir
adımı bilimsel veriler ve
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Prof. Dr. Ertuğrul Kaya
Farmakoloji Uzmanı

deneyler doğrultusunda
olmalıdır. Sağlığa ilişkin tüm
ürünlerde olduğu gibi bu
ürünlerin toksikolojik
incelemelerin yapılıp yapılmadığına, günlük kullanılacak doz miktarının bilimsel
olarak belirlenip belirlenmediği gibi konulara bakılmalıdır. Ayrıca, ürünün raf ömrü
ve kontaminasyon risklerinin
önüne geçilmesi bu ürünler
için oldukça önem arz
etmektedir.
Arı Mucizesi ürünleri bu
anlamda geleneksel kullanımı

bilimin ışığı ile buluşturmuştur. Düzce Üniversitesi
akademik personelinin
desteğiyle kurulan “Arı
Mucizesi Akademi” bu
ihtiyacı karşılamak üzere
yapılandırılmıştır. Ürünlerin
oluşturulmasında ve üretim
aşamasında üniversite
altyapısı kullanılarak,
alanında uzman akademisyenlerle oluşturulan bir
kadroyla bilimsel analize
dayalı üretim gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda
ürünlerimiz, piyasadaki
birçok gıda takviyesi ürününden ayrılmaktadır.
Arı Mucizesi ürünleri bilinçli
üretici ve bilinçli tüketici
olma yolunda devam etmektedir. Arı Mucizesi ekibi, tüm
paydaşlarıyla piyasadaki
takviye edici gıda ürünlerine
karşı güvensizliği yıkarak ve
bunu bilimsel çalışmalarla
ispatlayarak, halk sağlığını
göz önünde bulunduran ürün
üretimine devam etmektedir.

AĞIZ SAĞLIĞI

Ağız ve Protez Sağlığı
Ağız ve diş sağlığı, vücut sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle,
ağız ve diş sağlığı sadece beslenmek, düzgün konuşmak, güzel bir
gülüşe ve ferah bir nefese sahip olmak için değil, aynı zamanda bütün
vücut sağlığı için de çok önemlidir.
Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağız, dış ortama açık
olması ve besinlerle teması
gibi sebeplerle mikroorganizmaların üremesi için
oldukça elverişli bir ortamdır. Sağlığın yanı sıra
bakımsız ağız ve dişler hoş
olmayan bir görüntüye de
sebep olacağından kişinin
sosyal ve psikolojik açıdan
yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir.
Ağız ve diş sağlığını korumanın en etkili yolu ise düzenli
diş fırçalamaktır. Bununla
beraber önleyici uygulamalar
ile desteklendiği durumlarda
ağız sağlığını korumak ve
çürüksüz dişlere sahip olmak
mümkündür. Sabah kahvaltısından sonra ve akşam
yatmadan önce dişlerin
fırçalanması, her gün diş ipi
ile dişlerin temizlenmesi ve
düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi gereklidir.
Toplumumuzda ağız ve diş
sağlığına dikkat edilmemesi
nedeniyle oluşan hastalıklar
oldukça yaygın görülmektedir. Diş, diş eti ve çevre
dokuların farklı nedenlerden dolayı hasar görmesi
ya da kaybedilmesi
durumunda protez diş
uygulanarak kişiye
özel olarak hazırlanır.
Diş protezlerinin
genel anlamda sabit
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ve hareketli olmak üzere iki
farklı türü bulunur.
Protez hangi materyalden
yapılırsa yapılsın yabancı bir
maddedir. Kron ve köprüye
komşu dişler ve çevresindeki
dokuların sağlığını korumak
amacıyla ağız bakımına özen
gösterilmelidir.
Sabit protezler kişi tarafından çıkartılamaz. Ağız bakımı
normal diş fırçalamasının
günde en az üç defa yapılması, ara yüz fırçaları ve diş
ipliği yardımıyla diş aralarının ve protezde eksik olan
dişlerin dokuya bakan alt
taraﬂarı iyice temizlenmelidir. Bu işlemler için özel
fırçalar ve ipler kullanılabilmektedir. Aşındırıcı veya
beyazlatıcı diş macunları
protez yüzeyinin parlaklığını
gidereceğinden tercih
edilmez. Tırnak ısırma, dişler
arasında kalem, toplu iğne,
çivi, nefesli çalgı, pipo
benzeri eşyaları sıkarak
tutmak, ön dişlerle bir şey
koparılması, gazoz, konserve

Dr. Dt. Murat Çetinkaya
Diş Hekimi

kutusu, paket benzeri
şeylerin açılması protez
dişlere zarar verebilir.
Hareketli protezler ise kişi
tarafından çıkartılabilmektedir. Sağlıklı bir ağız için
protezdeki besin artıklarının
her yemekten sonra temizlenmesi gerekir. Temizleme
işlemini yaparken yumuşak
bir fırça ve su kullanılmalıdır.
Fırçaya çok baskı yapmadan
her bölgeyi temizlediğinden
emin olunmalıdır. Günlük
temizliğe ek olarak hareketli
protezler için üretilmiş
temizleme tableti kullanılabilir. Firmalar, tabletleri her
gün kullanmanızı önerir
ancak doğru şekilde fırçalama
işlemi yapıyorsanız haftada bir
defa kullanmanız da
yeterli olacaktır.
Hayat boyu yüzünüze yakışan
güzel gülümsemenizle
kalmanız için ağız ve diş
sağlığınıza özen gösterin.

ALERJi
Bahar Alerjisi
Belirtileri Nelerdir?

Bahar Alerjisi Tedavisi
Nasıl Olur?

• Burun tıkanıklığı
• Arka arkaya hapşırık
• Sulu burun akıntısı
• Burun ve gözlerde kaşıntı
(aynı zamanda konjuktivit)
• Sinüslerde baskı ve
yüzde ağrı
• Gözaltlarının şişmesi ve
mavimsi bir renk alması
• Koku ve tat
duyularında azalma
• Çocuklarda burun ve
göz kaşıma
• Yorgunluk
• Algılama güçlüğü
• Uyku bozukluğu
• Damakta ve
gırtlakta kaşıntı
• Öksürük ve baş ağrısı

Bahar alerjisi tedavisi uzun
süren ve sabır isteyen bir
tedavidir. Tedavide asıl
yöntem alerjenlerden uzak
durmaktır. Burundan
kortizon spreyleri ve anti
alerjik ilaçlar da kullanılır.
Anti Histaminik ilaç grubu da
belirtilerin tedavisinde
yardımcıdır.
Bol su içmek, A-D-E vitaminlerini almak, dengeli beslenmek, egzersiz yapmak,
sigaradan ve alkolden uzak
durmak da gerekir.

Bahar Alerjisi İçin Risk
Faktörleri Nelerdir?
• Ailede alerji veya atopi
öyküsünün olması
• Hava kirliliği
• Ailenin ilk çocuğu olma
• Ev içinde hayvan
beslenmesi
• Evde sigara içilmesi
• Bebeğin bir yaşından önce
yapay mamalarla
beslenmesi

Bahar Alerjisi ve
Baharda
Sıklığı Artan
Hastalıklar
Bahar Alerjisi Nedir ve
Neden Olur?
Alerji normalde zararlı olmayan
maddelere karşı vücudun verdiği abartılı
cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm
vücutta, bazen vücudun bir kısmında
olabilir. Alerji toplumda çok sık görülür.
Ortaya çıkışında genetik ve çevresel
faktörler önemli rol oynar. Alerjik
hastalarda bağışıklık (immün) sistemi
normalde zararsız olan polen, toz gibi
maddelere karşı çok hassastır ve aşırı
yanıt verir. Vücut bu maddelere karşı
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Doç. Dr. Pelin Uysal
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

kaşıntı, kızarıklık, burun akıntısı, göz
akıntısı gibi alerjik yanıtlar oluşturur.
Alerjiyi başlatan maddeye alerjen denir.
Polen, küf, hayvan tüyü, ev tozu, ilaçlar ve
gıdalar en sık karşılaşılan alerjenlerdir.
Özellikle bahar aylarında ağaçlar ve
çimenlerden yayılan polenlerin artışı
alerjik yanıtları tetikler. Bu polenler
havadan göz ve boğazımıza yapışır ve
alerjik yanıt tetiklenir.

Bahar Alerjisinden
Korunma Yolları Nelerdir?
• Kuru, rüzgârlı ve sıcak
havadan uzak durmak
• Polen mevsiminde kapalı
alanda vakit geçirmek
• Sigara içmemek ve sigara
içilen ortama girmemek
• Siperli şapka kullanmak
• Dışarıdan gelince duş
almak, bol su ile el-yüz
yıkamak
• Eve geldiğinizde
giysilerinizi değiştirmek
• Uzun kollu elbiseler ve
pantolon giymek
• Polen ﬁltresi kullanmak
• Polen mevsiminde
çamaşırlarınızı evde
kurutmak
• Doktorunuz tarafından
reçete edilen ilaçlarınızı
düzenli kullanmak
• Düzenli doktor kontrollerini
ihmal etmemek
• Toplu taşıma araçlarında
açık kapı ve pencere
önlerinde durmamak
• Çimlerin biçildiği
ortamlardan uzak durmak
• Polenlerin yüksek olduğu

mevsimlerde uygun bir
maske kullanmak
• Çimenli, çiçekli ortamlarda
yerde uzanmamak

Bahar Yorgunluğu
Bahar aylarında metabolizmada ortaya çıkan çeşitli
değişiklikler bazı kişilerde
bahar yorgunluğuna yol
açabilir. Bu durum kişinin iş,
aile ve sosyal yaşamını
olumsuz etkiler.
Bahar Yorgunluğunun
Belirtileri
• Halsizlik
• Yorgunluk
• Baş ağrısı
• Eklem ağrısı
• Sürekli uyuma isteği
• Görevlerini/sorumluluklarını yapmaya enerji
bulamamak

Bahar Yorgunluğundan
Korunma Yolları Nelerdir?
• Dengeli beslenmek
• Düzenli spor yapmak
• Bol su içmek
• Vitamin ve mineral
alımına dikkat etmek
• Alkol ve sigara
kullanmamak
• Uyku düzenine
dikkat etmek
• Stres faktörlerinden
uzak durmak

dergi
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ALERJi
Alerjik Astım
Alerjik astım, hava yolunun
daralmasıyla oluşan ve
ataklar halinde gelen bir
hastalıktır. Hava yollarında
alerjik sebeplerle iltihap
oluşur ve ödemlenen hava
yolları daralır. Asıl etkilenen hava yolu kısmı ise
bronşlardır. Oluşan bu
iltihap ve ödem kişiyi dış
ortamdaki değişimlere
daha hassas hale getirir.
Alerjik Astım Belirtileri
• Öksürük
• Nefes darlığı
• Hırıltılı nefes alma
• Yorgunluk
• Nefes alıp verirken
ıslık sesi
• Göğüs ağrısı
• Göğüste daralma
Astım Atağı Sebepleri
• Toz
• Soğuk hava
• Sigara dumanı
• Hava kirliliği
• Kokular
• Duman
• Klima havası
• Soğuk algınlığı-Grip
• Evcil hayvanlar
Alerjik Astım Tedavisi
Tedavinin temelinde
alerjenlerden uzak
durmak vardır. Astım
krizinde kullanılan ilaçlar
ve düzenli olarak kullanılan ilaçlar mevcuttur.
Düzenli olarak kullanılması gereken ilaçlara dikkat
edip tetikleyici alerjenlerden uzak durmak astımı
uykuya sokabilir.
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1 NUMARALI DEZENFEKTAN MARKASI**

Üst Solunum Yolu
Hastalıkları
Bahar aylarında hava
durumunun ani değişimleri, havanın çabuk ısınıp
çabuk soğuması, yağmur
ve rüzgâr gibi doğa
olaylarının sık olması
sebebiyle üst solunum
yolu hastalıklarına açık
hale geliriz. Bu sebeplerden dolayı bahar döneminde hava değişimlerine
karşı önlemlerimizi
almalıyız.

HASTALIKLARA SEBEP OLAN
VİRÜS VE BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR!*

Bahar Döneminde
Karşımıza En Çok Çıkan
Üst Solunum Yolu Hastalıkları Şunlardır:
• Bademcik iltihabı
• Farenjit
• Larenjit
• Sinüzit
• Orta kulak iltihabı
Üst Solunum Yolu
Hastalığı Belirtileri
• Ateş
• Boğaz ağrısı
• Öksürük
• Hapşırık
• Ses kısılması
• Geniz akıntısı
• Kulak ağrısı

VİRÜS
%99,9

VE BAKTERİLERİN
’UNU

ÖLDÜRÜR.*

Bahar Döneminde;
• Isı değişimine
önlem almak
• Giysilerimize
dikkat etmek
• Sigaradan uzak
durmak
• Sağlıklı beslenmek
• Vitamin ve minerallerimize dikkat etmek
korunmak için alınacak
önlemler arasındadır.

Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası:
101/2020 - 2020/06/02****

SERT YÜZEY VE KUMAŞLARDA
GÜVENLE KULLANILABİLİR***.

Biyositleri güvenli kullanınız. Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.
*Ürünün üzerinde test edildiği mikroorganizmaların tam listesi için ürün etiketine bakınız.
**Bağımsız araştırma kuruluşu 2019 satış verisi.
***Ürünün yüzeyle uyumunu, kullanmadan önce yüzeyin görünmeyen bir yerinde deneyerek test ediniz.
**** Mevzuat gereği.

PSiKOLOJi

Stres, Adaptojenler & Rhodiola
Günümüzde stresi hayatımızdan tamamen çıkarmak
imkânsız bir durum gibi görünüyor.
Stresi yaşamımızdan çıkaramadığımıza göre, onunla
yaşamayı ve adapte olmayı
öğrenmek büyük önem
taşıyor. Burada devreye
adaptojenler giriyor. Adaptojenler strese karşı bedenin
dayanıklılığını ve uyumunu
artıran destekleyici bitkiler
olarak biliniyor.
Çalışmalara göre adaptojenler bedenin strese karşı olan
yanıtını HPA–aksı üzerinden
(hipotalamus-hipoﬁz-adrenal
aks) ve stres yanıtını oluşturan medyatörleri kontrol
ederek düzenliyorlar ve hem
mental-ﬁziksel performans
hem de dayanıklılık üzerinde
pozitif etkiler gösteriyorlar.
Bir Adaptojen
Olarak Rhodiola
Altın Kök (Goldenroot) olarak da
bilinen Rhodiola Rosea, Rus
araştırmacılar tarafından
ﬁziksel, kimyasal ve biyolojik
stres kaynaklarına karşı
dayanıklılığı yükselten bir
adaptojen olarak tanımlanmıştır. Rhodiola’nın geleneksel kullanımı yüzlerce yıl
öncesine dayanır. 1700’lü
yıllardan beri İsveç, Norveç,
Rusya, İzlanda, Almanya gibi
ülkelerin medikal kayıtlarında Rhodiola Rosea’ya
rastlanır. Adaptojen kavramını ilk kullanan Rus bilim
adamı Dr. Nikoalai Lazarev’e
göre, adaptojenlerin strese
karşı dayanıklılığı
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ve adaptasyonu artırırken,
ayrıca bedenin normal
işlevlerine zarar vermemesi
ve toksik herhangi bir etkisi
olmaması gerekir.
Rhodiola’nın özellikle mental
işlevler üzerindeki etkinliği
onu beyin sağlığı, kognitif
işlevler, konsantrasyon, yaşa
bağlı kognitif gerileme vs.
gibi durumlarda en çok
tercih edilen adaptojen
olmasını sağlamıştır. Stres
kaynaklı yorgunluğa karşı
Rhodiola’nın etkinliği 60
katılımcının bulunduğu bir
plasebo kontrollü klinik
çalışmada araştırılmış,
Rhodiola’nın mental performansı ve özellikle konsantrasyonu yükselttiği, kortizol
yanıtını ve tükenmişlik
sendromu semptomlarını
azalttığı not edilmiştir. Bir
diğer çalışmada bir sınav
dönemindeki 40 öğrenciye
Rhodiola veya plasebo
verilmiştir. Sonuçta sınav

dönemi boyunca ﬁziksel
ﬁtness, mental iyilik hali ve
nöro-motor yanıtlarda
Rhodiola grubunun plasebo
grubuna oranla oldukça iyi
sonuçlar aldığı bulunmuştur.
Rhodiola ile yapılan çalışmalarda pozitif sonuçlar %3
rosavin ve %1 salidroside
içeren standardize ekstreler
ile alınmıştır. Dolayısıyla
Rhodiola içeren ürünlerin
eczanelerden standardize
ekstreler halinde alınması
etkinliğinin görülmesi
açısından çok önemlidir.
Klinik çalışmalarda Rhodiola
oldukça yüksek güvenlik
proﬁli göstermiş ve tolerabilitesi oldukça yüksek bulunmuştur. EMA’nın raporuna
göre, Rhodiola ekstrelerine
atfedilen herhangi bir ilaç
etkileşimi de bulunmamaktadır. Yine de reçeteli antidepresan, anksiyolitik veya
benzer ilaç kullananların
sadece doktor önerisiyle
Rhodiola ekstrelerini kullanması önerilir.

PSiKOLOJi

Sigarayı Bırakmaya Hazır mısınız?
Yukarıdaki soruya yanıtınız ‘evet’ ise de ‘henüz değil’ ise de, sigarayı
neden bırakmanız gerektiği kadar, bırakma sürecinde sizi nelerin bekleyebileceğini ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi aktaracağım bu yazıdan faydalanacağınızı umuyorum.
Sigara Dünya Çapında Büyük
Bir Sağlık Tehdididir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8 milyondan
fazla kişi tütün kullanımının
yol açtığı sağlık sıkıntılarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Dünyada her yıl
65.000 çocuk, sigara dumanına maruz kalmalarına bağlı
gelişen hastalıklar nedeniyle
ölmektedir.
Sigara İçmeyi Bıraktığınızda
Duygu Durumunuzdaki
Değişiklikleri Nasıl Yönetebilirsiniz?
Son sigarayı içtikten sonraki
ilk 24 saat içerisinde, vücudunuzdaki nikotin düşüşe
geçtiği için duygusal açıdan
tahammülsüz hissetmeye
başlayabilirsiniz.
Özellikle ense ve omuz
kaslarınızda gerginlik
hissedebilirsiniz. İlk 3 günün
sonunda hissetmeye başlayabileceğiniz kaygılı ve
stresli duygu durumu
yaklaşık 2 hafta kadar
sürebilir. Toplamda 3-4
haftanın sonunda, vücudunuzdan bütün nikotin
temizlenmiş olacağı için,
nikotin çekilme belirtileri de
ortadan kaybolur. Özellikle
bu ilk bir ay boyunca, duygu
durumunuzu düzeltmek için
yapabileceğiniz etkili
manevralar var. İlk adım,
duygusal okuryazarlık
becerinizi geliştirmek adına
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kendinizi dinlemek ve o an
hissettiğiniz duyguya
odaklanmayı denemektir.
Olumsuz duyguları genellikle vücudumuzun karın,
göğüs veya boğaz bölgesinde
bir ağırlık veya sıkışma gibi
hissederiz. Bu bölgeye elinizi
koyarak, “Ben şu anda nasıl
hissediyorum?” sorusunu
kendinize sorun ve içinize
odaklanın. Daha sonrasında,
dilerseniz duygunun adını
koymayı da deneyebilirsiniz.
Öfke, endişe, çaresizlik veya
birkaç duygunun bileşimi
olan bir hisle karşılaşabilirsiniz. Kendinize bu hislerin

Dr. Aycan Çankaya
Psikoterapist ve Eğitmen

geçici olduğunu hatırlatın ve
aşağıdaki tavsiyelerin size
uygun olanlarını hayata
geçirmeye gayret edin.

Özellikle sıkışmış hissettiğinizde yürüyüş veya
bir başka ﬁziksel aktivite yapın.
Kahve, çay, alkol veya asitli içecek tüketimini azaltın.
Nefes egzersizi yapın.
Sigara içme isteği gelirse büyük ve serin bir bardak su için.
Gününüzü iyi planlayın ve kendinizi mümkün
olduğunca meşgul tutun.
Yalnız aktivitelerden ziyade, başkalarıyla birlikte
olacağınız planlamalar yapın.
Kendinizi ödüllendirin. Uzun süredir ertelediğiniz
keyiﬂi bir aktiviteye vakit ayırın veya kendinize
küçük hediyeler alın.

Bu yöntemleri uygulamanıza rağmen duygusal açıdan
zorlanmaya devam ediyorsanız profesyonel yardım almakta
tereddüt etmeyin. Gevşeme ve motivasyon tekniklerini
öğrenmek bu süreçte size çok yardımcı olabilir. Unutmayın,
çok doğru bir karar verdiniz ve siz bu kararınızı hayata
geçirebilecek güçtesiniz.

KİŞİSEL GELiŞiM
KiŞiSEL
GELİŞİM

Kişiler Arası
Uyuşmazlıklar
Fırat Çapkın

Eğitmen/Yazar/Konuşmacı

Değerli Alphega Dergisi
Okuyucuları,
Dünyada yaşanan salgın
hastalık nedeni ile herkesin
psikolojik olarak
dalgalanmalar yaşadığına hep
birlikte şahit oluyoruz.
Uyuşmazlıkları çoğu zaman
kontrol edebildiğinizi
düşünseniz de aslında arka
planda bir o kadar da
kontrolden çıkan
uyuşmazlıklar yaşanıyor.
Uyuşmazlıkları etkili bir
şekilde yönetmek ve kontrol
altında tutmak için sizlere
yardımcı olacak birkaç önemli
bilgiyi paylaşmak istiyorum.
Uyuşmazlık Nedir?
İnsanlar bir araya
geldiklerinde herhangi bir
konuda ﬁkir ayrılığı ve
anlaşmazlık yaşadıklarında
ortaya çıkan duruma
uyuşmazlık denir. Karşı
karşıya geldiğiniz insanlarla
uyuşmazlıklar olduğunda
lütfen öncelikle karşı tarafın
davranışını analiz etmeye
çalışın.
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Sakin mi? Heyecanlı mı?
Agresif mi? Ya da tamamen
dürtüleri ile mi harekete
geçiyor yoksa stratejik
düşünmeye yatkınlığı var mı?
Analizci mi? Sonuç odaklı mı?
Dışa dönük mü? Cana yakın
mı? gibi kriterleri hızlıca bir
gözden geçirin. Uyuşmazlık
anında her birisinin ağırlıklı
olarak duyabileceğiz ve hiç
duyabileceği ve
duyamayacağı yaklaşımları
vardır.
Herkesin merak ettiği soruyu
cevaplamak istiyorum: "İyi de
biz bu çatışmaları nasıl
yöneteceğiz?
Şimdi aşamalara bakalım:

Neredeyiz? Neler oluyor? vb.
sorulara iyice kafa yormak
gerekir. Ortak çözüm yolları
belirlemek de bu konuda çok
kritik bir nokta. Etkili bir
çözüm istiyorsanız sadece
kendi çözüm yolunuzla bir yere
gelemezsiniz. Eğer çatışma
karşılıklı bir anlaşmazlık ise
bu çatışmayı beraber çözecek
alternatif yollar belirlemeniz
gerekli.
Karar alma aşamasında tabii
ki alacağınız kararların tek
taraﬂı değil karşı tarafında
işine yarayacak unsurlar
içermesine mutlaka dikkat
edin. Son aşama olan "Anlaş
ve İlerle" ise karşılıklı olarak
çatışmanın çözümü ile ilgili
uygulanabilir kararları
aldıktan sonra kararlara
uyarak ilerlemek.

YÜKSEK
KALİTEDE
ÜRÜNLER,
AVANTAJLI
FİYATLARLA!

Çatışmayı Tanımla

Anlaş ve İlerle

Değerlendir ve
Karar Al

Öncelikle birinci aşama olan
çatışmayı tanımlarken dikkat
edilmesi gereken önemli
noktalardan biri de sorunlarla
kişileri ayrı ayrı
konumlandırmak. İkinci
aşamada çok yönlü bir durum
analizi yapmak gerekli.

Durum Analizi Yap

Ortak Çözüm
Yolları Belirle

Taraﬂardan biri anlaşmayı
bozarsa o zaman çatışma
yeniden alevlenir. Genellikle
anlaşma bozulmalarından
sonra daha şiddetli ve daha
çıkmazlarla dolu yeni
çatışmalar ortaya çıkar.

Alvita Hasta Bezi Large
Alvita Hasta Bezi Medium
Alvita Emici Kulot Xlarge
Alvita Emici Kulot Large
Alvita Emici Kulot Medium
Alvita Yatak Koruyucu Örtü 60x90

