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Bademcikler
ne zaman alınmalı?
 Bademcikler vücudun savunma mekanizmasının bir
elemanı olarak bilinseler de bazen
vücut için çok zararlı da olabiliyorlar.
Bu nedenle bademcikler her yaşta alınabilir. Fakat operasyon
için çoğunlukla 2,5 yaş üstü
beklenir. Bademciğin büyümesiyle, hava yolunu tıkaması, sık iltihaplanma, kalpte, ek-

“Para en
çok imrenilen ama
en az esenlik getiren
şeydir. Sağlık ise en çok
esenlik getiren ama en az
imrenilen şey.”
Charles Caleb Colton

lemlerde ve böbreklerde
problem yaratabilir. Bu
durumda bademcikler
alınabilir. Bademciğin
diğer alınma sebepleri arasında, sık enfeksiyon geçirilmesi (İlaç
tedavisine rağmen yılda 6 kez ya da daha
fazla), bademcik üzerinde yiyecek birikerek kötü ağız
kokusu gelişmesi ve yüksek
ateşe bağlı havale nöbetleri gelir.

Sağlık
Vitamin deposu ekinezya

 Özellikle domuz gribi gibi vakaların yaygınlaştığı bu aylarda grip belirtilerinde ekinezya kullanmaya başlanılabilir. Grip geçer geçmez de
ekinezya kullanımı durdurulabilir.
Ekinezya, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Zengin bir A, C ve E vitamini deposudur. Kuvvetli bir mik-

rop öldürücüdür ve iltihap giderici
etkisi vardır. Ekinezya genelde çay
olarak tüketilir. Ancak etken maddelerini içeren tabletler ve
kapsülleri de satılır. Aktarlarda kuru halde satılan
ekinezya bazı durumlarda ezilerek
haricen, deriye sürülerek kullanılır. Sivilce ve bazı deri alerjileri
böcek sokmaları bunlara örnektir. Her şifalı bitkide olduğu gibi ekinezya da dikkatli tüketilmelidir. Kimine çok iyi gelebildiği gibi kimi için de
zararlı olabilir. Ekinezya kullanırken
vücudun gösterdiği reaksiyonları iyi
takip etmek gerekir.
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Güneş taşının şifası

lıklarında ağrıları hafifletici özelliği,
astım ve bronşit gibi solunum yolu
hastalıklarında rahatlama sağlayıcı
etkisi vardır. Kan dolaşımını düzenlerken, midede aşırı asit salgılanmasını azaltarak, karaciğeri, safra
kesesini ve bağırsakları güçlendirici özelliği bulunduğu da bildirilir.
Yeni enerji depolanmasını ve kendine güveni sağlarken, duygusal
iniş çıkışları dengeleyici özelliği olduğu da ifade edilen güneş taşının
ayrıca aşırı iyimserlik, utangaçlık ve
zaafları giderici özelliği de bulunur.
Tüm bu etkiler taş kişinin üzerinde
olduğu sürece hissedilebilir.

 Çeşitli renklerde güneş
taşları mevcuttur
En bilinen renkte olanları kahverengi karışımlı, kızıl kahve
ve metalik
turuncu olanlarıdır.
Orta kısmı parlak
ve şeffaf yapıdaki bu taşın
parlaklığı kenarlara doğru azalır. Vücudun bağışıklık sistemini desteklediği, sinir
sistemini etkileyerek organların uyumlu çalışmasını sağladığı bildirilir. Eklem ve kemik hasta-

Hekim sayımız az
ameliyathane çok

S

ağlık Bakanlığı, Türkiye ile AB ülkeleri
arasında altyapı, tıbbi
cihaz ve insan kaynağı
konularını içeren rakamlarla karşılaştırmalı olarak
hazırladığı raporu paylaştı. "OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve
Türkiye” isimli raporda,
Türkiye'nin Avrupa Birliği
ülkeleri arasında MR ve
tomografi gibi cihazların
kullanımında ilk sıralarda olduğu dikkat çekti.
Rapora göre Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hekim
sayısı az olmasına karşın,
sağlık hizmetlerinin en iyi
şekilde verildiğine dikkat
çekti. Rapordaki diğer
bazı veriler ise şöyle:

 Avrupa Birliği ülkele-

rinde yaklaşık olarak 1,7
milyon hekim çalışıyor.
 En fazla hekim 319
bin ile en büyük üye olan
Almanya'da.
 Türkiye 100 bin kişi
başına düşen 173 hekimle
son sıralarda.
 En çok ameliyat odası
İtalya'da bulunuyor. İkinci
sırada 5 bin 206 ameliyat
odası ile Türkiye yer alıyor.

 Bilgisayarlı tomografide
(BT) Türkiye, Fransa'dan
sonra 2'nci sırada. Fransa'da 11 milyon 261 bin
283, Türkiye'de 9 milyon
825 bin 273 işlem yapıldı.
 Manyetik Rezonans
(MR) görüntülemede
100 bin kişi başına düşen
işlem sayısında Türkiye
ilk sırada. Türkiye'de
10 milyon 259 bin 508
işlem yapıldı.

Hayvan sevgisi
hayata bağlıyor

İster çocuk ister
erişkin olsun,
özellikle evcil
hayvanlarla iyi ilişkiler kurulduğunda
insanların hayatla
bağı artıyor. Özellikle çocukların ahlaki
değerlerinin gelişmesinde, kendine
saygı ve özgüvenlerinin artmasında
ve sosyal beceri ve
empati yeteneğinin
gelişmesinde evcil
hayvan sevgisinin
faktörü büyük.

H

ayvan sevgisi çover davranış gösterdiklecukların ailesiyle,
rini de ifade ediyor.
arkadaşlarıyla ve
KEDI VE KÖPEK
dolayısıyla hayatla bağını
EMPATIYI
kuvvetlendiriyor. ÇocuGELIŞTIRIYOR
ğun çıkar gözetmeden
Çocuklarda
empati
bir hayvanla sevgi bağı
gelişiminin ne çeşit bir
oluşturması ve sorumevcil hayvan beslendiğine
luluk alması onu hayata
göre de değişebildiğini
Elit Bıyıkoğlu
hazırlayarak anne babasöyleyen Bıyıkoğlu
lara da önemli kolaylık"Araştırmalar çocukların
lar sağlıyor. İnsan ruhunun bir
köpek ve kedi beslemesinin
parçası hayvan sevgisini tadana
diğer hayvanları beslemeye
kadar adeta uyanmıyor.
oranla daha fazla empati
Çocuk ve Ergen Psikoloğu
yeteneğini geliştirdiğini ortaya
Uz. Psk. Elit Bıyıkoğlu çocuklakoyuyor” diyor.
rın kişisel gelişiminde hayvan
sevgisinin önemi hakkında Yeni
Şafak’a bilgi verdi.

KARDEŞLIK ILIŞKILERI DE
KUVVETLENIYOR

ERGENLIK DÖNEMINDE
ÖZGÜVENI ARTIRIYOR

Evde evcil bir hayvan olması,
ailenin birlikte geçirdiği zamaEvcil hayvanı beslemenin çonın süresini de artırarak aile
cukların kendi kararlarını kendi
iletişimini de olumlu etkiliyor.
verebilen bir birey olma becerile- Kardeşlerin de birbirleriyle
rini arttırdığına dikkat çeken Elit olan ilişkilerini olumlu yönde
Bıyıkoğlu şöyle devam ediyor.
etkilediğine dikkat çeken Psk.
"Özellikle çocukluktan ergenBıyıkoğlu, ailelere ise şu öneriliğe geçiş döneminde evcil haylerde bulunuyor: “Ebeveynlerin
vanı olan çocuklar yaş itibariyle
dikkat etmesi gereken en önemli
hayvanın bakımı ile ilgili konunokta, evcil hayvanın refahı ve
larda daha fazla sobakımından ilk
rumluluk alırlarsa
olarak kendikendilerine olan
lerinin sorumözgüvenleri de
lu olduğunu
artıyor."
unutmamak ve
Evcil hayvanı olan çocuklar,
Psk. Elit
çocuklarına
olmayanlara oranla kendine
Bıyıkoğlu,
örnek bir
daha fazla saygı duyuyor. Çocuklara
evcil hayrol model
hayvan bakımı konusunda yaşına uygun
vanı ile
olarak
görevler yüklenmesi ve bu görevleri çocudoğru bir
hayvan
ğun başarı ile tamamlamasına izin verilmesi
bağ kuran
sevgisini
çocuğun özsaygı ve özgüven gelişimine katkı
çocuklaaşılamaya
sağlıyor. Ayrıca çocuk fiziksel olarak daha fit
rın daha
özen gösolurken, olumsuz duygularla daha kolay başa
yardımsetermek.”
çıkabiliyor. Disiplinli ve dışa dönük oluyor.

Kendine
saygısı artıyor

q

Kar ambulansı
hayat kurtardı

R

ize’de kar nedeniyle
ulaşım sağlanamayan
Esentepe köyünde rahatsızlanan 70 yaşındaki obezite hastası Faziye Ergün,
sağlık ekipleri ve köylüler
tarafından UMKE'ye ait kar
paletli ambulansla taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciye ücretsiz

diş hizmeti

İ

stanbul Kartal Yavuz
Selim Devlet Hastanesi tarafından bölgede
bulunan 2 ilköğretim
okulunda diş taraması
yapıldı. Erken diş çürümelerini engellemek
amacıyla iki diş hekimi
tarafından verilen bu
hizmetler kapsamında
765 öğrenciye flor ve fissür uygulaması yapıldı.

Pet şişede n !
turşu almayı
H

alk
Sağlığı
Uzmanı Doç.
Dr. Oğuz
Özyaral, pet
şişede gıda
saklanmasına iki riskli
yönüyle
dikkat çekti: “Daha önce kimin ne
şekilde kullandığı bilinmeyen, belki
de birilerinin ağzını değdirdiği bir pet
şişe ile karşı karşıyayız. Ayrıca şişelerin
nereden toplandığı, nasıl mikropsuzlaştırılıp dezenfekte edildiğini de
bilmiyoruz. Diğer bir risk ise; içerisinde
limon, sirke, tuz, sarımsak vb. ürünler
bulunan turşu gibi karışımlar pet şişenin içindeki kimyasal içerikleri turşuya
karıştırır. Bu nedenle turşu pet şişe
yerine cam kaplara konarak muhafaza
edilmeli ve sokak satıcılarından pet
şişede satılan iürünler alınmamalıdır.”

