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Avitaminoz
göstergesi

Cerumen
salgısı

 Vitamin azlığı ve eksikliğinde görülen hastalık
belirtilerine verilen genel
addır. A grubu avitaminozunda gözlerde hastalık hali
görülür. Göz yaşı bezeleri
çalışmadığından göz kurur.
B grubu avitaminozunda
sinir ve sindirim sisteminde
hastalık belirtileri görülür. C

 Dış kulak yolundaki
yağ bezeleri tarafından
üretilen bir salgıdır. Deri
döküntülerini de içeren,
dıştan giren toz ve diğer
parçacıkları toplayarak kulağın iç tarafına
doğru hareket edip kulak
zarına zarar vermesini
engelleyen bir tabaka

vitamini eksikliğinde diş eti
kanaması görülebilirken, ayrıca kemik ağrısı, zayıflama
ve kansızlık belirtileri oluşur.

“Gençlik
bilse, yaşlılık
yapabilse.”

18 AĞ USTOS 2 015 SA L I 

Fransız Atasözü

Ekolali
nedir?
oluşturur. Aynı
zamanda dış
kulak derisini
sudan ve
iltihaplardan
koruyan
faydalı da bir
salgıdır.

 Konuşma
becerisi olan
otistik çocukların
çoğunda görülür.
Yaşın ilerlemesi
ve eğitimle ekolali geriler. Anında
ekolali konuşma
sırasında söylenenlerin tekrar edilmesidir.

Katolik Kürtler
ve Yahudi Kürtler
varmış bu ülkede

Gecikmiş ekolali ise çocuğun
aylar önce duyduğu sözleri
tekrarlamasıdır. Kimi çocuk,
bağımsız olarak tek bir kelime söylemezken, yüzlerce
şarkıyı ezbere bilir ve istediği
an şarkıyı söyler.

Tüp bebeğim sağlıklı mı?
Çocuksuzluk sosyal bir problem. İki kişiyi belki de daha fazla kişiyi ilgilendiren tek hastalık. Dünya Sağlık Örgütü de 21. yy’ın en
önemli sağlık sorunlarından 3.'sünün kanser ve kalp damar hastalıklarından sonra infertilite yani çocuksuzluk olduğunu açıkladı.
Hal böyleyken ve tüp bebek tedavisine talep artmışken kafaları "bebeğim sağlıklı doğacak mı?" sorusu da meşgul edebiliyor.
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traftaki herkesin çocuğu oluyor. Ama bir
tek benim çocuğum
olmuyor durumu ile karşı
karşıya kalanlar soluğu
tüp bebek merkezlerinde
alıyorlar. Görüyorlar ki;
kendileri gibi o kadar çok
sayıda çift var ki tedavi
olmaya gelen... Tabii tüp
bebek tedavisi neticesinde
hamilelik gelişse bile "çocuğum sağlıklı doğacak mı?"
diye endişe de edilebiliyor.
İşte bu endişelerin önüne
daha tüp bebek yöntemi ile
hamile kalmadan geçilebilmesi artık büyük ölçüde
mümkün. Bebek doğmadan
embriyonun genetik yapısı

Su kaybı
erken
doğum
nedeni
Y

azın artan sıvı
kaybına karşı
uyarıda bulunan Yrd.
Doç. Dr. Suat Süphan
Erşahin, “Su kaybı
erken doğuma neden
olabilir" diyor. Yaz
dönemlerinin hamileler açısından elverişli
bir dönem olmadığına dikkat çeken
Yrd. Doç. Dr. Erşahin
devam ediyor:
"Bebeğin suyu
azalırsa; bebeklerde
gelişme geriliği, erken
doğum riski, hatta bebeğin anne karnında
ölmesi gibi sorunlar
ortaya çıkabilir."

Üreten de
tüketen de
zararda
S
ağlık Bakanlığınca, bu yılın 2.
çeyreğinde yapılan
kozmetik ve tıbbi
cihaz denetimlerinde 877 üründen
211'i uygunsuz, 30'u
güvensiz tespit
edildi ve 846 bin 935
lira ceza uygulandığı
bildirildi.
İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından
yürütülen kozmetik
ve tıbbi cihazların
piyasa gözetim ve
denetim faaliyetleri
kapsamında,
2015 yılının ikinci
çeyreğinde gerçekleştirilen denetimlerde; çeşitli
firmalar tarafından
piyasaya arz edilmiş
teknik düzenlemeye
aykırı ve güvensiz
ürün olduğu tespit
edilen ürünlere
idari yaptırımlar da
uygulandı.  AA

taranarak genetik
40 yaşında ise her üç
açıdan sağlıklı bir
embriyodan ikisi kusurbebek dünyaya
lu. Embriyonun sağlıklı
getirme ihtimali
olup olmadığı şekle ve
artık çok yüksek.
gelişmeye bakılarak maBu tarama ile
alesef anlaşılmıyor. İşte
ilgili Üreme ve Tüp Op. Dr. Hakan bu test/tarama genetik
Özörnek açıdan sağlıklı embriyoBebek Uzmanı Op.
Dr. Hakan Özörnek
yu bulabilmek için her
bilgiler veriyor.
embriyoya yapılabiliyor."

Sağlıklı embriyo
bulunabiliyor
Op. Dr. Hakan Özörnek,
embriyodan parça alınarak,
genetik incelemenin yapıldığını söylüyor ve devam
ediyor: "30 yaşından itibaren hastanın her 10 embriyosundan üçü sağlıksızken,

Kimlere önerilir?
■Gebe kalamayan tüp
bebek hastalarına.
■Normal yollardan hamile kalan ama tekrarlayan
düşük yapan kadınlara (bunun nedeni anlaşılmadığı
için nedene yönelik tedavi
de yapılamıyor)
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■İleri yaştaki anne
adaylarına. (Çünkü yaş ilerledikçe genetik risk artıyor.)

DAHA UCUZ VE HIZLI
Söz konusu genetik tarama
testinin gebelik şansını
yüzde 65 artırdığına dikkat
çeken Op. Dr. Hakan Özörnek testin anne adayı ve
aileye faydalarını da şöyle
açıklıyor:
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■Tekrarlayan tüp
bebek başarısızlıklarını
azaltan test gebelikteki
düşük riskini de yarı yarıya
indiriyor.
■Yeni genetik tarama
testinin bu önemli özelliklerinin yanı sıra en önemli
iki avantajı da; 4 saatte
sonuç vermesi ve eski tarama yöntemlerinden daha
ucuz olması.

Yaşa göre
gebelik
oranI

■30-35 yaş arası:
Yüzde 60
■35-40 arası: Yüzde 45
■40 yaş ve üzeri:
Yüzde 17-18
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abah saat 6.30’da açtığı Fransız resmî
kanalı TV5Monde’da bir program izleyen
ve “Türkiye savaşa giriyor” başlığını
gören bir arkadaşım, yapılan Türkiye aleyhtarı
yayınlar karşısında
epey sinirlenmiş.
Dedi ki “Yahu şu
Fransızlar, hayat
boyunca iki satırlık
da olsa Türkiye
ve Türkler ile ilgili
olumlu bir cümle
etmeyecekler mi?”
Akşam canlı
yayınlanan
programın tekrarında
bakın kimler
konuşuyor:
Başta Kendal Nezan, emekli General
Dominique Trinquand, Antoine Sfeire…
Ağızlarını her açışta Reis’i, Türkiye’yi,
Türkler’i, Müslümanlar’ı karalamaya
çalışıyorlar.
Başka türlüsü de beklenemez zaten.

Kendal Nezan’ı tanımayanlar için iki satır
bilgi verelim.
Asıl adı Salim Gemici. Diyarbakır Silvan
doğumlu. Paris Kürt Enstitüsü Başkanı. Bayan
Mitterand’ın çok sevdiği bir eleman.
Diğerlerine de kısaca bakalım…
Antoine Sfeire, Beyrut doğumlu Fransız
gazeteci ve siyasi analist.
Trinquand ise, Paris’te Diplomatik ve
Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde çalışan
emekli general.

Son haftalarda Türkiye’de yaşananlar,
meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başının
altından çıkıyormuş!
Erdoğan, Batı’ya şöyle demek istiyormuş:
“Ben yoksam kaos olur. Ortalığı kan
gölüne çeviririm.”
Kısacası, zırvalamanın zirvesi.

Sayın mösyö bozuntuları…
Erdoğan, sandıkla geldi oraya ve halkın
seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak, görevinin
başında zaten.
Görev süresinin de başında; henüz bir yıl
oldu seçileli.
Ve siyasî tıkanıklığı yine halkın çözeceğine
inanıyor.
Seçimi çıkış yolu gören Cumhurbaşkanı
Erdoğan, onların gözünde ‘diktatör’
oluyor.
Seçimden kaçanlar, halkın oyuna
başvurmaktan korkanlar ise demokrat…
Ne harika bir bakış açısı!

Tabii “Ah Kürtler, vah Kürtler” edebiyatı
garnitür.
Biz Kürtleri dinine bağlı Müslüman biliriz.
Aslında vaziyet öyle değilmiş.
Biz yanlış biliyormuşuz.
Fransız gâvuru, başka türlü söylüyor devlet
televizyonunda.
Meğer Kürtler, Türkler’den farklı bir
dine sahipmiş!
Azımsanmayacak Katolik Kürt varmış.
Yahudi Kürtler ekseriyetmiş. Vs, vs…
Fransa’nın resmî kanalında konuşulanlara
bakın.
Madem çarpıtacaksınız, biraz olsun
ayaklarınız yere bassın.

TRT’YE TEKLİF
Aziz arkadaşım, bu tür yayınlara cevap
vermek gerektiğini düşünüyor.
“TRT’de siyasi parti temsilcilerinden
ve din adamlarından, emekli paşalardan
müteşekkil bir oturum düzenlenmeli.”
Bilim adamlarını, sanatçıları ve gazetecileri
de ekleyelim.
Bu konuda fikri olan esnaf da iş adamı da
dâhil edilmeli.
Kalabalık bir kadro ile sansasyonel bir yayın
yapılmalı.
Malûm… Biz, harp meydanında
kazandığımızı, masa başında kaybetmekle
maruf bir memleketiz.
Artık öyle olmasın.
Bizimle her alanda gayri nizami harp
yapanlara cevap vermemiz gerekir.
İstesek de onlar kadar pespaye, onlar kadar
kötü niyetli olamayız nasılsa.
Yine kendimize yakışır şekilde söyleriz ne
söyleyeceksek.
Bizim gayri nizami taktiklerimiz bile, onların
nizami harp anlayışından daha insancıldır,
emin olabilirsiniz.

ÇEKEN ÇEKENE
Terör örgütü, elemanlarını şehirlere
çekiyor… Çeksin.
Almanya ve ABD patriotlarını çekiyor…
Çeksin.
Paralelin yayın organları, vurulan teröristleri
şehit diye manşete çekiyor... Çeksin.
İngiliz rest çekiyor... Çeksin.
Fransız rastık çekiyor… Çeksin.
Japon fotoğraf çekiyor... Çeksin.
Rus kafa çekiyor… Çeksin.
İsrail her açıklamayı başka yana çekiyor...
Çeksin.
Canımız şehadet çekiyor... Çeksin.

