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"Hiç
kimseye
imandan sonra
sağlıktan daha büyük
nimet verilmemiştir."
Hz. Ebubekir
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Metabolik sendrom

İlaç hammaddeleri

 Metabolik sendrom kalp
krizi yaşama riskini yükselten tüm risk etkenlerini kapsayan bir hastalık grubu olarak adlandırılır. Dünya’daki
yetişkin insanların neredeyse dörtte birinin metabolik
sendrom sorunu yaşadığı bildirilir. Metabolik sendromu
mevcut olan kişilerde erken
yaşta ölümler daha sık görülürken, kalp krizi riskinin iki
kat ve felç riskinin ise dört kat
daha fazla yaşandığı bildirilir.
Şu bozukluklardan 3’ü kişide

 Bitkiler: İlaç yapımında
bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum,
kabuk vb. kısımları kullanılır.  İnsanlar
ve hayvanlar: Hormonlar, serumlar,
enzimler, gamma glugobin gibi...
 Mikroorganizmalar: Küf mantarından elde edilen penisilinler ve bazı antibiyotikler gibi...

mevcut ise metabolik sendromun olduğuna işarettir: Tip 2
diyabet, santral obezite (aşırı
karın içi ve bel çevresi yağlanma olan şişmanlık), hipertansiyon, kan yağları yüksekliği.

 Sentetik maddeler: Zehirli ilaçların geliştirilmesi ilaçların yan etkilerinin
azaltılması amacıyla
laboratuvar ortamında sentez yoluyla elde edilen
ilaçlardır.
 Radyoaktif
izotoplar: Hastalıkların teşhis ve tedavisinde, tıbbi araştırmalarda kullanılır.  İnorganik
maddeler: İyot, demir, kalsiyum, sodyum klorür gibi.

İmmobilize nedir?
 İmmobilize, bir bölgenin hareketsiz
hâle getirilmesi, özellikle de eklem, kas
ve kemik yaralanmalarında tedaviye yardımcı olunması amacıyla atel, alçı ve diğer yardımcı araçlarla yaralı bölgenin dinlendirilmesidir. İmmobilizasyon da amaç;
omurga hasarı açısından yüksek risk taşıyan, motorlu araç kazası geçiren, düşen,
dalış yaparken kaza geçiren, bilinç değişikliğine neden olan yaralı hastalarda baş
ve boyun hareketlerini sınırlayarak ikincil
yaralanmaları engellemektir. Bunun için
sırt tahtası ve kum torbası kullanılabilir.
Özellikle baş ve boyun radyoterapilerinde işlemin hatasız biçimde uygulanması,

ışınların vücuda doğru bir konumdan girebilmesi, tedavi sahasının işaretlenmesi
için değişik gereçlerle ortamın hareketsiz
hale getirilmesi işlemleri de immobilizasyon olarak kabul edilir.

Erdoğan’a fazla
güvenmeyin

urgut Özal, Anavatan
Partisi kongresinde
konuşurken bir silah
sesi duyuldu. 18 Haziran
1988 tarihinde
Ankara’da
gerçekleşen
suikast
teşebbüsünde
Özal parmağından
yaralandı.
Birkaç dakika
sonra kürsüden
şöyle seslendi:
“Allah’ın
verdiği ömrü,
O’nun isteğinden
başka alacak
yoktur. Biz de O’na teslim
olmuşuzdur.”
Vade dolmadıysa, kim ne
yapsa boş.
Ecel gelmedikten sonra, insan
kendi canına bile kıyamıyor.

Dün gördük işte…
Bir vatandaş köprüden
atlayıp hayatına son vermeye
niyetlenmişken, karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buldu.
Köprüden geçmekte olan
Cumhurbaşkanı konvoyu durdu
ve Erdoğan aşağı atlama hazırlığı
içindeki vatandaşı kararından
vazgeçirdi.
Ömrü bitmeyenin karşısına,
Cenab-ı Allah, kalan
ömrünü tamamlasın diye
bazen Cumhurbaşkanı
gönderiyormuş demek.

Lakin şunu da bilmek gerek…
Böyle bir durum her zaman
denk gelmez.
Erdoğan ayın kaç günü
İstanbul’da oluyor, kaç kere
köprüden geçiyor…
İpliği üç metreden atıp iğne
deliğinden geçirebilmek gibi bir
ihtimal ortadaki.
O ihtimale güvenip şov
yapma niyeti olanların bu
hesabı dikkate almasını
tavsiye ederiz.
Bazen de karşısına “Atla””
diyecek birileri çıkabilir.

Erdoğan’ın vatandaşların
sigara içmesine müdahalesine
alışmıştık.
Israrlı şekilde üç çocuk
tavsiyesini de artık çoğunluk
makul karşılıyor.
Ülkeyi yöneten bir liderin,
memleketin geleceğini hesap
etmesinin bir sonucu olduğunu
çok şükür anladık.
Şimdi de canına kıymak
isteyenleri vazgeçirmesine şahit
olduk.
İnşallah alışkanlığa dönüşmez.

Yoksa, “köprü ruleti” gibi bir
tuhaf alışkanlık başlar ki köprüde
kuyruk oluşur.
Cumhurbaşkanı dublör
kullanmak zorunda
kalır sonra.
Köprüde
bekleyen bir
Erdoğan dublörü
düşünebiliyor
musunuz?
Yahut uzaktan
bakınca polis
otosu gibi görünen
maketlerden ilham
alınabilir.

Bu kadar
ayrıntıya girmemizin bir sebebi
var.
Çünkü bu tür hadiseler
birbirini tetikliyor.
Haberini seyredenlerden
bazıları “Ben daha iyisini
yaparım” düşüncesiyle harekete
geçiyor.
İntihar, soygun, cinayet gibi
hadiselerde bu tür tetikleme
olduğunu biliyoruz.
Daha hafif suçlar için de
geçerli.
Mesela yalan söyleme yarışı…
Biri yalana başlayınca, niyeti
bozuk olanlar, daha gösterişli
yalan için hazırlanıyor.

Nereye erdiği bilinmeyen,
erdemi de görülmemiş bir CHP
milletvekili, bugünlerde yalan
söyleme yarışında sürekli kendi
rekorunu kırmakla meşgul.
Son numarası 28 Şubat’ta
yargılandığını söylemesi…
1986 doğumlu olduğuna
göre, 28 Şubat 1997’de 11
yaşında.
O zaman 12 Eylül’de
cezaevinde işkence görmüştür.
12 Mart’ta işinden atılmıştır.
27 Mayıs’ta idam edilmiştir.
Bunları da söylesin.
Dilinde kemik mi var?

O her gün yeni bir yalan
söylüyor da genel başkanı olan
zat, farklı mı davranıyor?
“Eğer o sözleri söylediyse
partide tutmam” diye canlı
yayında beyanda bulunduktan
sonra ne yaptı?
Sözünde durmadı.
Tıpkı daha önce verdiği sözleri
tutmaması gibi.
Öncekinden daha az oy alırsa
istifa edeceğini de söylemişti
ama hafızasından silindiğine
şahit olduk.
Seçim sonuçları
açıklandığında hemen unuttu.
Öyle genel başkana, böyle
vekil yakışır.

Apandisit
nedeni mi?
Ç

ekirdekli meyveleri, çekirdeğini
iyi çiğnemeden yutmak,
apandis iltihabı olarak adlandırılan
apandisit geçirme riskini yükseltir.
Çekirdekli meyveleri yerken
çekirdeklerini iyi çiğneyin.

Anne ve
babalar için

 Çocuğun sadece başarısını
değil, kat ettiği gelişmeyi de takdir
edin.
 Çocuğunuza başarılı insanların
hayat hikayelerini okuyun ve onun
yorumlamasına imkan verin.
 Çocuğunuz büyüdüğü zaman
kusursuz ve temiz bir evde yaşayıp
yaşamadığını değil, anne ve baba
olarak sizinle mutlu ve keyifli zaman
geçirip geçirmediğini hatırlayacaktır.
Prof. Dr. Acar Baltaş

AŞ TUZ ILE
tuz oran ile
Tatlandırıcı ve koruyucu özelliği ile, tuz, vücudun işleyişinde dengeleyici
özelliği ile öne çıkıyor. Ancak, yiyecek ve içeceklerde ihtiyaçtan fazla bulunursa, bu söylenemez. Tuz kullanımında aşırılıktan kaçınılması için, bireyler ve
kurumlara yönelik tedbir ve uyarılarla, tehlikenin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Y

apılan araştırmalara göre gıdalara
ayrıca eklenen tuzun yüzde
yetmiş beşi zaten tüketilen
gıdalarda bulunuyor. Yemeğin tadına bile
bakmadan tuzluğa uzanıp yemeğe tuz
atmak toplumda tuzla ilgili klasikleşen
davranışlar arasına girmiş durumda.
Fakat son yıllarda artık tuzla ilgili yeni
şeyler söylenirken, yeni davranış
modelleri de kazandırılmaya
çalışılıyor. Türk Böbrek Vakfı’nın
önerilerine kulak verelim.

Tüketim alışkanlığı

nasıl değiştirilir
 Tuzu azaltmak için salam
ve turşu ile yapılmış
sandviçler yerine tavuk
salatası gibi daha az tuzlu
gıdaları tercih edin.

DENGEYI SAĞLIYOR DA
BOZUYOR DA

Ev hayvanı
ısırırsa !
K

edi, köpek vb. hayvan ısırmalarında dikkat edilmesi gereken
en önemli nokta yaranın temizliğidir. Yara soğuk su ve sabunla
en az beş dakika yıkanıp temiz
bir bezle kapatılmalıdır. Kanama
varsa yaraya temiz bir bezle basınç
uygulanarak kanama durdurulur.
Hayvan ısırıklarında en önemli tehlike kuduz bulaştırma ihtimalidir.
Bu nedenle, ısırılan kişiler mutlaka
sağlık kuruluşlarına götürülerek
tıbbi yardım alınmalıdır. Kuduz
virüsü hayvanın tükürüğünde
bulunur ve ısırıkla bulaşır.

Tuz vücudun dengesine katkıda
bulunurken tansiyonun belirli düzeylerde
kalmasına yardımcı oluyor. Vücudun tuz
dengesini ayarlayan en önemli organ
olan böbrekler, besinlerden alınan tuz
miktarına göre, idrarla atılan tuzu artırıp
azaltarak dengeyi sağlıyor. İşte böbrek
yetmezliğinde bu denge sağlanamıyor.

KISMADAN TANSIYON
TEDAVI EDILEMIYOR
Kandaki tuz miktarının kısa süre içinde
normale göre artması veya azalması
da zararlı. Tuz miktarındaki azalma;
şuur bulanıklığı, kas krampları, havale
nöbetleri, bulantı, kusma ve sonunda
komaya giden bir tabloya
neden olurken fazla tuz alınması
ise tansiyon yüksekliğine ve kalp
yetmezliğine neden oluyor. Tuzu
kısmadan da tansiyon tedavi edilemiyor.

T.C. BEYŞEHİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN METNİ
ESAS NO: 2015/744
Davacı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti
ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca tensiben verilen karar gereğince Konya İli, Beyşehir
İlçesi, Üzümlü Mahallesinde kain aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın
idare adına tescili için Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını
müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın
idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
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Sağlık Bakanlığı'ndan
Zika virüsü açıklaması

S

ağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları
ile Orta ve Güney
Amerika'da zika
virüsünün yayılmaya devam
etmesi nedeniyle, bölgedeki
ülkelere gidecek
olanlar uyarıldı.
Zika virüsünün özellikle gebelere bulaştığında
doğacak bebeklerde ciddi
anomalilere yol açtığı
belirtilen açıklamada, "Bu,
yenidoğanlarda beynin
yetersiz gelişimine yol

açabilen 'mikrosefali'ye
(küçük kafa) neden olabilmektedir" bilgisi verildi.
Açıklamada, "Bakanlığımız Zika virüsünün
görüldüğü bölgedeki ülkeleri
yakından takip
etmekte, bölgeye seyahat
edecek vatandaşlarımızı, özellikle gebeleri, 7/24
hizmet veren Alo Seyahat
Sağlığı Danışma Hattı (444
77 34) ve seyahat sağlığı
merkezlerinden bilgilendirmektedir" ifadeleri
kullanıldı.  (AA)

 Füme gıdalar tuz
bakımından zengin
olduğundan bu tip
besinleri yemememeye
özen gösterin.
 Sucuk salam ve sosis içeren
pizza yerine sebzeli pizza
seçin.
 Tuz oranı yüksek soya
sosu, ketçap, mayonez
ve turşu yerine
yiyeceklere lezzet
katmak için baharat ve
sarımsak kullanın.
 Yemekleri haşlarken
kaynatılan suya tuz ilave
etmeyin.
 Sofrada tuzluk
bulundurmamaya
gayret edin.
 Tuz eklenmeden
hazırlanmış patlamış
mısırı tercih edin.
 Çerez ve kuruyemişlerin
tuzsuz olanlarını seçin.
 Masada tuzluk
bulundurmayın.

İlk gözlük
1280’de
İ

lk gözlük 1280’de Armati adında bir İtalyan fizikçi tarafından
icat edildi. Bu gözlük, cisimleri
büyüterek kolayca görülmelerini sağlayan bir çift dış bükey
mercekten oluşuyordu. 1730’da
Edward Scarlett sabit gözlük
sapını yaptı ve bu gözlük yüzün
ortasına düşmeden tutturulabiliyordu. Gözlük sapları kafalara
göre ayarlanabildiği için burnun
üstünde daha az ağırlık oluyordu
ve düşmesi de önlenebiliyordu.

