"Bir
hastalığı
tedavi edersin,
kazanırsın veya
kaybedersin. Bir insanı
tedavi edersin, sonuç
ne olursa olsun
kazanırsın.”
Patch Adams
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Stereotipi nedir?
 İstemsiz gözlenen hareketlerin hızı, yeri ve
tekrarlanma şekline göre tanımlanırlar. Tikler bu gruptadır. Tikler tekrarlanan amaçsız,
ani ve istemsiz hareketlerdir. Genellikle yüzde, omuz ve boyun bölgelerinde görülürler.
Sık görülen şekilleri, göz kırpma, yüz kırıştırma, omuz
atması, dudak hareketleri,
geniz temizleme şeklindedir. Bazen ses çıkarmalar şeklinde tikler de
görülebilir. Tipik olarak
tikler zaman içinde azalma ve çoğalmalar gös-

terir. Birçok çocukta şikayetler bir süre sonra
tamamen kaybolur veya uzun süreler görülmeyebilir. Stresli dönemlerde sıklaşma gözlenebilir. Tedavi seçenekleri arasında yineleyici
davranışı toplumda daha kabul görebilen bir davranışla değiştirmek, egzersiz yapmak ya
da ilaç vermek bulunur. Algısal tamamlama bozukluğu varsa, algısal
tamamlama terapisi kullanılabilir.

Sağlık
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Bursit nedir?

İlaç döküntüsü
 İlaçların çoğunun tedavi edici etkilerinin yanında,
yan etkileri de vardır. İlaçların yaygın yan etkilerinden

biri de ilaç döküntüleridir ve
tüm ilaçlar deride döküntüye neden olabilir. Hastanede
yatan hastaların %2-8′ inde,
ayaktan tedavi gören
hastaların %1′ inden
fazlasında görülür.
Öldürücü olabilirler.
Ölümcül reaksiyon
sıklığı %0,1-0,3’dür.
Ölümle sonuçlanan
reaksiyonların sıklığı
ise %0,009’dur.

 Bazı meslekler ya da
çalışma biçimleri gelişmesi için elverişli
şartlar yaratabilir.
Sözgelimi, dirseklerini masaya yaslayarak ders çalışan öğrencilerde,
dizlerinin ve dirseklerinin üzerinde sürünerek çalışan madencilerde bursit
sık görülür. Eklem bölgelerinde
ağrılı şişlikler olarak kendini belli eder. Erken teşhis ile

Dikkat kesilin
Çocuğa
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er 5 çocuktan birinde görülen dikkat
eksikliğinden dolayı çocuğun ve ailenin
ciddi sorunlar yaşamaması için öncelikle ailelerin bu sorunun farkında olmaları gerekiyor. Daha çok okul başarısızlığı ile
kendini belli eden dikkat eksikliğinin genetik
geçişli olduğu kabul ediliyor. Psikiyatri Uzmanı
Dr. Sevgi Hocaoğlu dikkat eksikliğinin evde ya
da dışarıda çocuğun kaza riskini de artırdığını
belirtiyor ve devam ediyor: "Çocuk bu süreçte
ne kendisini ne karşındakini koruyabiliyor. Bu
yüzden anne ve baba yanında kardeşler arasında da sorun yaşanıyor ve kaza riski artıyor.”

Okul başarısını etkileyen dikkat eksikliği okulda ve evde çocuğu da aileyi de huzursuz ediyor.
Öğretmenlerin farkettiği dikkat eksikliği aileler tarafından genelde inkar edilirken sadece
her gün kullanılacak ilaçla kontrol altına alındığı için de bu süreç aileleri zorluyor.

Belirtileri

 Okulda çeteleşme ve
kavgaya karışma
 Dürtü
kontrollerinde
bozukluk ve sinirlilik
 Bir sonraki adımı
düşünmeme
 Ev içinde
hareketlilik
 Yemek yerken kıpır
kıpır olmak
 Yolda annenin elini
bırakıp yola atlamak
 Pencereden sarkma
 Sık geçirilen ev kazaları

BABALAR INKAR EDIYOR
Çocukta dikkat eksikliği teşhisini genelde
ailelerin ve özellikle de babaların inkar ettiğini
söyleyen Uz. Dr. Sevgi Hocaoğlu, “benim
çocuğum da böyle ve ilerde nasılsa düzelir diye
düşünüldüğünü” belirtiyor.

ZEKI ÇOCUKLARDA GEÇ FARKEDILIYOR

Parlak zekalı çocuklarda durumun daha geç
farkedildiğine de dikkat çeken Dr. Hocaoğlu,
“eğer çocuk okulda başarılıysa ve zeki olduğu
da kabul edilmişse aile bu sorunları görmezden
geliyor ve bu yüzden de maalesef çocuk çok
daha iyi durumda olabilecekken daha geride
kalabiliyor. Sınavda zaman kaybı yaşama, soru
kaydırma ve bu durumlarda dışarıya karşı aşırı
duyarlı olma gibi olumsuz sonuçlar da yaşanabiliyor" şeklinde konuşuyor.

İLACA BAŞLAMAKTA AILELER DIRENIYOR

Dikkat eksikliği günümüzde sadece ilaçla
kontrol altına alınıyor. Dr. Hocaoğlu, “aileler
zaten çocuklarının dikkat eksikliği olduğunu
inkar ediyorken bir de çocuğunun özellikli ve
düzenli böyle bir ilacı kullanmasını istemiyorlar. Bu da hastalığı kontrol etmeyi zorlaştırıyor” şeklinde konuşuyor. İlacın yan etkileri
ile ilgili de ailelerin kaygıları olduğuna dikkat
çeken Dr. Hocaoğlu, “ilacın uyuşturması ve
bağımlık yaptığının düşünülmesi aileleri
tedirgin ediyor. Halbuki bu sonuçlar kullanılan
diğer ilaçların gösterdiği etkiden farklı değil"
diyor. 5, 10 ve 12 saat etkili olan dikkat eksikliği
ilaçlarının çocuğun odaklanmasına ve hareketlerini kontrol altına alınmasına yardımcı
olduğunu da söyleyen Dr. Hocaoğlu, “İlacın en
önemli yan etkisi iştah kapatması. Ama vücut
ilaca alıştıkça yan etkileri hissetme düzeyi de
azalıyor” şeklinde konuşuyor.

Ergenlik
daha riskli
Dikkat eksikliği
olan çocukların
ergenliğe 1-0 yenik
başladıklarının altını
çizen Dr. Hocaoğlu
devam ediyor: “Ergenlik öfke patlaması
ve toleransın daha az
olduğu bir dönem.
Bu nedenle madde
kullanımı, erken
yaşta cinsel ilişkiye
girme ve ailelerle
bağların kopması gibi
olumsuz sonuçlar
görülebiliyor.” Yaş
ilerledikçe dikkat
eksikliğinin azaldığını
da söyleyen Dr. Sevgi
Hocaoğlu "bunun da
ilerleyen zamanlarda
beynin olgunlaşması
ve bireyin bununla
başa çıkabilme
yöntemlerini öğrenmesiyle mümkün
olduğuna” dikkat
çekiyor.

tedavisi kolaydır. Sık rastlanan bu ağrılı durum, iltihaplanma önlenmezse, akut ya da kronik
bir rahatsızlığa dönüşebilir. Akut bursitlerde, bir kemik ya da
eklem üzerinde sıcak,
kırmızı ve ağrılı bir şişlik
görülür. Çok şiddetli durumlarda belirtilere hareket güçlüğü de eklenebilir. Bursit, çocuklarda ve erişkinlerde aynı
orandadır.

Beyinden beyine
iletişim deneyi yapıldı

W

ashington Üniversitesi Öğrenme ve
Beyin Bilimleri Enstitüsü
uzak mesafede duran iki
insan beyninin birbirleriyle
soru cevap yoluyla iletişim
kurmasını sağladıklarını
açıkladı. Şimdiye kadar
insanlar üzerinde yapılan en kapsamlı iletişim
deneyi olduğu bildirilen
bu çalışmayla iki bireyin
görsel deneyimlerini n
birbirlerine aktarmayı başarabildikleri ifade edildi.
Araştırmayı yöneten Doç.
Dr. Andrea Stocco şunları

açıkladı: "Deneyde 10
gönüllü, birbirinden 2 km.
uzaklıktaki iki ayrı laboratuvarda kurulan karanlık
odalarda ikişerli beş gruba
ayrıldılar. Katılımcılar,
beyindeki elektriksel faaliyetleri kaydeden EEG’ye
bağlandılar. Katılımcılardan birine bilgisayar
ekranında bir nesnenin
resmi gösterilirken diğer
laboratuvardaki katılımcının ekranına da resimlerle
ilgili sorular yansıtıldı ve
katılımcılar birbirlerine
cevap verebildiler."
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Elma kokulu bir sonbahar

bu ay Lokma’da!
EKİM
SAYISI
BAYİLERDE!

Yulaf ve yulaf ezmesinin başta sinir sistemi olmak
üzere olumlu etkileri bulunduğunu söyleyen Dr.
Ümit Aktaş faydalarını şöyle sıralıyor:
 Kas ve kemiklerin yenilenmesi, güçlenmesinde etkilidir.
 Dişlerin daha uzun ömürlü olması için
doğal bir koruyucudur.
 Zihnin yorgunluğunu dindirir.
 Kanda şeker miktarını
dengeleyerek kolesterolün
düşürülmesinde etkilidir.
 İdrar söktürücüdür. Kabızlığa iyi
gelir.
 Hazımsızlık sorununda tüketilebilir.
 Adet dönemi ağrılarında etkilidir.
 Cilde ve saça da iyi gelir.
 Daha parlak ve canlı saçlar için kullanılabilir.
 Çıban olan bölgeye lapa haline getirilmiş yulaf konulduğunda iyileştirici bir etki
gözlenmiştir.
 Ciltte oluşan kızarıklığı giderir.
 Bebeklerde pişiği iyileştirebilir.

Her şey
yulafta

Psikolojik
ilk yardım
nasıl yapılır?

MAGNETLİ
ÖLÇÜ LİSTESİ
HEDİYE

Herhangi bir nedenle travmatik strese maruz kalan kişilere psikolojik
ilk yardım verilebilir. İşte Türk Kızılay’ından öneriler...
 Hasta ya da yaralıya
kendinizi tanıtın ve ilk yardım
uygulamaları için izin alın.
 Hasta ya da yaralı ile göz
teması kurun ve sıcak bir
konuşma yapın.
 Hasta ya da yaralıya dikkatli
bir şekilde olayın ne olduğunu
ve ne olacağını açıklayın.

 Ondan işbirliği desteği isteyin.
 Hasta ya da yaralıyı dinleyin
ve sempatik olun.
 Eğer gerekliyse pratik
bilgilerle yardım desteği verin.
 Hasta ya da yaralıya sağlık
görevlileri olay yerine gelinceye
kadar ağızdan yiyecek ya da
içecek vermeyin.
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