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Byoetk nedr?
Tıp alanındak ahlak klemlere yanıt bulmaya çalışan
tıp etğnden farklı olarak
byoetk; çevre etğ, araştırma
ve teknoloj poltkalarını da
çne alan blmsel ve teknolojk

Sağlık yönetm sorumlulukları

gelşmelern etk lkelern ortaya
koymaya çalışan br alandır. Gen
teknolojs, laç sanay, klonlama, doğum, ölüm, ötanaz, nsan
deneyler, yapay üreme, kürtaj ve
bunlarla brlkte canlılarla lgl
blmsel ve teknolojk gelşmelern
sonuçları, sınırları ve kullanım
lkeler byoetk’n bell başlı konu
başlıklarıdır. Byoetk alanında
eğtm ve araştırma merkezlernn
sayıları dünyada ve Türkye’de
artış da gösteryor.

 Sağlık kurumları yönetclernn
değşk konularda brçok gruba karşı
sorumluluğu vardır. Bu gruplar şunlardır: “İşverene karşı sorumluluk, topluma karşı sorumluluk, müşterlere
karşı sorumluluk,
kaynak sorumluluğu, yasal sorumluluk ve sgorta
kurumlarına karşı
sorumluluk.” Bu
sorumluluklar

yönetcler etkl ve verml çalışmaya
zorlandırır ve yönlendrr. Dolayısıyla,
sağlık kurumları yönetcsne olan talep de artmıştır. Bu yönde Türkye’de
hem kamu hem
de özel sağlık
kuruluşlarında
sağlık yönetm
eğtm almış
profesyonel sağlık yönetclernn
çalışma oranları
artmıştır.

Nyetlenmeden

Doktoruna
danış

H

er nsanın vücudu uzun sürel açlığa
ve susuzluğa farklı tepkler göstereblyor. Kan şeker, böbrek fonksyonları ve kan mneral düzeyler olması gerekenden farklı değerler alablyor. Bu değşmler
orucun lk yed, on günlük dönemnde yoğun olarak kendn hssettryor. Hastada baş
dönmes, baş ağrısı, çarpıntı, susama hss
olarak da kendn gösteryor. Daha sonra se
vücut bu değşmlere uyum sağlıyor. Ama
özellkle oruç tutmaya nyet eden bazı hasta
gruplarının önce doktoru le görüşmes gerekyor. Dr. İrfan Berber ve Dr. Bahar Erbaş’a sz
belk danışmadan bz de danıştık.

ŞEKER HASTALARI DİKKAT !
Uzun sürel açlık durumundan oldukça
olumsuz etklenrler. Kan şeker düşüklüğü, baygınlık yaşayablrler. Öğün atlanması
durumunda an şeker düşmeler görüleblr.
İftarda kalorl yyecekler hızlı tüketmek de
başlı başına tansyonu ve şeker yükseltc br
olaydır.

BÖBREKLERE DİKKAT !
Sağlıklı çalışan, fonksyon kaybı olmayan
böbrekler sıvı alımının azalmasına uyum
sağlarlar. Fakat fonksyon kaybı olan böbrekler uyumda zorluk yaşar ve daha fazla sıvıya
htyaç duyar. Bu durum gerçekleşmeynce
hasta dyalze grecek duruma geleblr.

MİDESİNDE SORUN OLANLAR
Reflü hastalığı, haff gastrt vakaları, rrtabl
barsak sendromu hastaları orucu tolere
edeblrken, mde -nce barsak ülserler lthab
barsak hastalıkları sağlık problem yaşayablr.

Mgrenn m var?
q
Her tp baş ağrısı uzun süren açlık le
tetkleneblyor. Sık baş ağrısı çeken
hastalar ramazan başlamadan 4-5 ay önce
önleyc laç tedavlern başlatıp ramazan ayını braz daha rahat geçreblrler. Eğer o kadar
vakt yoksa; bu durumda özellkle mgren
hastaları br nöroloj hekmne başvurarak,
baş etrafına botoks uygulaması yaptırablrler. Bunun çn de yne ortalama 3-4 hafta
önce bu uygulamayı yaptırmak doğru olablr.

Tansyon
hastasıysanız
q

Maalesef yüksek tansyon ve dyabet
hastalarının, özellkle bu hastalıkları
zor kontrol altına alınıyorsa, oruç tutmaları
durumunda nme ve kalp krz gb damarsal
sorunları yaşama olasılıkları yükselyor.

MS hastaları
çn oruç
Açlığın MS’ tetkledğne dar
br bulgu yoktur. Ancak açlıkla
artan stres, sıvı kaybıyla brlkte sıcağa
maruz kalma atağa veya atak benzer
şkayetlere sebep olablr. Bu durumda
hastanın hastalığı haff se çok dkkatl
olarak oruç tutması mümkün olablr.

q

Havaalanında

sağlık
eğtm
verlecek

S

Ne ararsan Karpuzda

K

arpuzun sadece sernletmekle kalmadığını kansere karşı
da koruduğunu belrten Dr. Ümt
Aktaş karpuzun faydalarını şöyle
sıralıyor:
“Br dlm karpuz günlük C
vtamn htyacının yüzde 80’n
karşılar. Potasyum yönünden de
zengndr ve y br lf kaynağıdır.

“Hergün
yürümek
sağlığınızın
yolunu
uzatır.”

Bağışıklık sstemn dengeler,
vücudu kansere karşı korur ve
kanserle savaşır. Damar sertlğ
hastalığının önüne geçer. Kalp
hastalıkları ve felç rskn azaltır.
Yüksek lf çeren karpuz, bağırsakların çalışmasını da düzenler. Kuvvetl antoksdandır, hücre hasarını
engeller. Yaşlanmayı gecktrr.”

ağlık
Bakanlığı’nın
hmayesnde
devam eden
“Hayata El
Ver” Projesnn
hazran ayı
etknlkler
kapsamında
ülke genelnde
havaalanlarında
yolculara
an kalp
durmasında
temel yaşam
desteğnn nasıl
sağlanacağı
eğtm
verlmeye
başlanıyor.

B
Orucun sağlık
açısından
faydaları olduğu
hekmler
tarafından
bldrlyor. Fakat
bünyes
kaldıramayacak
bazı hasta
grupları oruç
tutarsa daha
cdd sorunlar
gelşeblyor.
Her hastanın
hastalığı kendne
has olmakla br
lkte, hasta farklı
önerlere tıbben
uygunsa da oruç
tutablyor.
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Moro refleks
 Çocuğun an sesler ve sert
hareketler sonucu gösterdğ tepk
ya da korkma haldr. Bebek sakn
yatarken an olarak sarsılır ve
boynunu sarsacak hareket yapar.
Kollarından tutup kaldırıldıktan
sonra yatağına bırakılırsa önce
kollarını elleryle beraber açar
sonra kucaklama hareket yaparak
kollarını brbrne yaklaştırır. Moro
refleks olarak blnen bu olayın
belrgn br neden yoktur; bazı
bebeklerde dğerlernden daha sık

görülür fakat genelde yüksek ses,
bebeğ sarsmak veya düşme hssne
(bebek yeterl destek verlmeden
kucağa alındığında) tepk olarak
ortaya çıkar.

“Br tohum gerek”

u denz
bldğm
herhang
br denz değl,
kıyılara vuran
bütün o uzak
denzlern br
toplamı...
“Senn hçbr
şey çn yeterl
vaktn olmuyor”
ded gözlernn
çne bakarak,
“oysa benm bütün
vaktlerm br tek şey çn!”
İçnn boş yarısına, dolu
yarısına, dokunup geçen
kalp ağrısına sığablr m
nsan?
“Br tohum gerek
dyoruz. İnsanın çne
düşmel. Orada yeşermel.
Orada göğermel. Orada
başak tutmalı. Harmanı
hasadı nsanın çnde olmalı.
İnsanın çnde savrulup
çnde ambarlanmalı... İnsan
ona değrmen keslmel. Bu
değrmen bzde çağıldamalı”
dyor gönül zengn Feth
Gemuhluoğlu.
En ürkek, en sessz
olanlarımız ble varlığının
z sürülecek brkaç pucu
bırakmalı dünyaya.
Tarhn tabatta bıraktığı
zler, bzm zhnsel
yolculuklarımızın hem mola

yerler,
hem varış
noktaları...
Sabahların puslu
ıssızlığını,
öğlelern
gevşek
aydınlığını,
kndlern
dngn
sernlğn,
akşamların kızıl
yalnızlığını ve gecelern
yıldızlı karanlığını hç brbrne karıştırmadan br pe
tesph taneler gb art arda
dzyordu.
“Bz kuşları tutmuyoruz
k/ Kapıda koyveryoruz/
Dönüp onlar ceplermze
gryorlar/ N’apalım?” dyor
Zambaklı Padşah’ta Ece
Ayhan.
Nasıl oluyor da hem
Kuzey Kutbu’nda, hem
Güney Kutbu’nda yağmur
yukarıdan aşağıya
yağablyor?
“Küreselleşen Dünyada
Köşel Nesnelern Uyum
Sorunları” adıyla br
sempozyum düzenleyen
olmadı mı hala?
Farkedlmey herkes
ster; ama çok az nsan
farkedlmek çn br ‘fark’

sahb olmak gerektğnn
farkındadır.
Zhnî ya da kalbî
üretmler, karyer denen
tek boyutlu cetvelde
hç kmsenn puanını
yükseltmyor.
Bekleyen varsa boşa
beklyor; hakkat asla moda
olmayacak bu dünyada!
Çünkü olsaydı, demode de
olurdu!
“Kmse yaşadığımız
mevsmn, günlern ve
gecelern yaşamın kends
olduğundan söz etmyor.
Her an belrtlen öğretyle,
bzler hep hazırlanıyoruz.
Neye?” dyor Tezer
Özlü Çocukluğun Soğuk
Geceler’nde.
Herkesn ylğ çn
dünyadak bütün kusurlu
hareketler küsurata sayalım
mı?
Sank sürekl br
mürekkep hokkasına
ağlamış, lacvert br hüzne
brkmş brkmş brkmşt.
Hayat, tamamlanmış br
eksklk duygusu olmaktan
öte br tad bırakablr m
damağımızda?
“Syah, beyazın gölgesdr
“ demşt br keresnde.
“Sen br damla su ol” ded
meczup, “sonra bırak ateş
kend derdne yansın!”

