"Yemekten
içmekten
ölenler, açlıktan
susuzluktan
ölenlerden çoktur.”
(Boşnak sözü)
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Uzuv kopmasında
ilk yardım
Hasta ya da yaralı sırt
üstü yatırılır ve şok
pozisyonu verilir.
Kopmuş uzvun kanama
kontrolü yapılır veya yara kapatılır.
Kanayan yere ya da baskı
noktalarına bası uygulanır.
Kanama kontrol edilemiyorsa
turnike uygulanır.
Kopan parça temiz ve su
geçirmez ağzı kapalı bir torba
içine konulur.

Kopan uzuv parçasının konulduğu kabın ağzı kapatıldıktan sonra, içerisine bir
ölçek su ve 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir kap ya da
torbaya konulur.
Bu torba 6 saat içinde sağlık merkezine sevk edilir.
Tıbbi birimler (112) haberdar edilir.

Cep telefonu yemeğin

tadını kaçırıyor
Y

apılan bir araştırma sonucuna göre
yemek sırasında cep
telefonu kullanmak tatsızlaştırıyor.
Psikolog
Stephanie
Davies
yaptığı
araştırmaya
göre, yemek
sırasında masaların üzerinde bırakılan cep telefonları,
yemek yiyen kişilerin
stresini arttırıyor ve
yemekten tam anlamıyla tat almalarını
engelliyor. Stephanie

Davies araştırmasıyla
ilgili “Cep telefonlarının masa üzerindeki varlığı,
yemek
esnasında
düşük
düzeyde de
olsa bir
duygusal strese
neden oluyor”
şeklinde açıklama
yaparken “Yemekte de
telefonlarımızı
düzenli olarak kontrol
etme ihtiyacı hissediyoruz. Bu da stresi
artırıyor" diyor.

Sağlık
Kardiyak rehabilitasyon nedir?
 Koroner arter hastalığı olan kişilerde, miyokard infarktüsü, koroner arter by-pass cerrahisi sonrası, kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında,
kalp pili sonrası, kalp kapak hastalıklarında, kalp nakli sonrası gibi birçok

kardiyak durum ve hastalıkta uygulanır. Amacı, kalp hastalığı ya da cerrahisi nedeni ile fiziksel, ruhsal ve
sosyal olarak kısıtlanan hastanın işine ve sosyal hayatına geri dönebilmesi, fonksiyonel düzeyinin geliştirilmesi, semptomatik iyileşmesinin
sağlanması, hastanın endişe ve depresyonun giderilmesi, sosyal hayatına
geri dönüşünün sağlanması ve hastanın yaşam süresinin uzatılmasıdır.
Kardiyak rehabilitasyon programı
SGK ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmakta olduğundan
hastalara mali bir yük getirmez.
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Zeka testleri
 Zeka testlerinden en çok uygulananları ve bilinenleri şunlardır: Cattell zeka testi : Sınırlı süre içinde cevaplandırılması
beklenen bu testin içeriğinde kültürden bağımsız sorular yer alır.
Porteus Labirent Testi : Bu test kişinin günlük yaşamdaki sosyal
becerileri ile ilgili düzeyi ölçülür.
Alexander
Pratik Zeka
Testi : Tahta kutular ve renkli küp-

Uçuş fobisi
bağımlı
yapmasın F
Uçuş fobisi aslında bir hastalık. Kalp atım hızının artması ve
kaygı ile kendini gösteren uçuş fobisinde kişi, ağlama
krizine girebilir, bağırabilir ve bayılabilir. Bu durumu bilenler sakinleştirici ilaç alırlar. Ama bu ilaçlar da bağımlılık yapabilir.

Kışın tatlı başlangıcı
bu ay Lokma’da!
KASIM
SAYISI
BAYİLERDE!

obilerin içinde en yaygın
olanı kedi, köpek, yılan ve
uçuş fobisi olarak adlandırılan özgül fobiler. Özgül fobilerin sebebinin kişinin geçmişte
yaşadığı olumsuz olaylar olduğu
düşünülse de bunun pek doğru
olmadığını vurgulayan Psikolog
Gülhan Akşit "Uçak korkusu da
özgül fobi grubuna dahil olduğu
için, kişi mantıksız korkulara
sahiptir. Bir çoğu uçağa binmek
yerine daha eziyetli yolculuklar
yapmaya razı olurlar. Şayet uçak
korkusu olan bir kişi mecburen
uçağa binmek durumunda ise,
uçağın düşeceğine dair şiddetli
korku hisseder. Uçağın her hareketini her sarsıntıyı duydukları
her sesi patlayan bir motoru, bir
arıza işareti olarak yorumlarlar.
Uçağın her an düşeceği korkusu
yaşarlar" diyor.

FOBI MI DEPRESYON MU?
Yıllarca uçağa korkmadan
binen birinde ilerleyen
zamanlarda da uçak fobisi
görülebildiğini söyleyen
Gülhan Akşit şunlara dikkat
çekiyor: “Uçakta yaşanan kötü
bir anı sonradan uçak fobisi
oluşmasına neden olabilir. Bu
kötü anı sonucunda uçakta
başlayan depresyon sonucu fobi
gelişebilir. Örneğin ileri derecede
ağır fobisi olanlarda bunun
nedeninin altında depresyon
yatabilir. Bu durumda depresyon
gibi sorunlar da uçak fobisi ile
birlikte tedavi edilebiliyor."

YAŞ ILERLEDIKÇE
AÇIĞA ÇIKIYOR
MİSAFİR
DEFTERİ
HEDİYE!

Fobinin büyüdükçe açığa
çıkan bir durum olduğunu
söyleyen Psikolog Gülhan
Akşit devam ediyor: "Uçuş
fobisine çocuklar da pek
rastlanmıyor. 6 yaşındaki bir
çocukta fobi olmaz. Uçak fobisi
gibi mantıksız korkular yaş
ilerledikçe ortaya çıkar.
Ama her insanda herhangi
bir fobi görülecek diye de bir
durum yoktur.”

ler kullanılarak yapılan bu test
genelde ilkokulu bitirmiş çocuklarda uygulanır. Amaç teknik becerileri ortaya çıkarmak olup, alınan sonuç daha sonraki sınıflar
için bir öngörü sağlar. Binet
–erman Testi : Kültürel
içeriğe sahip bir sözlü
testtir. WISC-r testi:6-16 yaş grubu çocuklar ve gençler için
hazırlanmış bir testtir. Dünyada ve Türkiye'de en yaygın kullanılan IQ testidir.

Gülhan Akşit
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SAKINLEŞTIRICIYE BEL
BAĞLAMAYIN
Gülhan Akşit, “bir yerden
bir yere uçulması gerektiğinde
uçak korkusu olanlar yüksek doz
sakinleştirici alıyor. Bu sakinleştiriciler birçok ilaca oranla kısa
zamanda bağımlılık yapabiliyor.
Bu ilaçların bağımlılık verici
etkisi uçaktan indikten sonra da
hayatın sıkıntılı dönemlerinde
de kullanılabiliyor" diyor.

Hipnoz ile
%99 iyileşme
Bir kişide epilepsi hastalığı ve bir akıl hastalığı
varsa hipnoterapi yapılmaması
gerektiğini söyleyen Psikolog
Gülhan Akşit devam ediyor:
“Bu rahatsızlıklar dışındaki
hasta grupları hipnoterapiye
uygundur. Fakat hipnoterapinin
başarısı hastanın teslimiyetine
bağlıdır. Hipnoz tekniğine karar
verme sürecinde, hastanın
hobileri, nelerden hoşlandığı,
nerede olmaktan zevk aldığı
gibi onun iyi hissettiren bilgiler
toplanır. Seans sayısı ise hastadan hastaya göre değişir."
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Bu terapiyi
herkes yapamaz

Herkesin hipnoterapist
olamayacağına ve hipnoterapi yapamayacağına dikkati çeken Psikolog Gülhan Akşit
şöyle devam ediyor: “Normal bir insan hipnoterapist
olamaz. Hipnoterapiyi sadece
tıp doktoru, diş hekimi ya
da psikolog yapabilir. Çünkü
hipnoz altında gelişebilecek
bazı acil durumlara ancak bir
sağlık görevlisi ya da psikolog
müdahele edebilir. Bu alanlardan olmayan birinin müdahele
etmesi cerrah olmayan birinin
eline neşter alıp hastaya girişimde bulunmasına benzer."
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Osmanlı’da
hastabakıcılar
(KAYYUM)
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ugünkü anlamda hemşirelik yapan
hastabakıcılar (kayyumlar) hekimin
gösterdiği doğrultuda hareket eden, usanmadan hastaya hizmete hazır durumda
bekleyen çalışanlardı. Kayyum çalışkan
olmalıydı. Vakfiyelere göre; kayyum'un
daima hastanın hatırını soran, her zaman
hallerini görüp gözeten, onların yanından
hiç bir zaman ayrılmayan, her an onlara
nezaret edip göz altında bulunduracak
kişilerden olmaları şart koşulurdu.

Türk diş
hekimine
“Onur”
ödülü
D
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