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İç kanamada ilk yardım
Bu tür kanamalarda tehlike
kanın dışarı çıkmamasından ve
gözle görülmemesinden kaynaklanır. Genelde şiddetli bir
darbeden sonra gelişir. Darbe aldıktan sonra görünürde dış kanama belirtisi olmaz. Ama özellikle, yüzde, solgun, soğuk ve
terli bir cilt, zayıf ve hızlı nabız,
hızlı ve yüzeysel solunum, yavaş, yavaş uyku haline dönüşen
tedirginlik ya da endişe durumu önemlidir. Bu durumda hasta ya da yaralının önce bilinci ve
yaşam bulguları değerlendirilir.

112 aranır. Hastanın üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır. Hasta ya da yaralıya asla yiyecek ve içecek verilmez, hasta
ya da yaralı hareket ettirilmez ve
yaşam bulguları 2-3 dk. aralıklarla değerlendirilir.

Ablasından alınan ilik
ile hayatı kurtuldu
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yaşında lösemiye yakalanan Emre'ye Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Pediatrik Kemik İliği Merkezi
Sorumlusu Prof. Dr. Buket Erer
Del Castello'nun gözetiminde
yapılan ilik nakli operasyonu
1. yılını tamamladı. Uygun ilik
Emre’nin kızkardeşi Gamze’den alınmıştı. Prof. Dr. Del
Castello, Emre’nin en büyük
şansının uygun donörü kısa sürede bulmuş olması olduğunu
belirterek, teşhis konulduktan

kısa bir süre içinde ilik nakli
yapılmasının hasta için kritik
önem taşıdığının altını çizdi.
Lösemide, acıma ve umutsuzluk oluşumuna izin verilmemesi gerektiğini belirten Prof.
Dr. Del Castello şunları da paylaştı: “Bazı hastalıkların erken
teşhisindeki tarama testleri
gibi löseminin gelişeceğini
gösterecek bir test yoktur.
Çocukluk çağı lösemilerinin
önemli bir kısmı kemoterapi
ile tedavi edilebilir."

Tarihteki ilk ambulans
 Tarihte bilinen ilk cankurtaran-ambulans, 1792 yılında Napolyon‘un özel cerrahı Baron Dominique Jean Larrey
tarafından yapıldı.
Bu ambulans, savaş
alanında yaralanan
kişileri, daha fazla
kayba yol açmadan
bölgeden uzaklaştırıp seyyar hastaneye götürmeyi amaçlıyordu. Sıradan
arabalarla taşınan
yaralılarda, kan kay-

bının daha fazla olduğu, yaralarının
da derinleştiği tespit edilmişti.

İngiltere sağlık sistemi
Vergilerle finanse edilen İngiliz sağlık sisteminde, her İngiliz vatandaşı bir genel pratisyenin listesine üye olur. Sistem, ücretsiz
olarak tüm 1. basamak sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı verir. Bu hizmetler,
ev ziyaretleri, aşılamalar, tetkik ve tedavi hizmetleri yanında, gerek duyulan vakalarda 2.
basamak hizmetleri için bir uygun hastane
departmanı ile temas kurma, randevu alma
ve 2. basamak ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra hastanın sürekli takibini içerir. Aile hekiminin yönlendirilmesi olmadan
hastaneden hizmet alınamaz. Böylece hastaneler gereksiz yere işgal edilmemiş olur.

Aramızdaki sahte
Ruslarla anlaşmak
imkânsız

Ö

İşin
profesörü
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Pro ön, polis ise şehir anlamına geliyor. Arının şehri olan kovanın ise vücudu sterilize edici etkisi bulunuyor. Kovan ürünlerinin faydaları ile ilgili 30 bine yakın
çalışma yer alırken, kovan ürünleri ile tedavi de artık resmiyet kazanıyor.

K

ovan ürünlerinin en çok
tüketileni olan balın
yüzde 80’ine yakınını
şeker ve yüzde 20’sine
yakınını ise su oluşturuyor.
Baldaki asıl faydalı kısım balın
binde birini oluşturan fenolik
bileşenlerinden geliyor.
Kovan ürünleri arasında gelen
propolisin, diğerlerine oranla
sağlık üzerindeki etkileri
yapılan araştırma sonuçlarına
göre daha önde gidiyor. Öyle
ki önümüzdeki dönemlerde
kanser tedavisinde
kullanılabilmesi için de
çalışmalar yapılıyor.

ANTIBIYOTIK ETKISI DE
OLACAK
Son yıllarda antibiyotiklere
karşı gelişen direnç nedeniyle
artık antibiyotik ilaçları gibi
propolisin kullanılabilmesi
de gündemde. Prof. Dr.

Erdem Yeşilada bununla ilgili
olarak, “Bu nedenle hem
antioksidan hem de hastalık
yapıcı mikroplara karşı etkisi
yüksek olan propolisle ilgili
araştırmalar da yoğunlaşıyor.
Çünkü propolisin bala oranla
kıyaslandığında içeriğinin yüzde
10 ile 20’si daha faydalı" diyor.

ARI SÜTÜ KULLANIRKEN
Kovan ürünleri arasında
gelen arı sütünün nasıl
kullanılabileceği ile ilgili de
bilgi veren Prof. Dr. Erdem
Yeşilada şunlara dikkat
çekiyor: "Arı sütünün sıfırın
altında eksi 20 derecede
saklanması ve fayda sağlaması
için de çabuk tüketilmesi
gerekiyor. Tabii bunun
yanında kalitesi de son derece
iyi olmalı. Çünkü arı ürünleri
pahalı ürünler olduğu için
sahtesi de çok bulunuyor."

Arı ürünleri
ile tedavi
resmileşiyor
Apiterapi, Sağlık
Bakanlığı Geleneksel,
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nde
de gündeme alındı. Artık
kovan ürünleri ile tedavi
de resmiyet kazanacak.
İlerleyen zamanlarda arılar
ve doktorların işbirliği de
artacağa benziyor.
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ncelikle bir düzeltme yapalım. Rusya ile ilişkilerden bahsederken “İki dost ülke” ifadesini kullanmak pek doğru durmuyor.
İki dost ülke değiliz.
Rusya ile Türkiye, “düşman olmayan” iki ülke.
Bu da ister oradan, ister buradan, nereden bakarsanız bakın,
aynı sayılmaz.
Sınırı ihlal etmek,
dostluğa yakışmaz.
Düşman olmayana
da yakışmazdı, Rusya kısa
süreli ihlalde bir sıkıntı
olmayacağını düşündü
herhalde…
Cevabını aldı.

Bu vesile ile doğalgaz
konuşulurken baktım ki
Rus Rus kokuyor, kapattım kombiyi; kazaklar
hırkalar çıktı hemen.
Böyle bir hadisenin, ilk defa olması herkesi şaşırttı.
Ağızlar açık unutuldu.
Öyle bakıyorlar, ne olacak şimdi, diyerek.
Ruslar, daha önce pek çok ülke sınırını uçaklarıyla defalarca
geçtiği için, alışkanlık kazanmış.
“Her seferinde altım kuru kalıyor” diyen çocuk bezi reklamındaki ufaklıklar gibi Rus jetleri.

NATO, Rusya’nın bir yıl içinde 150’den fazla hava sahası ihlali
yaptığını açıkladı.
“Geçiyoruz, bir şey olmuyor… Ne fark eder? Yine geçeriz.
Biz koca ülkeyiz… Rusya uçağını düşürmeyi kim göze alabilir?”
Rus savaş uçakları pek pervasız.
Norveç hava sahasını ihlal ettiklerinde bir tepki görmedi.
İsveç’te aynı durum yaşandı, sonuç değişmedi; İngiltere ve
Japonya’da da aynı…
Kore yarımadasının doğusunda ABD donanmasına ait gemiye
yaklaştı, it dalaşı ile savuşturuldu.

Kayıtlara göre Estonya hava sahası Rus jetleri tarafından
defalarca ihlal edildi.
Finlandiya hava sahası defalarca ihlal edildi.
Danimarka, Polonya, Litvanya hava sahaları pek çok defa
ihlal edildi.
Kanada hava sahasını, nükleer bombardıman uçaklarıyla ihlal
ettiler.
Hepsinin günü, saati belli; güzergâhı belli…
Rus jetleri Letonya sınırına 180 defa çok yakın uçuş yaptı.
Tüm bu ihlallerde Rus jetlerinin, uçakların takip edilebilmesi için
çalıştırması gerekli olan sinyal vericileri kapalıydı.

Rus pilotlar, pervasızlığın ötesinde akıllarınca çok uyanık davranıyorlar.
Uçuş planlarını kasıtlı olarak bildirmiyorlar.
Sivil hava trafik denetleyicilerini umursamıyor, görmezden
geliyorlar.
Tanınmasını sağlayan sinyal vericilerini kapalı tutuyorlar.
Kendilerini havaların tek hâkimi sanıyor olabilirler ama hakikat
öyle mi?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus jetlerinin bu güvensiz
ve gizli uçuşlarının, sivil hava trafiği için büyük risk oluşturduğunu açıkladı.
Sadece sivil hava trafiği için mi?

İşte sonunda vericiler kapalı halde sınır ihlali yaptığı için Rus
uçağı olduğu anlaşılmadı ve düşürüldü.
Sinyal alınabilseydi ve Rus uçağı olduğu anlaşılsaydı ne fark
edecekti?
Türkiye’nin dünyaya ilan ettiği angajman kuralları, istisna
barındırıyor mu?

İlk defa bir uçağının düşürülmesi ile karşılaşan Rusya,
bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini anlamıştır
herhalde.
Bunun son derece ciddi bir durum olduğunun herkes farkında.
“One minute” olayından sonra, “ikinci bir milat” olduğunu
belirtecektim ki İbrahim Karagül gayet güzel yazmış.
Dünyada işler artık başka türlü yürüyecek.
İki tane milat olur mu demeyin. Çiçek ve böcek birleşince bal
oluyor; o da bal gibi olur.
Doğuyorsunuz, milat oluyor.
Okula başlıyorsunuz, yeni milat; bitiriyorsunuz, hakeza. İşe
giriyorsunuz yeni bir hayat, yeni bir milat.
Âşık oluyorsunuz, yine.
Evleniyorsunuz başka bir milat…
Çocuğunuz dünyaya gelince, milat üstüne milat…
Bir insan hayatında birçok milat varken, koskoca bir devletin hayatında niye olmasın? (Kabul etmeyip ters bakarsanız, ‘talim’ olur.)

Rusya’ya bakalım yine: Ortada bir de Türk iş adamlarına uyguladığı zorbalık var ki büyük bir rezalet.
Uçak krizinden dolayı Krasnodar’da ticaret için bulunan iş
adamlarının maruz kaldığı durum, düşmanlıktan da öte.
Seviyesizliğin daniskası.
Büyük bir devlete yakışmayacak bir davranış.
Komşuya kızıp da çocuğundan intikam almak kadar
çirkin… Basit… Ahlâksızca…

Her ne olursa olsun, diplomasi marifetini gösterir ve bu kriz
zaman içinde bir şekilde çözülür.
Düşman olmayan iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğu fark
edilir; ilişkiler tekrar düzelir.
Fakat içimizdeki Ruslar var ya…
Hani Putin’e mesaj gönderenler, Rusya’da yaşayanlardan daha
fazla Rus olanlar, kendi ülkesine düşmanlık edenler…
Uçağın düşüşüne Medvedev’den ve Putin’den daha çok üzülenler…
İşte o sahte Ruslarla aramız hep bozuk kalacak.
Bir türlü anlaşamayacağız onlarla.

