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Sağlık

"Zenginin
ayıbı
fıkaranın
hastalığını
meydana
çıkarmaz.”

Verem verileri moral bozuyor
Veremin artık AIDS'e yol
açan HIV'ın yanı sıra dünyanın
en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olduğu belirtildi.
BBC’nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan
açıklamada, hem verem hem
de HIV'ın, 2014 yılında 1,1 ila
1,2 milyon ölüme neden olduğu belirtildi. DSÖ Küresel Tü-

berküloz Programı Direktörü
Dr. Mario Raviglione, tüberkülozun ve HIV'ın günümüzde
dünyada bulaşıcı hastalıktan
kaynaklanan ölümlerin birinci sebebi olmak için yarıştığını
belirtti. Dünya Sağlık Örgütü,
tüberkülozdan ölüm sayısının, tedavi edilebilir bir hastalık için kabul edilemez boyutta olduğunu bildirdi. Sınır
Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), istatistiklerin "moral
bozucu" olduğunu açıkladı ve
dünyanın tüberkülozla mücadelede
"geri gittiği" uyarısında bulundu.

Flavonoidler bitkisel kökenli bileşiklerdir ve güçlü antioksidan
özellikleri ile iltihabı (yangıyı) azaltır, sağlıklı damar oluşumunu teşvik eder ve hücresel hasarı önleyip,
onararak yaşlanmayla mücadele
ederler. Flavonoidlerin demans,
Alzheimer hastalığı ve bazı kanserlere karşı da korunmada etkin olduğu bildirilir. Her gün bol
miktarda taze meyve ve sebze
yemek yeterli miktarda flavanoid almanın en doğal yoludur. Genelde 5 porsiyon sebze ve 4 porsiyon meyve tüketimi sağlıklı
flavonoid alımı için yeterlidir. Belirli taze sebze

YEMEYİN !

Sonbahar ve ilkbahar aylarında mantar tükettikten sonra zehirlenen insanlarda artış görülüyor. Bilinçli köylüler mantar toplarken hangi mantarın zehirli olduğunu anlayabilirken, bu konuda bilgi
sahibi olmayanlar topladıkları mantarlardan zehirlenebiliyor.
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AÇIKTAN ALMAYIN
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş,
"Son 10 gün içinde İstanbul’da
sadece kendi çalıştıkları
hastanede, 20’nin üzerinde
mantar zehirlenmesi vakası
geldiğine dikkat çekerek bir
hastanın hayatını kaybettiğini, bir diğer hastanın karaciğer nakli olduğunu, başka
bir hastanın karaciğer nakli
için beklediğini, üç hastanın

durumunun kritik olduğunu
ve bir kısım hastanın da hala
tedavi altında bulunduğunu
ve taburcu ettikleri hastalar olduğunu” söylüyor. Bu
tabloya baktığımızda ise emin
olunmayan, açıkta satılan hiç
bir mantarın tüketilmemesi
gerektiğine, marketlerde
satılan kaynağı belli ambalajlı
kültür mantarların güvenilir
ve zehirlenme açısından risk
taşımadığına dikkat çekiyor.

NASIL ANLAŞILIYOR?
Mantar tükettikten yaklaşık
2-3 saat sonra ani bulantı, kusma, ishal ve halsizlik gelişiyor.
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, "Bu
durumda mantar zehirlenmesinden şüphelenmek gerikir.
Zehirlenmenin sonucunda
en çok karaciğer yetmezliği
ve kemik iliğinde toksik etki
görülür. Bu durumlar hastada
kanama eğilimini artırırken,
karaciğer de iflas edebiliyor.”

Zehirlendiyse
ne yapılmalı?
Zehirlenme sonucunda bu hastalıktan
bilinen kesin ve kurtarıcı bir
tedavi olmadığını söyleyen
Prof. Dr. Odabaş, mevcut
durumda yaptıkları tedavi
hakkındaysa şunları söylüyor: "Hastaya aktif karbon
veriliyor, hasta toksik
maddeleri dolaşımdan
uzaklaştıran özel filtrelerle
diyalize giriyor. Ayrıca toksik maddeleri uzaklaştırmak
amacıyla hastanın plazma
değişimi de yapılıyor.”
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İki dil bilen Acıkan
'unut'muyor vitamin

İ

ki dil bilmenin çağımızın hastalıklarından
bunama ve Alzheimer’da ortalama
belirtilerin görülme süresini 5 yıl
geciktirdiği tespit edildi. İngiltere Duke
Üniversitesi Bryan Alzheimer Merkezi
tarafından yapılan araştırmalarda bu
durumun Alzheimer hastalığına yatkın
olan kişilerde hastalık durumunu yaklaşık
olarak 5 yıl kadar ertelediği açıklandı.
Araştırma sonuçlarının değerlendirmesine
göre; beyinde bulunan dil merkezi,
başarılı geçen dil eğitiminin bir neticesi
olarak gelişiyor ve büyüyor. Ne kadar
etkili bir şekilde ikinci ya da üçüncü bir dil
öğrenilirse beynin bu önemli kısımları da
eş zamanlı olarak iyi bir şekilde gelişiyor ve
başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

tüketsin

Ü

lkemizde D vitamini eksikliği önemli bir
sorun. Medipol Ünv. Hast. Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Uz. Prof. Dr. Mustafa
Öztürk, D vitamini eksikliğinin genelde kas ve
kemik ağrılarıyla ortaya çıktığını belirtiyor. Ayrıca eksikliğinin ilk ve en yaygın belirtilerinden
birinin iştah artışı, özellikle karbonhidratlı gıdalara karşı isteğin artması olduğunu vurguluyor.

D’YE BAKTIRMADAN DIYET YAPMA
D vitamini düştükçe daha sık acıkıldığını da
söyleyen, Prof.Dr.Mustafa Öztürk, “Obezlerde
vitamin D düzeyinin düşük olduğunu" belirtiyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin de D
vitamin düzeyinin düzeltilmeden diyet programları vermek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Öztürk, "Çünkü bu diyetler başarılı olmuyor"
diyor ve devam ediyor: "Vitamin D düzenlenmesiyle, gün içindeki uyuklamalar da azalıyor
ve genel yorgunluk hali de ortadan kalkıyor."

KEMIK AĞRISI VARSA D VITAMINI YOK
Kaslarda çabuk tutulmalar, kasılma,
kramp ve kemik ağrısının da D vitamini
eksikliği belirtisi olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Öztürk bu ağrının en sık bacaklarda
görüldüğünü ifade ediyor ve devam ediyor:
"Bu uzun sürmüş ciddi D vitamini eksikliğinin bir bulgusu. Vitamin D replasmanından
sonra ise düzelmesi aylar alabilir."
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ve meyvelerin yanı sıra, çay, kırmız,
doğal bitter çikolatanın da flavanoid
içerdiği bildirilir. Aşırıya kaçmadan
tüketilmelidir.

Eritem, kılcal damarlarda
kan toplanması sonucunda
derinin kızarması şeklinde ifade edilir. Parmakla basıldığında solar.
Başta enfeksiyon ve alerjik
olmak üzere
çeşitli nedenleri olabilir.
Deri kılcal damarlarının aşırı temiz kanla
dolmaları sonucunda, genişlemesi ve

bu nedenle kızarmasıdır. Yerel yangılanmalar, birinci derece yanıklar, güneş veya yapay
ışınlar nedeniyle ve kaşınma sonucu meydana
gelen berelenmelerde vb. eritemler meydana
gelir. Ayrıca yüksek ateş, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler vb.
gibi nedenlerin
de eritemi oluşturduğu saptanmıştır.

Kemerleri bağlayın, uçuşa geçiyoruz

u manzaranın dilimizdeki
karşılığı, tek kelimeyle
zaferdir.
İki veya üç kelimeyle tanımlamak isteyenler, bazı sıfatlar
ekleyebilir.
Yüzde 30 küsurlara düşeceği iddia edilen kadronun,
sandıktan yüzde 50 ile çıkması,
sadece adının değil, alnının da
ak olduğuna işaret eder.
Tebrikler, takdirler, teşekkürler bir arada.

Herkes çok çalıştı bu sonuç
için.
Bütün kadro ter döktü,
koşturdu.
Görev itibariyle en alttakinden, en tepedekine kadar,
kimse boş durmadı.
24 saatin içinden bir o kadarını daha çıkardılar neredeyse.
Meydandan meydana, kanaldan kanala koşan Başbakan
Davutoğlu, bu sonuç karşısında
pek çok kişiye teşekkür etti,
selam gönderdi.
Ama en çok teşekkür etmesi
gereken kişi, fikrimce, Devlet
Bahçeli olmalı.

Bahçeli koalisyona evet
deseydi, bu tablo çıkmazdı.
Seçim hükümetine evet
deseydi, yine çıkmazdı.
Her teklife hayır demekle,
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Eritem nedir?

Flavonoidin etkisi

Emin olmadan

stanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Yöneticisi, İç Hastalıkları ve
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr.
Ali Rıza Odabaş mantar hakkında bilgi sahibi olmayan
kimsenin dağdan topladığı
ya da pazar tezgahlarından
satın aldığı mantarı tüketmemesi gerektiğini söylüyor
ve son zamanlarda sıklıkla
duyulan mantar zehirlenmelerine dikkat çekiyor.
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ülkeye en büyük
hizmetini yaptı.
Bu arada kendi
partisini eritti.
Fakat bütün
vatanseverler bilir
ki vatan her şeyden önce gelir.
Parti menfaati
daha sonra.

Yaptığı her işlemde 40’a ulaşmasının da derin
bir anlamı olduğu, artık net bir
şekilde anlaşılmıştır herhalde.
Her hesabın sonunda 40’ı
bulan Bahçeli, sonunda 40
milletvekili ile yetinmek zorunda kaldı.
Seçmen “Al sana 40” dedi.
Şaka değil, kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm.
HDP’den daha fazla oy, fakat
daha az sandalye.
Eh bu da sistemin cilvesi…
Şimdi oturup tartışmak
heyecanlı olur: Hangisi üçüncü
parti?
Oy miktarına mı bakılacak,
vekil sayısına mı?
Bu arada atı alan Üsküdar’ı
geçmiş.
Olsun.

Kolay rastlanan bir durum
değil bugün yaşadığımız.

Üç dönemlik
iktidarın ardından
halktan bu kadar
büyük destek
almak, kime nasip
oldu ki?
Yalnız, unutulmaması gereken
bir 7 Haziran tecrübesi var.
Üzerinde çok
kafa yorulması
gerekiyordu, yoruldu.
Halkın sandıkta verdiği ihtarı, iyi anlamak gerekiyordu,
anlaşıldı.
Lakin bitti, geride kaldı diye
düşünmek yanlış olur.
O sonuçlar, ibret vesikası
olarak hep hatırda tutulmalı;
yetmiyorsa duvara asılıp devamlı göz önünde bulundurulmalı.
“Ceketimi koysam kazanır,
bir saksıyı aday göstersek seçilir” düşüncesinin ne derece
yanlış olduğu gayet net görüldü.

Dördüncü dönem, uçuşa
geçme dönemi olmalı.
Artık bütün ağırlıklar atıldı,
Türkiye safralardan kurtuldu;
sıkıntılar geride bırakıldı.
Büyük projeler de birer birer
devreye girdikten sonra, kim

tutar?
Bugün, hizmetin en büyüğünün başlama zamanı.

Havaalanları, köprüler,
demiryolları, karayolları, yerli
üretim savunma, yerli otomobil, kamyon, traktör, Kanal
İstanbul…
Velhasıl iğneden ipliğe,
uçaktan helikoptere kadar ne
varsa...
Ekonominin de uçuşa geçmesi, üretimin de tam gaz yol
alması gerek.
Sosyal ve ekonomik açıdan
büyük hamlelerin vakti…

Yol uzun, iş fazla.
Kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok.
Yolculuğa niyetlenen vatandaş biletini almış, kontrollerden
geçmiş, uçağa binmiş, koltuğuna oturmuş, kemerini bağlamış.
Şimdi uçmayı bekliyor.
Rötara tahammül gösteremez.
Yapılacak her türlü açıklama,
sadece boş lakırdıdır; kısacası
laf değil, iş vakti.
Millet uçmak istiyor.
Yoksa niye bu kadar oy
versin?
Yerinde saymak, geri gitmek
isteseydi, diğerlerine oy verirdi
bunca insan.

