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Morbid obezite
Vücut kitle endeksinin 40’ın
üzerine çıktığı duruma morbid
obezite denir. Morbid obezite
metabolik hastalıklar grubunda kabul edilen bir hastalıktır.
Sigaradan sonra önlenebilir en

Sağlık

“Bazen
hiçbir şey
yapmamak şifalı
olandır.”
Hipokrat

Nosebo nedir?
q

önemli ölüm nedenidir. Morbid
obezite ile ilişkili hastalıklar arasında; koroner arter hastalığı, tip
2 diyabet, hipertansiyon, kalp
hastalığı, safra kesesi taşı, göğüs
ve kalın bağırsak kanseri gibi
bazı kanserler, uyku
apnesi, reflü, depresyon, kısırlık ve
polikistik over sayılabilir. Morbid obezite
tedavisinde diyet ve
egzersiz programı
ile birlikte olası psikolojik sebeplerden
dolayı psikoterapi de
önerilir.

Nosebo kelimesi latincede zarar
vereceğim anlamına gelir. Nosebo etkisi; bir kişinin kendisine zarar
vereceğini düşündüğü, ya da zarar
verebileceğini dolaylı yoldan da olsa
öğrendiği etkilere maruz kaldığında,
bu etkilerin gerçekte oluşmadığı halde oluştuğunu düşünmesidir. Günlük
hayatta en çok karşımıza çıkan, örneğin; ilaçların prospektuslarını okuyan
hastaların olası yan etkileri öğrenmesinden sonra, daha bu etkilerin
oluşabileceği süreye bile varılmadan
bu etkileri içeren şikayetlerle
sağlık kuruluşlarına
başvurmalarıdır.

Mutlu yaşlılığa
giden yol

İnsan hakları, hasta hakları ve tüketici haklarını
sık duyuyoruz. Peki yaşlıların da hakları olduğunu biliyor muyuz? İşte yaşlılık hakları…
Bağımsızlık
Katılım
Bakım
Kendini
gerçekleştirme
İtibar
Toplum
ve kalkınma
sürecine aktif
katılım

Dr. Filiz Albayrak

İnsan aslında yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanıyor.
Her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır deriz ya...
Yaşlılığın da öyle. Ama bu güzellikleri yaşamak sırf yaşlının isteği ile olmuyor çevresinin de desteği gerekiyor.
Bugün hepimiz yaşlıyız. Dünya Yaşlılar Haftası'ndayız.

B

elki de yaşlılıktaki en
acı şey o yaşa gelen
insanın, başkalarına
sıkıntı vereceğini hissetmesi.
Yaşlılıkta havanın değiştiğini
uzuvlar değil, bunu önce
yaşlılar kemikleriyle seziyor
sanki değil mi? İşte bunu
hissedenlerin sayıları gitgide
artıyor. Çünkü dünya yaşlanı-

yor ve Türkiye de yaşlı ülkeler
sınıfına girdi. Ülkemizde
yüzde yedinin üzerinde
yaşlı nüfus bulunuyor. Bu
nüfus kırsal kesimde ise
yüzde 10’lara kadar ulaştı. Bu
nedenle yaşlımızın nasıl yaşayacağı, nasıl mutlu edileceği
ile ilgili konuları artık daha
çok konuşmaya ve gündeme

almaya başladık. 18-24 Mart
Dünya Yaşlılar Haftası’ndayız.
Yaşlılar ile ilgili Türkiye’de uzman isimlerden biri olan yaşlı
bakımı ile ilgili akademik ve
saha çalışmaları yapan Dr. Filiz Albayrak ile mutlu yaşlılığa
giden yolu konuştuk.

Yaşlanmak güzeldir
Yaşlıların yeni durumlara uyma yeteneklerinde azalma ve eskisine oranla geçmişe
özlem duyma hisleri daha fazla. Onlar anlatmaktan ve dinlenilmekten hoşlanırlar. Kendilerini
dinletmek bazen de zordur. Ama yazabilirler
de… Anı yazıp gençlere bırakabilirler. Mevcut
durumda en iyisini yapmak hem onlar için hem
de yakınları için ideal olanıdır. Yaşlanmanın
sonuçlarından korkmamalı ve yüzleşmekten
kaçmamalıdırlar. Duygularını anlatmalı, kendileri
ile barışık olmalılar. Yaşlanmalarını kendi suçları
gibi algılamamalılar. Gündelik problemlerde
kendilerini kınamamalılar. Eskiden yaptıklarını
şimdi yapamamaları halbuki çok normal.

q

Her şey yavaşlıyor
Türkiye’de ortalama yaşam süresi kadınlarda 78 erkeklerde 73. Yaşlandıkça da
kronik hastalıklarla bir arada yaşıyor yaşlılarımız. Her organ ayrı ayrı yaşlanıyor. İşitme,
sindirim sistemi her şey yavaşlıyor. Üzülüyor
ama gözyaşımız akmıyor, çünkü onlar da yavaşlıyor ve kuruyor. Gençliğinde kendine ve
beslenmesine iyi bakmadıysa kemik erimesi
ile karşı karşıya kalıyor. Kamburlukla beraber
akciğerler, göğüs kafesi içinde sıkışıyor ve
solunum problemleri oluyor.

q

Yaşlılar yaşlı olduklarını kabul etmezler.
Dolayısıyla yaşlılıkları ile ilgili sağlık riskleri
olduğunu da. İşte bu nedenle bazı önlemlerin
alınması gerekiyor. Kaygan zeminlerin, kilimlerin
altına kaymayı önleyici aparatlar koymak, eşyaların alt rafa yerleştirilmesi ve eşyalarına rahat
erişebilmelerini sağlayacak ortamlar gerekiyor.
Eğer imkan varsa banyo küveti yerine duş kabini
yapılması rahat banyoya girmelerine imkan
verecektir. Abdest alan yaşlılar için de bu rahatlatıcıdır. Evdeki aydınlatmanın yeterli ve ulaşılabilir
olması, komidinlerin yaşlının yatağına ve yakınına
erişilebilir olması da ev kazası riskini düşürecektir.

Yaşlıya iş yaptırmamak, onun
hareket etmesine izin
vermemek, yaşlıyla
sanki hiç duymuyormuş
gibi bağırarak konuşmak
yapılan en büyük hatalar
arasında geliyor. Halbuki
o sağır değil sadece
yaşlı. Ona incitici şeyler
söylemek, otur köşende
sen karışma demek de
onları çok üzüyor. Bir de
onu gözümüzün önünde
olsun diye kendi evinden uzaklaştırabiliyor
ve yanımıza alabiliyoruz. Oysa yaşlı akranları
ile olmayı çok ister. Bu

q

nedenle yaşlının da
isteklerine saygı duyup
imkanlar uygunsa onun
isteklerine uygun davranmak gerekiyor. Onun
bakımı ile ilgilenmek yerine dinlemeye, sohbet
etmeye zaman ayırmak
daha önemli. Bakımı
imkanlarımız varsa bizler karşılamalıyız ya da
devlet yaşlı bakım evleri
açarsa devlet karşılamalı. Biz de ona sadece
sevgimizi vermeliyiz.
Bakımın ötesinde yaşlı,
hekim ve aile arasında
bağı sağlamak için çaba
göstermeliyiz.

Yaşlı bakımda

NEREDEYIZ

Yurt dışında bulunan “gündüz bakım
ev” lerinin Türkiye’de de
devreye girmesi önemli.
Nasıl ki devlet okullarında ana sınıfı varsa
varsa yaşlılarımız içinde
yurt dışında da yaygınlığı bulunan devletimiz
tarafından gündüz
lokalleri, evleri açılmalı.
Yaşlı bakım teknikerleri
yaşlılarımızın bakımında daha etkin olmalı.
Türkiye’de belediyeler
65 yaş ve üstü yaşlılara

q

Ev ortamına dikkat

q

Kendi işlerini
yapabilirler

Psikolojik sorunlar
Emekli olduğunda çalışırken kazandığı
gelir birden azalıyor. Bir anda kendilerini
yoksul hissediyorlar ve kimseye muhtaç olmak
istemiyorlar. Bu nedenle paralarını tutmaları ve
cimrileşmeleri normal. Ölüm ve yalnız kalma
korkusu yaşıyorlar. Yenilikleri kolay kabul
etmiyorlar. Duyma işitme kayıpları nedeni ile
sosyal ortamdan uzaklaşabiliyor ve depresyona
girebiliyorlar. O nedenle onlara destek olmak,
karar verme haklarına saygı duymak gerek.

q

yaşlı bakım konusunda hizmet veriyorlar.
Evlere gelip temizlik
yapılıyor, sıcak yemek
getiriliyor. Acil bir sağlık
problemi olduğunda ücretsiz ambulans, hekim
ve hemşire gönderiiliyor. Evlere elektronik
uyarı sistemi koyan
belediyeler de var. Bu
imkanlardan tüm yaşlılar faydalanabiliyor.
Bu imkanları da yaşlı ve
yakınları öğrenmeli ve
değerlendirmeliler.
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Mezoterapi tedavisi
 Vücutta var olan ve şikayete
yol açan hastalıkların, ağrıların,
belli yaraların ve yara izlerinin
yok olması
için küçük
iğneler
aracılığı
ile lokal
anestezi
yöntemiyle
uygulanan
bir tedavidir.
Eklem ağrıları, boyun
ve bel fıtığı hastalıkları,
migren ve adet ağrıları,
ergenlikte aşırı kilo alıp

A

vermek veya hamilelik döneminde oluşan cilt çatlakları ve
cilt yaşlanmalarının tedavisinde
kullanılır.
Mezoterapi teknik
olarak
cildin orta
tabakasına,
1- 2 cm.
aralıklarla
ve 4- 6
mm’ lik
özel iğnelerle yağ yakıcı, su atıcı
ve bağ dokusunu kuvvetlendirici bitkisel ilaç karışımı enjekte
edilerek uygulanır.

AĞIZ VÜCUDUN
AYNASI/AYNISI

ğız vücudun aynası ve
erken uyarı sistemi olarak
görev yapıyor. Pek çok hastalık
dişetlerini, tükürüğün miktar ve
kalitesini etkiliyor. Birçok hastalık da ağızda belirti veriyor. Ama
bunun ne kadar farkındayız?
Halbuki ağız vücudun aynası ve
belki de aynısı. Kötü ağız hijyeni;
kalp damar hastalıkları, kemik
erimesi, üst solunum yolları enfeksiyonları, zatürre, diyabet ve
kalbin iç duvarı iltihabına neden
olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı
olarak ağız kuruluğu görülürken, ağızdaki bazı değişiklikler
AIDS veya kan hastalıklarının ilk
belirtileri olabiliyor. Menopoz
sonrası kadınların alt çenelerindeki kemik kayıpları iskelet sistemindeki kayıpların ve
kemik erimesinin belirtisi
olabiliyor.
İşte bu konuda
bilinci arttırmak
amacıyla 20 Mart
2013’de Dünya Dişhekimleri Birliği tarafından “Dünya Ağız Sağlığı
Günü” ilan edildi.

Dişteki bakteriler
kalbi etkiliyor
Diş ve diş eti hastalıklarının temel
nedeni diş plağı içerisindeki bakterilerdir. Diş eti hastalıklarını oluşturan bakteriler, damar iç yüzeylerinde kalınlaşma
ve enfeksiyonlara yol açarak kalp damar
hastalıklarının oluşumunda rol alırlar.

q

Tükürük de
teşhis aracı

Kan ve idrar gibi tükürük de bazı hastalıkların
teşhis ve değerlendirilmesinde kullanılıyor. Hormonlar, alkol, nikotin, kokain,
ilaçlar tükürükte belirleneebiliyor. Ayrıca AIDS, hepatitlerin antikorları, diyabet,
parkinson, enfeksiyon hastalıklar da tükürük sayesinde
tespit edilebiliyor.

q

Şeker hastaları

DIKKAT

Uzun süre kan şekeri
düzeyinin yüksek olması,
diyabet hastalarında diş eti
hastalıklarına neden olabilir.
Dişeti hastalıkları uzun süre
tedavi edilmezse hastalığın
kontrolü bozulur ve kan şeker
düzeyi yüksek kalır.

q

Kanser öykünü yaz
H

ematolojik Onkoloji Derneği’nce düzenlenen “Hayata Tutunma Öyküleri” yarışmasına başvurular başladı. Hematolojik Onkoloji Derneği Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Kanser ile ilgili
öyküsü olan herkesi ‘Hayata Tutunma
Öyküleri’ yarışmasına katılmaya davet
ediyoruz" dedi. Değerlendirme sonunda
birinciye üç, ikinciye iki ve üçüncüye ise
bin TL ödül verilecek. Bu öyküler de kitap
haline getirilecek. Öyküler 30 Haziran
2015 tarihine kadar hayatatutunmaoykuleri@gmail.com adresine gönderilebilir.

