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İyatrojenik nedir?
Doktorun tedavisi veya
müdahalesi sırasında meydana
gelen ve herhangi bir hastalığın
tedavisi sırasında ortaya çıkan
sağlık sorunudur. Doktorun yazmış olduğu bir ilaç, yanlış teşhisi
ya da yanlış cerrahi müdahalesi

sonucu hastada oluşan olumsuz
ve istenmeyen etkiyi ifade eder.
Hekim hatası sonucu oluşan
beklenmeyen olumsuz durumdur. Örneğin kortizon içeren
kremler, bebeklerde pişik tedavisi amacıyla ebeveyn veya hekim hatası nedeniyle uzun süre
kullanıldıklarında böbrek üstü
bezi kötü yönde etkilenebilir ve
Cushing sendromu oluşabilir. Bu
durumda böbrek üstü bezinin
bozulmasının tıbbi uygulama
hatası nedeniyle ortaya çıktığı
kabul edilir.

SENDROMU

geliyorum diyor !

G

ünümüzde ev hanımlarında, masa
başında çalışanlarda, yoğun bilgisayar
kullananlarda ve güç kullanılarak yapılan
mesleklerde ortak karşılaşılan sorunlardan
biri de el ve el bileği rahatsızlıkları. Karpal
tünel sendromu da en sık karşılaşılan el
bileği rahatsızlıklarından biri olarak belirtiliyor. El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Eftal Güdemez hastalık ile ilgili bilgiler
veriyor:
“Karpal tünel denilen bölge, el bileğinin avuç içine bakan tarafında kemiklerle
ve transvers karpal bağ denilen yapı ile
çevrelenen dar bir kanal. Bu kanalın içinde
parmakların tendonları ve median sinir
bulunur. Bu sinir başparmak, işaret parmağı, orta parmağın tamamının ve yüzük
parmağının yarısının duyusunu alıyor.
Başparmağın tabanındaki adaleleri çalıştırarak başparmağın güçlü olmasını sağlıyor.
Karpal tünel sendromu median sinirin bu
kanalda sıkışması sonucu oluşuyor.”

PARMAKLARDA UYUŞMA
VE KARINCALANMA
Fazla klavye kullanma, bilgisayar başında iş yapma sonucu uygunsuz pozisyonlara ve aşırı zorlamaya bağlı el ve el
bileğinde ve hatta zaman zaman dirsekte
hissedilen bu ağrılar nedeniyle günlük
iş performansı etkilenebiliyor. Hastalar genellikle parmaklarında uyuşma,
karıncalanma, ağrı ve hissizlik şikayetleriyle geliyorlar. Çoğunlukla
gece ve sabah uyandıran
uyuşukluk ve bunu
takiben ellerini sallama
hissi hastalığın belirgin
özelliklerinden.
Cerrahi sonrası rahatlama genellikle ilk 24-72
saat sonra meydana geliyor
ve hastalar sonrasında yavaş
yavaş ellerini kullanmaya
başlayabiliyorlar. Dikişler
12-14 gün sonra alınıyor. Güç
gerektiren işler ise 4 ila 6 hafta önerilmiyor. Ameliyat sonrası bazı hastalarda fizik tedavi
uygulaması gerekli olabiliyor.

TÜNEL
AÇILARAK

rahatlatılıyor
Tedaviye
EMG denilen
ölçme işlemiyle
başlanıyor. Bu
işlem sonrasında
eğer başlangıç
aşamasında bir
sıkışma görülürse,
şikâyetleri arttıran
el bileği hareketlerini kısıtlamak ve
karpal tünel içindeki şişliğin inmesine izin vermek
için atel kullanımı
tavsiye ediliyor.
Gece atel kullanımı şikayetlerin
geçmesine yardımcı olabiliyor.
Şikâyetler devam
ederse bir anti-inflamatuar ilaç kullanımı ile median
sinir etrafındaki
şişlik azaltılmaya
çalışılabilir. Eğer
bu tedavilerden
cevap alınamazsa
veya karpal tünel
sendromu zaten
çok ilerlemişse
cerrahi önerilebilir.
Ameliyatın amacı
tünelin açılarak
rahatlatılması
ve eğer tendon
kılıflarında bir
şişme ve kalınlaşma varsa onların
temizlenmesi ile
median sinirin üzerindeki sıkışmanın
ortadan kaldırılmasıdır.
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Suni ve doğal ışık farkı
S

uni ışık mavi dalga boyunu daha çok içeriyor. Bu
aydınlatmalar uyku, bağışıklık
ve daha başka
metabolik
süreçleri etkileyen karanlıklar
hormonu olarak
anılan melatonin hormonu
salgılanmasını
engelliyor. Melatonin hormonunun hücreleri
yenileyici, bağışıklık sistemini
düzenleyici, vücudun biyolojik

Sağlık
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Ultrasonik
temizleme cihazı

 Kil, doğada bulunan natürel

Kil
maskesi

bir malzemedir. Ciltte birikmiş
ölü hücreleri temizleyerek cilde
canlılık, parlaklık ve mümkün olan
pürüzsüz görünümü sağlamada
rol oynar. Kilin içerisinde 36 çeşit
mineral ve vitamin bulunur. Kilin
alerjik bir etki yaratma durumu
çok ender görüldüğünden temizlik amaçlı ilk tercih edilen maske
olarak kabul edilir. Cildi sıkıştırdığından kırışıklık ve sarkmaları engeller. Yağlı ciltlerde yağ oranının
düşmesini ve sivilce oluşumunun
azaltır. Siyah noktaları giderir. Saçlarda kullanıldığındaysa kepeklenmeyi önler ve saçların canlı ve
parlak olmasını sağlar. Cilt tipine
uygun olarak içine çeşitli doğal
ürünler katılarak da hazırlanabilir.
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Ultrasonik temizleme cihazları, ultrasonik temizleyici, ultrasonik yıkama ve ultrasonik banyo gibi değişik adlarla da bilinir.
Ultrasonik temizlik, optik
lensler, optik parçalar, saatler, diş hekimliği ve cerrahi aletleri, para,
golf spor parçaları, pencere jaluzileri gibi birçok
eşyayı temizler.
Üretim ve imalat sanayinde çok

sık kullanılan bu cihazların yaygınlaşması sonucu küçük atölyelerde ve evlerde de kullanılır hale
gelmiştir. Özellikle hassas ve küçük objelerin temizliğinde dalgacıklar ulaşılması zor olan delikler, oyuklar ve
aralıkların her
yerine ulaştığından etkili bir temizlik
sağlar. Bu cihazla temizleme işlemi 3-6 dakika
arasında sürer.

Sedef tedavisi
suiistimale açık

KARPAL TÜNEL

Tedavi sonrası

"Bir
toplum, hoşgörüsü kadar güçlü,
sağlam ve haklıdır. Zulmü kadar zalim, zayıftır.
Irkçılık ise en korkunç
hastalıktır."
YAŞAR KEMAL

ritmini ayarlayıcı, anti-oksidan
ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri bulunuyor. Ay, yıldızlar,
mum ve ateş
daha çok kırmızı
ve turuncu sarı
dalga boyu ışıklar yayıyor. Melatonin salgısını
baskılamıyor. Bu
nedenle geceleri televizyon,
bilgisayar ve oda lambası gibi
aydınlatma kaynaklarının
kapatılması gerekiyor.

Ruhsal bozukluğu olan hastalar toplum tarafından bazen haksız yere nasıl
damgalanabiliyorsa, bazı cilt hastaları için de aynı durum maalesef geçerli.
Özellikle sedef hastaları, toplumda damgalanan bu hasta grupları arasında yer alıyor. Kronik seyreden ve hastaları özel ve sosyal hayatında oldukça etkileyen hastalığın tedavisi de bu özelliklerinden dolayı suiistimale oldukça açık.

Tek bir tedavi yok
Sedef tedavisi, bireysel bir tedavi. İlaç
seçiminde ve tedavi süresinde belirleyici
olan; hastalığın yaygınlığı, belirtilerin
yerleşim yeri, tırnakların tutulum
şiddeti ve eklem tutulumu, daha
önceki tedavilere yanıt, hastalığın
nasıl seyrettiği gibi özelliklerdir.
Hastanın cinsiyeti, yaşı, genel
durumu, doğurganlık durumu
da göz önüne alınır. Diğer
bir deyişle suiistimalcilerin iddia ettiği gibi
tüm sedef hastalarına
iyi gelen tek bir tedavi
yöntemi yoktur.

Sabun ve
şampuanla
geçer mi?
Sabun ve şampuanla
kesin tedavi olunmuyor.
Sanki özel olarak şampuan, sabun ve kremler
varmış gibi gösteriliyor.
Bitkisel karışımlar ilaçmış
gibi satılıyor.

T.C.MANAVGAT
3. İCRA DAİRESİ
2013/2229 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, 34 Ada No, 3 Parsel No, hisar mahallesi Mahalle/
Mevkii, parsel civarında yol , su , elektirik kanalazisyon gibi temel alt yapı geliştirilmiş olup
park , çocuk bahçesi gibi sosyal hizmet unsurları da geliştirilmiş ve faal halde bulunmaktadır.
Parsel üzerinde 3 katlı kargir bir apartman inşa edilmiştir. Bu taşınmazın bulunduğu bölge kira
gelirlerinin ve gayrimenkul alım satım rayiçlerinin yüksek olduğu ve alınıp satılabilirliği yüksek
olan bir bölgedir. 13*21.00 m ebatlarında 273,00 m2 oturum alanlı zemin kat+1.kat + 2 normal
kattan oluşan betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş 3 katlı bina vardır. Binanın her bir
katında çift daire olup 3 katta toplam 6 adet daire vardır. Toplam alanı 273,00 m2 * 3 = 819,00
m2dir. Tüm daireler konut şeklinde olup her dairede bir adet salon bir adet yatak odası bir adet
çocuk odası bir adet oturma odası bir mutfak hol wc-banyo 2 adet balkon vardır. Binaya iskan
ruhsatı alınmamıştır. Elektirik ve suyu mevcut olup yaklaşık otuz yıllıktır. Binanın 1 /6 hissesi
değeri 212.476,98 TL'dir.
Adresi: Manavgat Hisar Mahallesi 4603 Sokak Özlü Sokak Kapı No:3 Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü: 581 m2
Arsa Payı: Yok
İmar Durumu: İnşaat tarzı parselin terk olayı yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez
Kıymeti: 212.476,98 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 14/04/2015 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 14/05/2015 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri: Manavgat Adliyesi 3. kat satış Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2229 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
B:33111 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
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ünyada yaklaşık 125 milyon kişi, dermansız dert olarak nitelendirilen ve
genetik kaynaklı olan sedef hastalığına
yakalanıyor. Hastalık sürekli dökülen kabuklar, deride ve saçtaki yaygın yaralar, eklem
ağrıları ve hareket kısıtlılığı nedeniyle özel ve
sosyal hayatta ciddi sıkıntılar doğurabiliyor.
Maalesef toplum tarafından damgalanan
hastalar arasında yer alan sedef hastalarının,
yaptığı yemekler yenemeyebiliyor hastalar
işe alınamayabiliyorlar ve sonuç olarak bu
hastalar toplum tarafından belirli oranda
dışlanabiliyor. Hiç bir
şekilde bulaşıcı olmayan
bu hastalık ve bu yaşananlar göz önüne alındığında sedef hastalarının yüzde 25-30’unda
depresyon ve kaygı
gibi psikolojik sorunlar
görülüyor. Tüm bu etkenler bir araya gelince
de hasta ve yakınları
hekim takibinin yanında Prof. Dr.
hekimine danışarak
Emel Bülbül Başkan
ya da danışmayarak
hastalığa derman olacak birçok çare arıyor.
Ama görülüyor ki; tıp dünyası tarafından
kesin bir tedavisi olmadığı belirtilse de, bazı
çevreler kesin bir ifadeyle “sedefi iyileştiriyoruz” diyerek hastalara ümit vadediyorlar
ve hastalar da maddi ve manevi suiistimal
ediliyorlar. Konuyu 01-04 Mart tarihlerinde
düzenlenen 8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri’nde Türk Dermatoloji Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül
Başkan ile konuştuk. Prof. Dr. Başkan sedef
hastalığı ve tedavi gerçeklerini ve tedavideki
suiistimalleri anlattı.

Mucize
tedavi yok
Sedefin kesin çözü-

münü bulduğunu iddia
eden ve bitkisel yöntemlerle yapılmış karışımları
satan kişi veya kuruluşlara
kanılmamalı. Bunlar geçici
bir iyilik hali sağlasa bile;
gerçekten çare olsa
dermatologlar zaten bu
tedavileri önereceklerdir. Çevresel ve genetik
faktörlerin etkisiyle
hastalıkta alevlenmeler
görülebildiği dönemlerde
bu durumdan yararlanmak isteyen ve yetkinliği
olmayan bazı kişiler sedef
hastalığına karşı içeriklerini sadece kendilerinin
bildiği, ruhsatı ve bilimsel
dayanağı olmayan sabun,
şampuan ve kremlerle
ve kurdukları sedef kliniklerinde mükemmel ve
mucizevi şekilde hastalığı
iyileştirdiklerini iddia ediyorlar. Bu nedenle hastalar
hem gerçek tedavilere
ulaşmakta gecikebiliyor ve
hem de maddi olarak ciddi
kayba uğrayabiliyorlar.

HASTALIĞIN GERÇEKLERİ
Halk arasında yaygın olarak bilindiği üzere
basit ve deriyle sınırlı bir hastalık değil. Bağışıklık sisteminin rolü ve sistemik etkileri olan
bir hastalık. Kırmızı zemin üzerinde kepeklenmelerle kendini gösteriyor. En sık diz, dirsek,
saçlı deri, kuyruk sokumu gibi vücut bölgelerinde birkaç santimetre çapında kırmızı-kepekli döküntüler şeklinde görülüyor. Çok az
sağlam deri bölgesi bırakacak kadar yayılabiliyor veya tüm vücut derisi kızarıp, kepeklenebiliyor. Hastaların yüzde 5 ile 10’unda eklemler de tutulabileceğinden eklem hareketleri
zamanla sertleşebiliyor ve ağrılı hale geliyor.
Eklem tutulumu erken tedavi edilmezse kalıcı
eklem bozuklukları oluşabiliyor.

SEDEF BULAŞICI DEĞİL
Sedef hastalığında en yaygın yanlış inanış
hastalığın bulaşıcı olduğu. Sedef hastasına
dokunarak, aynı havuza girerek veya yakın
ilişkide bulunarak sedef hastası olunmuyor.
Sedef hastaları ile birarada olmanın tıbbi bir
riski bulunmuyor.

TEDAVİ İÇİN KİME GİDİLECEK
Sedef hastalığı doğru tedavi ile kontrol altına alınabiliyor ve uzun süren iyilik dönemleri
sağlanabiliyor. Sedef hastalarının alanında
deneyimli, güncel gelişmeleri takip eden, yeni
tedaviler hakkında bilgi sahibi olan ve bilimsel
yönü ağırlıklı güven duyulan bir doktora
gitmeleri gerekiyor. Deneyimli üniversite ve
araştırma hastanelerimiz bulunuyor.

HASTA HAKKINI ARAMALI
Türk Dermatoloji Derneği sedef başta
olmak üzere dermatolojinin sık görülen ve suiistimal edilen hastalıklarına yönelik her türlü
yanlış uygulamalar hakkında toplumu ve hastalarını bilinçlendirmeyi ve hastaları kandırmayı meslek edinenlerle hukuki platformda
mücadele edilmesi için yardımcı oluyor. Bu
anlamda dernekle irtibata geçilmesi yeterli.

Tedavi
seçenekleri
 Bazen şikayetlerin gide-

rilebilmesi için çok sayıda
ilacın bir arada kullanılması
gerekebiliyor. Burada önemli
olan sedef tedavisinin kişiye
özgü olması. İlaç seçiminde
ve tedavi süresinde belirleyici olan hastalığın yaygınlığı,
belirtilerin yerleşim yeri, tırnakların tutulum şiddeti ve
eklem tutulumu, daha önceki
tedavilere yanıt, hastalığın
nasıl seyrettiği gibi özellikler
oluyor. Kronik bir hastalık
olması nedeniyle tedavisi
de uzun soluklu oluyor.
Deri yüzeyindeki kepekleri
uzaklaştıran ilaçlar, sentetik
D Vitamini, kalsinörin inhibitörleri ve ve fototerapi (UVB)
ayrı ayrı ya da kombinasyon
şeklinde uygulanıyor. Yerel
tedavilere dirençli saçlı deri,
yüz, genital bölge, kıvrım
yeri, tırnak tutulumlu ve
yaygın olgularda ilaç tedavisinin yanı sıra PUVA tedavisi
uygulanıyor. Bunlara yanıt
vermeyen olgularda son
yıllarda biyolojik ajanlar da
kullanılıyor.

