“Bir
kadın
hakettiği
yaştadır.”
Coco Chanel
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Suda doğum
1803 yılında Fransa’da
ortaya çıkan bu yöntem,
zamanla diğer ülkelere yayıldı.
Günümüzde de yaygınlaşmaya
başladı. Rahime giden kan
akımını artıran ve kasılmaları
düzene sokmayı sağlayan bu
metot, bebeğin geliş kanallarını
yumuşatıyor ve gevşetiyor.
Bu sayede daha rahat doğum
yapılmasını sağlıyor. Suda
doğum bebek için de yararlı.
Anne karnında su dolu bir
haznede olan bebek, tekrar
su dolu bir ortama geliyor,
daha sakin oluyor ve daha az
ağlayabiliyor. Hekim kararı ve

uzman denetiminde yapılması
gereken bu doğum şeklinde
havuzun ve suyun çok hijyenik
olmasına dikkat edilmesi
gerekiyor.

Sağlık
Anoreksiya nervoza
Özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az
uyumak, buna rağmen çok aktif
olmakla beliren bozukluktur. Bu
hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında
başlar. Çok genel olarak aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.
Anoreksiyalı insanların yoğun bir
kilo alma korkusu vardır. Yediklerini
aşırı kısıtlarlar ve tehlikeli düzeyde
zayıflayabilirler. Diyet yapmakla
başlayıp, sonradan kontrolden
çıkabilirler. Tedavi edilmediğinde
ölüm derecesinde açlığa, kemik
erimesine, böbrek hasarı ve kalp
rahatsızlıkları gibi hastalıklara yol

“Kadın
sevilmek için
yaratılmıştır,
anlamak için
değil.”
Oscar
Wilde

açabilir. Eğer tanıdığınız birinde
anoreksiya olduğunu düşünüyorsanız, ebeveyn, öğretmen, danışman
veya doktor gibi fark yaratabilecek
birine bu durumdan bahsedin.
Çünkü o kişi, ne kadar
çabuk yardım alırsa,
o kadar kısa sürede
iyileşebilir.

Doktor olmanın zorluklarını ve özveri isteyen kutsal bir meslek olduğunu herkes bilir. Ama
çoğunlukla hem kadın hem doktor olmanın zorlukları bilinmez. Bu süreçte verilen mücadele ve
özveri sessizce sürüp gider. İşte bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın doktorların ve
kadının doktorlarının bize söyleyecekleri var. Sessizce okuyun ama gizli sesleri de duyun...

O

p. Dr. Aynur Erşahin, Op. Dr. Betül
Görgen ve Op. Dr. Nur Dokuzeylül
Güngör’e kulak vereceğiz bugün. Onlar Türkiye’de üç kadın doktordan oluşan tek
tüp bebek merkezini yönetiyorlar. Kadınlara
anneliğe ve erkeklere de babalığa giden
yolda tıbbi ve manevi destek vermeye
çalışıyorlar. İnsan hayatına anlam katan
sağlıklı bir canlının dünyaya gelmesi için çabalıyorlar. Rekabetin de,
dayanışmanın da yoğun olduğu
hekimlikte kadın dayanışmasının
örneğini veriyorlar. Birbirlerinden destek ve kuvvet alarak
hastalarına destek olup, kuvvet kazandırıyorlar. Peki nasıl
yapmaya çalışıyorlar? Şimdi
onlara kulak verelim...

KADINLAR

ERKEK ÇOCUK
YETIŞTIRIRKEN DE DIKKAT!
Kadına şiddettin had safhalara çıktığı bu
ortamda erkek çocukları yetiştirirken de kadınların da dikkat etmesi gerekiyor ve eşlerin
de. Çünkü çocuklarımız geleceğin eşleri, babaları, ağabeyleri, dayıları, amcaları, kanaat
önderleri ve devlet yöneticileri.

Tasarruf ederek ve
kimyasallardan uzak
durarak cildi yenilemek
için Kişisel Bakım Uzmanı
Meltem Açıkel’den
öneriler:

TEMIZLEYICILER
Kuru ciltler için: Gülsuyu
Yağlı ciltler için: Limon ve gülsuyu

Yüzü temizleyen meyveler: Greyfurt

NEMLENDIRICILER
Yağlı ciltler için: Bergamot yağı ve gülsuyu
Hassas ciltler için: Badem yağı, narçiçeği yağı, beyaz balmumu ve gül suyu
Karma ciltler için: Melisa, lavanta, hatmi, çiçeği, papatya, havuç yağı ve sıcak su

CILT TONIĞI

Her kadın fahri sağlıkçı

Gül suyu en yakın yardımcımız Maden suyu her cilde uygun

qKendinizi önemseyin. Kadın sağlıklı ve sağlam
olmazsa aile de sağlıklı olmaz. Bu nedenle kadının
ruh ve beden sağlığı çok önemli. Kontroller ihmal
edilmemeli. Bu bir lüks olarak değil; sağlıklı toplum
ve sağlıklı nesillerin oluşmasında görev bilinmeli.
Çünkü her kadın fahri bir sağlıkçı da aslında...

Eller için limon suyu ve gliserin

Sağlık Bakanlığı kadınlara
"emeğine sağlık" diyecek
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Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla bakanlığa ait
sosyal medya hesaplarında, 3-8
Mart'ta "Kadın Emeği ve Sağlık"
teması işleniyor. Temaya uygun
fotoğraflar, "sosyalmedya@saglik.gov.tr" adresine gönderilebiliyor. 5 gün boyunca gönderilen
fotoğraflardan en fazla etkileşime sahip olanlar, bakanlığın
Twitter, Facebook ve Instagram
adreslerinde yayımlanacak.

ARKADAŞ, DOST VE SIRDAŞ

“Çünkü kadını en iyi yine kadınlar anlar.
Yaşanmışlıklar ve bunun getirdiği tecrübelerle yine kadın kadına en büyük desteği
verebilir. Hastayı muayene ederken, tetkik
ve tedavisini yaparken, ruhunu dinlemek,
korkularından arındırmak ve endişelerini
gidermek gerekir."

BUNLARI
DENEYiN!

Hassas ciltler için: Badem yağı ve gülsuyu

Bir kadını muayene ve
tedavi ederken sadece vücuduna dokunmak yetmez.
Aynı zamanda onun ruhuna
da dokunabiliyorsan asıl başarı ve hizmet budur. Çünkü
ruhuna dokunmak o insanın
hayatını en yakından görmeyi sağlar ki bu hiç de kolay
değildir. Kadının doktoru olunca
size güvenmesi gerekir. Kadının
doktoru olarak bu güveni oluşturabilirsek ne mutlu bize…

KADINI KADIN ANLAR

başlanır. Vücuttaki yağ hücreleri sayısı artarak, vücut yağ
üretmeye başlar. Göğüsler ve
yumurtalıklar büyür, rahmin içi
ve dışı kalınlaşır. Döllenme halinde hamileliğe, döllenme dışında
ise düzenli adet dönemlerine
yardımcı olur.

Karma ciltler için: Salatalık ve süt

MUAYENEDE KADIN
RUHUNA DA
DOKUNMALI

Hem çalışan, hem anne, hem ev hanımı
ve hem de eş olan kadın doktorlar bir adım
öteye geçerek, kadınlara arkadaş, dost ve sırdaş olmayı ve kadının doktoru olmayı tercih
ediyorlar.
Hangi şartlarda mı? Dr. Aynur, Dr.
Betül ve Dr. Nur şöyle aktarıyor: “Onların
mutluluklarını ve en özel anlarını
paylaşıyoruz. Çoğu kez gecenin bir yarısı
sıcak yatağımızdan, bazen de sevdiklerimizin
özel bir günündeyken her şeyi bırakıp apar
topar hastahaneye koşturuyoruz. Dünyaya
yeni bir canlının gelmesine yardımcı
oluyoruz. Bununla da yetinmiyor ve
istiyoruz ki; annelik duygusunu, aile olmanın
mutluluğunu çeşitli sebeplerle yaşayamayan
çiftlere yardımcı olalım ve dünyadaki en
büyük mucizenin gerçekleşmesine, bu
konudaki bilgi ve birikimimizi kullanarak
katkıda bulunalım.”
"Neden?" sorusunun cevabı da gene onlardan geliyor:
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Östrojen hormonu

Östrojen kadınlık hormonudur. Üreme dönemindeki kadınlarda yumurtalıklarda üretilerek
salgılanan hormondur. Hem
erkek hem kadınlarda bulunmakla beraber, üreme yaşında
kadınlarda seviyeleri çok daha
yüksektir. Östrojen hormonu,
menopoz, üreme ve adet
döngülerinden sorumludur. Bu hormon sayesinde ergenlik dönemine
adım atan kızların
boylarında uzama
görülür. Genital
bölgede değişiklikler yaşanmaya

Kadın doktor olmak

Kadının
doktoru olmak

7 M A RT 2 015 CUM A RT ESİ 

Kadının önceliği
kendi değil

Son zamanlarda kadına yönelik şiddet haberleri sıkça
karşımıza çıkıyor ve önce insan,
sonra kadın olarak hepimizi
üzüyor. Dr. Aynur, Dr. Betül, ve Dr.
Nur, şiddete dikkat çekiyorlar:
“Devamlı olması ve fark
edilmemesi açısından belki en
önemli şiddet türü psikolojik
şiddet. Kadın doğası gereği çok
fedakar, paylaşımcı, mütevazı ve
sabırlı. Çocuğu ve kocası her şeyin
önünde onun için. Böyle olunca
kendine ait öncelikleri hep erteliyor. Şikayetleri ilerleyince geliyor.
Rutin kontrollerini ise çoğu kez
ihmal ediyor. Zaten şikayetlerini
dile getirse de çoğu kez hastalıklı
ve nazlı gibi lakaplar takılıyor.
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Hele kadın çocuk sahibi olamayınca hem aile içi hem de çevresel bir
şiddete uğruyor. Problem erkek
tarafındaysa bile bu hiç araştırılmadan kadın, doktor-doktor
dolaştırılıyor. Kocası ve çevresi
tarafından aşağılanıyor ve kadın
maalesef eziliyor.” Bu anlamda
kadın hekimlere ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına
büyük görev düşüyor. Dr. Aynur,
Dr. Betül ve Dr. Nur devam ediyor:
"Kadını tedavi ederken, kocasına
da adeta psikolojik tedavi uyguluyor ve telkinlerde bulunuyoruz.
Erkeğin eşine yardımcı olması
gerektiğini, vereceği desteğin çok
önemli olduğunu söyleyerek onu
da onore ediyoruz.

Bazen doktor
bey ve bazen de
hemşire hanım
Dr. Aynur, Dr. Betül ve Dr.
Nur, kadın doktor olmayı
şöyle ifade ediyorlar:
“Kadın doktor olmanın
zorlukları daha mecburi hizmet
döneminde başlar. Çoğu kez
'doktor bey' veya 'hemşire hanım' diye girer hastalarınız söze.
Hem hastahanede hem günlük
hayatta giyiminize, oturmanıza
ve konuşmanıza çok dikkat edersiniz. Yorucu mesai saatlerinin
sonunda evinize gider, evin kadını rolünü üstlenerek, çocuğunuz
ve eşinizle ilgilenir, yemek yapar
ve misafir ağırlarsınız. Her role
girmek zorunda kalırsınız."
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Bakanlıktan hediye kampanya
bitiminde en fazla beğeni alan
20 fotoğraf sahibine, sağlık dolu
meyve sepeti hediye edilecek.
Kampanyaya kadınların yanı
sıra kadınlara "emeğine sağlık"
diyecek tüm erkekler de katılabilecek. 8 Mart Pazar günü 81
ilin halk sağlığı müdürlüklerince
düzenlenecek yürüyüşlerde,
kadına ve sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet kınanacak.

