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Mevsimsel depresyon
 En dikkat çekici belirtileri mutsuz olma,
çökkün duygu durumu, endişe, günlük işlerde ilgi
kaybı, uyku düzeninde bozulma, iştah kaybı ya
da iştahta artış, enerjide azalma, güvensizlik, değersizlik ve suçluluk duyguları, kararsızlık, dikkat
eksikliği ve konsantre olmada güçlük çekmedir.
Mevsimsel depresyon sadece insanlara özgü bir
durum değildir. Doğadaki tüm canlıların yeni bir
mevsime geçerken yaşadığı bir değişim dönemidir. Bazı hayvanlar bu durgunluk dönemini kış
uykusuna yatarak sona erdirir. Daha çok, ilkbahar
ve sonbahar aylarında görülen mevsimsel depresyonun yüzde 5'i rahatsızlık boyutun da olduğu
için tedavi edilmelidir.

Spora
yazılmadan
bir daha
düşünün
F

itness merkezleri egzersiz
yapmak için etkili ve güvenli
yerler midir? Evde ya da dışarıda yapılan egzersizler etkisiz midir?
Uluslararası Sağlık ve Fitness Derneği’nin bulgularına göre bazıları evde
ya da sokakta egzersiz yapmaya spor
salonuna gitmekten daha sadık kalabiliyor. Fitness Eğitmeni Serkan Yimsel
sorularımızı cevaplıyor.

YAZILIYORUZ
AMA GİTMİYORUZ
Herhangi bir egzersiz programının
başarısının devamlılık olduğunu
söyleyen Serkan Yimsel şunları belirtiyor: “Spor salonları bu konuda
evde ya da dışarıda çalışmaya göre çok
da başarılı sayılmaz. Araştırmalar da
buna işaret ediyor. Spor salonu üyelerinden %67’si üye olduğu tesise tek sefer bile gitmemiş. Sokakta çıplak ayak
koşan Kenyalı ve Etiyopyalı atletlere,
batılı insanların spor yapmamak için 14
milyar dolar harcadığını söylediğinizde
yüzlerindeki ifadeyi merak ediyorum.”

SOSYALEŞMEK EGZERSİZİ
ENGELLEYEBİLİYOR
Spor salonlarının dezavantajlarının
sadece ekonomik ve zaman yönünden
sınırlı olmadığını söyleyen Serkan
Yimsel devam ediyor:"Salonların çoğu
insanları daha sosyal yapabilmek için
hazırlanmıştır. Daha sosyal olmak
daha fazla egzersiz yapabilmek anlamına gelmiyor. Sohbet, müzik, televizyon gibi benzeri uygulamalara kendinizi kaptırdığınızda iyi bir antrenman
yapmak mümkün olmayabiliyor."

YETERİNCE HİJYENİK DEĞİL
Spor salonlarında hijyeni konu
alan bir araştırmada da her dört
spor aletinden üçünde aşırı derecede
grip vb. hastalık virüsü saptandığı
görülüyor. Kirli yerler defalarca
silinse bile yoğun miktarda bakteri
ve virüsün kaldığı görülüyor.

SALONA GITMEDEN DE
YAPILABILIR
Fitness Eğitimeni Serkan Yimsel, “16
senesi profesyonel spor salonlarında
çalışarak geçiren biri olmama rağmen
antrenmanlarımın en az yarısını salon
harici koşullarda yaptım. Özellikle
seyahatlarde, kötü hava şartlarında ya
da aile ziyaretlerinde salona gitmediğimizde evde ya da arka bahçede neler
yapabileceğinizi bilmek spor salonlarına
aşırı bağlanmaktan kurtaracaktır” diyor.

YAY,
ELASTİK BANT
VE DAMBIL
YETER

“Sağlıklı
olmak ve yaşamak,
işte bu benim
bütün bilgim.”
Persıus

Deng humması
Sıcak ülkelerle geri kalmış
ülkelere mahsus bir
hastalık olup Amerika’da bu hastalığa
Charles Town gibi
kuzey şehirlerde ve
özellikle Teksas’da
görülüyor. Bu hastalık
geniş salgın şeklinde
baş gösterir ve gripten
daha çok bulaşır. Neden olduğu
acı ve hastanın organı felçli gibi
yürümesinden dolayı buna
Amerika’da kemik humması ya
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Ameliyathane teknikerinin

da deng humması denir.
Bir çeşit sivrisinek
aracılığı ile bulaştığı
bir dereceye kadar
ispat edilebilmiştir. Çoğunlukla,
ateşin birdenbire
yükselmesi ve
başta mafsallarda ve
adelelerde şiddetli ağırlarla başlar. Hastalık 10 gün
devam ederse de, bütün belirtiler
yok olmasına rağmen sinirsel
etkileri aylarca devam edebilir.

Ameliyathane hazırlama
tekniklerini bilen ve ameliyathane ortamını hazırlayan sağlık
çalışandır. Ameliyatta kullanılacak cihazları kurar. Hasta ameliyathaneye alınmadan yapılacak
ameliyata uygun malzemeleri
alır. Hastanın alınmasıyla birlikte
gerekli tüm malzemeleri açar.
Cerrahla beraber hastaya yapılacak ameliyata uygun pozisyonu
verir. Steril alanın oluşturulmasına yardımcı olur. Bu alanda
kullanılacak cihaz bağlantıla-

alanı

rını kurar. Böylece ameliyatı
başlatmış olur. Ameliyathane
teknikerliğini bitiren öğrencilere
ön lisans diploması ve “Sağlık
Teknikeri (Ameliyathane Hizmetleri)” unvanı verilir.

Sigara içen sayısı düşüyor
siz hala içiyor musunuz?
T

Sanki yeterince spor yapmama
bahanesi yokmuş gibi, bir de
spor merkezlerine üyelik
yaptırma külfeti ile karşı karşıyayız. Hareket etmek için
salon üyeliği yapmak gerektiğini düşünür hale geldik.
Acaba gerçekten etkili bir
egzersiz yapmak için
spor salonu üyeliği şart mı?

ürkiye Sigarayla Savaş
Derneği Genel Başkanı Dr.
Mustafa Aydın, “Türkiye artık
kapalı mekanlarda, ibadet,
eğitim ve sağlık alanlarının
100 metre mesafesinde,
yoğun insanların bulunduğu mekanlarda sigaranın
yasaklandığını
ve Türkiye’de
sigara içenlerin
sayısının 27
milyondan 20
milyona düştüğünü” söyledi. Bu
düşüşün yeterli olmadığını açıklayan Dr. Aydın
şunları ilave etti:
“Bu ülkede hala 20 milyon sigara içen insan var, hala
her yıl 120 bin kişi sigaradan
hayatını kaybediyor, hala 10
bin çocuk sigara içmediği

halde anne babası tarafından
öldürülüyor, hala 15 bin insan
sigara içmediği halde sigara
içenler yüzünden hayatlarını
kaybediyor. Yine bu ülkede 32
milyar dolar parayı her
yıl dumana veriyoruz. Bunun yaklaşık 22 milyar
dolarını sigaraya
bizzat ödeyerek, 10 milyar
dolarını da
sigaranın neden
olduğu hastalıklardan kurtulmak
için sağlık hizmetlerine harcıyoruz. Türkiye’nin
sağlık harcamalarının yüzde
10’u sigaradan kaynaklanan
hastalıklara yatırılıyor. Gebelikte sigara içen anne adaylarımızın çocuklarının yüzde
25’i engelli doğuyor.”
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Kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız
şınav, barfiks, oturup
kalkma ve komanda dansı
tarzından egzersizler hem
çok yönlü çalıştıracak hem
de bölgesel egzersizlere
göre daha fazla kalori
yakmanızı sağlayacak. Fazlasına mı ihtiyacınız oldu?
Ortalama bir sağlık klübünün üç aylık üyelik fiyatının
altında bir harcama ile
evinizde bir ağırlık barı ve
sehpası, bir çift ayarlanabilir dambıl, bir yay ve elastik
bant ve bir sağlık topu
alarak onlarca egzersiz
türetebilirsiniz. Bu konuda
egzersiz DVD’leri, internet
siteleri ya da kütüphanelerden alınan kitaplar
yardımcı olabilir.
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YÜRÜYÜŞ
NE GÜNE
DURUYOR

Kardiyo egzersizi mi
istediniz. Apartmanınızın merdivenleri, atlama
ipleri ya da dışarıda yürüyüş ve koşu ne güne duruyor. Yanınıza bir iki arkadaş
da alarak yürüyüşlerinizi,
arka bahçe, egzersizlerinizi ya da ara sıra popüler
oyun konsollarındaki
fitness oyunlarıyla hem
daha zevkli hale getirebilir,
hem de motivasyonunuzu
arttırmış olursunuz.
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Deriye yabancı cisim kaçarsa?
Vücuda saplanmış
cisimler çıkarılmaya
çalışılmaz. Cismin
yönü ve derinliği
değişmeyecek
şekilde simit, sargı
vb. ile sabitlenir.
Yara su ve sabunla
yıkanır. Üzeri temiz bir
bez ile kapatılır.
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Kanama varsa
durdurulur.
Hasta ya da
yaralı en yakın
sağlık kuruluşuna
yönlendirilir.
Gerekirse tıbbi
yardım için 112 aranır.
Kişi tetanos
açısından uyarılır.

Abone Hattı: 0212 467 52 52
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