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Pankreasın görevleri
 Karın boşluğunun üst
tarafındadır. Yaklaşık
ağırlığı 70-110 gr. kadardır. 15 cm uzunluğunda
kırmızımsı ve şekli çekice ve yaprağa benzeyen
bir organdır. Pankreas
bir iç salgı yaratır ve
bu salgı, onikiparmak
bağırsağına akar. Bu
salgıya pankreas özsuyu
denilir. Kimyasal olarak
salgı içinde, tripsin,

lipaz ve amilaz içerir. Bu
enzimler, yağ, protein ve
karbonhidratların hazmı
için kullanılır. Kana
salgı yapan pankreas,
insülin ve glukan adlı
hormonları salgılayarak
kan şekerini dengeler.
Baş kısmı, onikiparmak
bağırsağına bağlanır.
Pankreasın çalışması için
gereken kan, dalak ve
karaciğerden gelir.

Estetikte
sınıfta
kalma
E

stetik işlemler daha
güzel görünmek
ya da tedavi olmak
amacıyla yapılıyor. Peki
günümüzde yapılan
estetik işlemlerin
başarılı olup olmadığını
sadece görsellikle mi
değerlendireceğiz?
Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Övünç Akdemir ile
estetikte sınıfta bırakan
durumları konuştuk.

BURUN AMELIYATI
Ameliyat oldum nefesim
daraldı, deniyorsa, bu
durum başarılı bir işlem
göstergesi değildir.
Hastaya ikinci bir ameliyat
gerekebilir.

 Pantotenik asit olarak da adlandırılan B5 vitamini hem hayvansal hem bitkisel kaynaklarda bulunabiliyor. Vücutta
depolanmayan ve suda
eriyen bir vitamindir.
Depresyonla savaşmakta
olan faydasının yanısıra
mide bağırsak sisteminin
normal çalışmasına yardımcı olur;
kolesterol, D vitamini, kırmızı kan
hücreleri ve antikorların üretimi için
gereklidir. Yiyeceklerin enerjiye

Karında siyaha yakın
morluk ya da siyahlaşma
varsa işlem hatalı olmuş
olabilir. Hasta karın derisini kaybetme ihtimali ile
karşı karşıya kalabilir.

GÖBEK KÜÇÜLTME
Göbek deliğinin
ameliyattan sonra yok
olması gibi bir durum
söz konusu değildir. Bu
durum, hastanın burun
ameliyatında bir burun
deliğinin yok olması gibi

SIK KARŞILAŞILAN
DURUMLAR
Memede üç haftayı
geçen şeffaf renkte akıntı
varsa silikon yırtılmış ola-
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Eliptik bisiklet
dönüştürülmesine yardım eder.
Dana eti, karaciğer, balık,
tavuk, yumurta, peynir,
fasulye, tüm tahıllar,
hububatlar, karnabahar,
bezelye, avakado, patates, mısır ve kuruyemişler de bolca bulunur.
Doğrudan B5 vitamini
eksikliğine bağlı insanlarda oluşan
hiçbir hastalık belirtilmemiştir. Bunun sebebi her türlü besinde bolca
bulunmasıdır.

 Merdiven tırmanma, koşu bandı ve
egzersiz bisikleti
hareketlerini tek bir
alette birleştiren cihazdır.
Eklemlerde
zorlanma hissetmeden hafif ya da
yoğun bir egzersiz
eliptik bisikletle
yapılabilir.
En önemli

özelliği makinenin kolları
içine yerleştirilmiş olan
nabız sensörüdür. Böylece kalp hızını ölçer. LCD
konsollarıyla, egzersiz
zamanını, adım sayısını
ve yakılan ortalama kalori de ölçülebilir. Eliptik
bisiklet adım sayısı ve
kalp hızını takip etmek
konusunda kullanıcıya
gereken desteği bir
arada sağlar.

Çocuğunuz “susadım”
demeden "su" içirin

B

eslenme Uzmanı Canan
Aksoy, “Oyun çağındaki çocuklar 20 dakikada bir su tüketmeli. Çocuk susadım demeden
su içirilmeli. Bu konuda ailelere
büyük görevler düşüyor" diyor
ve şunları vurguluyor:

20 DAKIKADA
BIR SU VERIN

Daha güzel ve bakımlı görünmek ya da tedavi amaçlı olarak günümüzde ameliyatlı ya da ameliyatsız birçok işlem yaptırabiliyoruz. Peki ya
ameliyat öncesi ya da sonrası bizi hangi olumsuz durumlar bekleyebilir?
bir tabloya benzer.
Göbek küçültme ameliyatından sonra delikte
morarma ve siyahlaşma
görülürse göbek deliği
kaybedilebilir.
Göbek deliği etrafında
kızarma ve ısı artışı
varsa ve akıntı geliyorsa
da bu bir enfeksiyon
göstergesidir.
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B 5 vitamini

Yrd. Doç. Dr.
Övünç Akdemir

KARIN GERME IŞLEMI

“Hastalığa
tahammül,
ihtirasa
tahammülden
daha kolaydır.”
ALAIN

bilir. Memede ağrılı şişme
var ise, kan birikmesinden
şüphelenilmelidir. Bembeyaz renkli süt gibi akıntı
varsa da, çoğunlukla memenin dikiş yerinden bir
enfeksiyon kaptığının bir
göstergesidir. Şeffaf olan
akıntılar da slikonda bir
sorun olduğunu gösterir.
Meme başı beyazlıyorsa, eskiye göre morarma
ve şişme varsa toplardamar ya da atardamar
kaynaklı sorunlar olabilir.
Hastanın meme başını
kaybetme ihtimali vardır.

Bunlara
dikkat !

Doktorun hastasına
ameliyatla ilgili birkaç
seçenek sunması gerekir.
Bu seçenekler ışığında
yapılacak işlemle ilgili
kararı hasta ve hekim
birikte vermelidir. Sadece
doktorun kararı ile işlem
yapılmamalıdır.
Doktorun o ameliyat ile
ilgili sunduğu birden çok
seçenekten hangisini neden
yapamadığını da izah etmesi
gerekir. (Gerekli cihazımız
yok ya da tecrübemiz
yok gibi…)
Burun estetiğinden
önce bilgisayarda çizilen
buruna kavuşma ihtimali
yok denecek kadar azdır.
O nedenle bu çizim şekil
belirlemede kriter değildir.

7-8 yaşındaki
kız ve erkek çocuklarının sıvı gereksinimi 1 litredir. 9-13
yaş grubundaki kız
çocuklarının ortalama sıvı gereksi-

nimi 2 litre iken erkek çocukların
ise 2,2 litre’dir. İdrar çıkışları
azalan ve idrar rengi koyulaşan,
fiziksel hareketliliği yavaşlayan,
ağız kuruluğu gelişen, zamansız
uykusu gelen çocuklarda hafif
veya orta şiddette sıvı kaybı gelişmiş olabilir. Yetişkinlere göre susuzluktan
daha fazla etkilenen
çocuklarda az su tüketiminin sadece fiziksel
değil, konsantrasyon
düşüklüğü ve öğrenme
güçlüğü gibi zihinsel
sorunlara da yol açtığı
görülebiliyor.

Yanıklarda ilk yardım
 Kişinin giysileri tutuşmuş yanma devam
ediyorsa, kişi yere yatırılıp battaniye, büyük bir
havlu, ceket ya da benzer
malzeme ile örtülür.
Örtecek bir şey yoksa kişinin yerde yuvarlanması
sağlanır.
Yanan bölge derhal
en az 20 dakika süreyle
yumuşak akışlı soğuk su
musluğu altına tutulur.
Yapışan giysiler dikkatlice, gerekirse kesilerek
çıkarılır.

Yanık alanı genişse ya da
deri bütünlüğü bozulmuş
ve mikrop kapma tehlikesi varsa yanan bölge
temiz havlu, bez, mendil,
çarşaf, eşarp vb malzeme
ile örtülerek kapatılır.
Oluşan kabarcıklar
patlatılmaz.
Yanık üzerine ilaç sürülmez.
Hasta ya da yaralı battaniye ile örtülür.
2. ve 3. derece yanıklarda 112 aranarak tıbbi
yardım istenir.

