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Alman kızamığı
Hastalığın nedeni hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor. Eldeki
bilgilere göre herkes bu hastalığa
yatkındır. Bununla birlikte bir
kere tutulanlar ömürleri boyunca bağışıklık kazanırlar. Başlıca
bulaşma araçları arasında ağız
ve burun ifrazatı olması muhtemelse de bu durum henüz tesbit
edilmemiştir. Her iki hastalığı da
andırdığı için senelerce kızamık
ya da kızıl olarak algılanmıştır.
Alman kızamığının ölüm oranı
oldukça düşüktür. Ancak diğer
hastalıklardan ayırt edilmesine
ihtiyaç duyan sağlık görevlilerince önemi olabilir.

“Türk
vatandaşının
sağlığı ve sağlamlılığı, her zaman üzerinde
durulacak ulusal
sorunumuzdur.”
Atatürk

Laboratuvar teknisyeni
 Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda
hastanın durumu ile ilgili olarak,
hekimin
gerekli gördüğü tıbbi
analizleri
yapan teknik
elemandır.
Birinci derece maddelerle (kan,
idrar vb.) ve
aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve
hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler
kurmak durumundadırlar. Bu
meslek zaman zaman tek

başına, zaman zaman işbirliği
halinde çalışmayı gerektirir.
Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma
ihtimali
yüksektir. Bu
teknisyenler
hastanelerde, tıp fakültelerinde,
özel tahlil
laboratuvarlarında,
diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha
enstitülerinde ve gıda sanayii
işletmelerinde çalışabilir.

Kişi ve ailesinin izni ve isteği
doğrultusunda , yapay kış
uykusu yaratan girişimlerdir. Genellikle
kişinin bedeninin fizyolojik
ölümünden
sonra, beyin
ölümünden
önce dondurularak
saklanması işlemidir. Tedavisi
bilinmeyen hastalıklarda hibernasyon
uygulanıp daha sonraki yıllarda
tedavi edilebilir durumda
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OKURKEN ÇABUK UYKU GELIYOR
Okurken çabuk yorulma ve uyku
gelmesi, gözlerde seğirme, uzak ve
yakınının ancak odaklanarak ya da dikkatli bakıldığında
net görülebilmesi
ve uzun süredir
devam eden baş
ağrılarının gizli
hipermetropiye
bağlı olabildiğini
söyleyen Doç. Dr.
İlker Eser devam
ediyor: “Eğer gizli
hipermetropisi çok
düşük numaralar
ise halk arasında ‘dinlendirici’ denilen
ancak benim ‘yormayıcı’ denilen gözlükler verilerek, özellikle yakın çalışma
yapıldığında gözlüğün takılmasını veya
belirli bir değerin üzerinde ise veya baş
ağrıları varsa gözlüklerin sürekli takılmasını öneriyorum.”

YAKIN GÖZLÜĞÜ TAKILMALI
Doç. Dr. İlker Eser “Gizli hipermetropi
dışında, özellikle 40 yaşlarından sonra
'presbiyopi' olarak adlandırılan göz sorununda da yakın gözlüklerin kullanılması
gerektiğini" bildiriyor.

GÖZ KIRIŞIKLIĞI OLABİLİYOR
Doç. Dr. Eser, “Astigmatı olanlar yakın
ve uzağı sadece miyop ve hipermetropi
olanlara göre daha iyi görürler, görüntü
vardır ama gölgelidir ve net değildir. Gözlerini kısarak bakmak bu hastalarda sık
rastlanılan bir durumdur” diyor ve dikkat
çekiyor:
“Özellikle bayanlar göz kenarı kırışıklıklarına neden olduğu için bu durumdan
daha fazla şikayetçi olabiliyorlar.”

Çocukları da
etkiliyor
Çocuklarda da hipermetropinin özellikle
bir gözde daha yüksek
olmasının göz tembelliğine de yol açabileceğini
belirten Doç. Dr. İlker Eser,
“çocukların da muhakkak
yeni doğdukları dönemde,
1 yaşlarında, 3-3,5 yaşlarında ve okul öncesinde
muhakkak göz hekimine
getirilmeleri” gerektiğini
vurguluyor.
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Çabuk
yoruluyorlar
Yaşadıkları sorunu
‘stresliyim, gün boyu
bilgisayara bakıyorum,
yaşlandım artık, bunlar
doğal’ diye düşünebiliyorlar. Ancak bu durum normal
olmayabiliyor. Kitap ya da
gazete okurken, bilgisayara
bakarken kısa bir süre sonra
satırlar kaymaya başlıyorsa,
el işi ya da dikiş dikerken
yeterince net görüntü
yoksa ya da çabuk yorulma
meydana geliyorsa, ağrı,
göz yaşarması, çabuk uyku
gelmesi, gözlerde seğirme
gibi sorunlar ortaya çıkıyorsa, gizli hipermetropinin
var olabileceğini belirterek
bir göz hekimine muayene
olunması gerekiyor.
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Tüp bebek güvenlik
sistemi devrede
Ç

iftlerin kafalarını en çok kurcalayan “yumurtam ve spermim karışır mı?’’ sorusu. Anne ve
baba adayından alınan yumurta
ve sperm örneğinin çiplenmesi
ve Türk mühendisler tarafından
geliştirilen yeni bir yazılım sistemiyle laboratuvarda oluşabilecek
her türlü karışıklığa son verebileceği açıklandı. Konuyla ilgili Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar
şunları söyledi.

“ÇIP”LI BILEKLIK VERILIYOR

Takılan bir çip yardımıyla anne
adayı ve eşinin tüm bilgileri otomasyon sisteminden her aşamada
takip ediliyor. Baba adayları için
ise sperm örneği vereceği kaba
elektronik bir çip yapıştırılıyor.
Bu özel çip baba adayının da tüm
bilgilerini taşıyor. Her iki çip içinde yer alan bilgilerin tüm işlemlerde eşleşmesi gerekiyor. Aksi
takdirde sistem alarm veriyor.

iyileştirerek, yaşamı sağlamayı
amaçlayan güncel bir yaklaşımdır. Türkiye’de uygulanmayan hibernasyon ile
ilgili ilk girişim New
York’da 1964
yılından bu
yana faaliyet
gösteren
“Ölümsüzlük
Peşinde Koşanlar Derneği”
tarafından yapılmıştır. Ancak çok
pahalı bir yöntem olan
hibernasyon, çok yaygın bir
uygulama niteliği taşımıyor.

DIYET
TARIHI

Gözleri
ağrıtıyor
öze vuran ağrılar, kafa içi kaynaklı,
sinüs hastalıkları, diş ağrıları, grip
enfeksiyonları gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Gözün
kendisinden kaynaklanan ağrılar ise özellikle hipermetrop olanlar veya hipermetropla beraber astigmatı olanlarda görülebiliyor. Bu hastaların eğer numaraları çok
fazla değilse, yakını ve uzağı zorlayarak
da olsa görebiliyorlar. Bu durum gizli
hipermetropi olarak adlandırılıyor. Göz
hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İlker Eser
konuyla ilgili bilgiler veriyor.
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Hibernasyon nedir?

Gizlenen hipermetropi

Göz ağrıları günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetler arasında yer alıyor. Özellikle hipermetrop veya hipermetropla beraber astigmatı olanlarda göz ağrıları görülebiliyor. Bu hastaların eğer numaraları çok fazla değilse, yakını ve uzağı zorlayarak da olsa görebiliyorlar.
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Doç. Dr.
İlker Eser

İ.Ö. 8000 - Taş Devri
insanı etle besleniyor, biraz
bitki ve yaprak yiyor ve
sonra yine et yiyordu.
1614- İngiltere'de
yaşayan İtalyan Giacomo Catelvetro,
zerzevat açısından zengin bir beslenme diyeti önerisiyle ortaya çıktı.
1930'lar - Her yemekten önce
yarım greyfurt yemek Hollywood
yıldızları arasında moda oldu.
1950'ler - Lahana çorbası diyeti
kilo vermeyi sağlamak şöyle dursun
bir de aşırı gaz yapmasına rağmen
yine de hayli moda oldu.
1960'lar - "Akdeniz Usulü
Beslenme" hakkında ilk bilimsel
araştırma yayımlandı.
1970'ler - Yanlışlıkla meşhur

Mayo Clinic'le ilişkilendirilince Greyfurt Diyeti yeniden popüler hale geldi.
1975 - Miami'li doktor Sanford
Siegal "özel formüllü" bir diyet kurabiyesi ile ortaya çıktı.
1990 - Atkins Diyeti yeni bir
kitapla dirildi.
2003 -Atkins ve Akdeniz Diyeti'ni sentezleyen South Beach Diyeti
ortaya çıktı.
2007 - Dr. Siegal, web sitesi açtı.
2010'lar - Et, yeşillik ağırlıklı
eski usul beslenme planı çıktı.
2012 - Marie Claire dergisi,
Lahana Çorbası Diyeti'ni yeniden
parlattı.
2013 - Akdeniz Diyeti'nin kalp
krizi, inme ve kalp hastalıklarını
yüzde 30 azalttığı bulgulandı.

