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Kordon kanı
şfa kaynağı

K

adın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.
Eda Gülmez Özkan, “Bugün kordon
kanından yararlanılarak kanser, felç, parknson,
alzhemer, omurlk zedelenmesnn de aralarında
bulunduğu 80’e yakın hastalığın tedav
edlebldğn” söyled.

KORDON KANINI SAKLAYIN
Bebeğn doğumundan sonra göbek kordonu
çnde kalan kanın sm olan kordon kanının yakın
br zamana kadar plasenta ve göbek kordonu
le atılmakta olduğunu söyleyen Dr. Eda Gülmez
Özkan, kordon kanının önemne şöyle dkkat
çekyor: “Ancak son gelşmelerle kordon kanının
çeştl hastalıkların tedavsnn edlebldğ
ortaya çıktı. Kordon kanı artık atılma yerne özel
yöntemlerle toplanarak saklanmaya başladı.”

KÖK HÜCRE AÇISINDAN ZENGİN
Bebeğn kordon kanının kök hücre açısından
oldukça zengn br kaynak olduğunu fade eden
Op. Dr. Özkan, “Kordon kanı bankaları bebeğn
kordon kanını gelecekte olası tıbb gerekllkler
çn saklayablme olanağı sunuyor” dye konuştu.
Doğumdan sonra lk 10 dakka çnde alınan
kordon kanının uygun şartlarda dondurularak
kordon kanı bankasında saklandığını belrten
Op. Dr. Özkan, “bu değerl hücreler, gerektğnde
çözülerek bazı hastalıkların tedavsnden
kullanılıyor” ded.
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Hpokrat
Yemn nedr?

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

“En uç çözümler,
en uç hastalıklar çn
uygundur."

 Tıbbın babası olarak kabul edlen Hpokrat yaklaşık
2500 yıl önce hekmlk sanatının öneml sembollernden brs olan bu yemn le hekmler brleştrmş ve
bu metn gelecek kuşaklara mras bırakmıştır. Tüm hekmlern değşk şekllern okuduğu,
prenspler değşklğe uğramış
olsa ble zaman, yer, sosyal
düzen ve dnlerden bağımsızdır.
Hpokrat’ın lk kuralı, hekmn
gerek düşünceler gerekse
seçtğ tedav le “hastaya
zarar vermemes” dr.
Hpokrat andı herhang br
bağlayıcılığı ve yasal yaptırımı olmamasına rağmen
hekmlk tarh ve yasaları
açısından önem taşır.

Sağlık turzm
 Br ülkeden dğer ülkeye bekleme süresnn uzunluğu, tedavnn
daha ucuz olması veya daha kaltel sağlık hzmet almak çn sadece
tedav amacıyla gdlmesdr. Tıbb gerekllğ raporla belrlenmş
kaplıca tedavler çn br ülkeden dğer ülkeye gdlmes de sağlık
turzm nedenler arasındadır. Gelşmş ülkelerde sağlık hzmetler
sunumu yüksek malyetl olduğu çn Almanya, İngltere, Amerka
gb brçok ülkeden başta göz olmak üzere ortoped, kardyoloj ve
onkoloj alanlarında hastalar Türkye’ye tedav olmak çn gelyorlar.

Doğal bypass
ster msnz?

T

KIŞ AYININ
SAVAŞÇILARI
Ftoterap Uzmanı Prof. Dr. Erdem
Yeşlada’dan kış aylarında vücut drencn yükseltmek çn tavsyeler…
EKİNEZYA
 Yapılan klnk çalışmalar bu btknn bağışıklık
sstemn destekledğn
ve vücudu soğuk algınlığına
karşı koruduğunu ortaya
koyuyor. İçnde eknezya bulunan ürünlern,
soğuk algınlığına yol açan
vrüsler öldürücü etks
bulunuyor. Eknezya aynı
zamanda vrüslern
yol açtığı lthap
etkenlernn mktarını
kontrol ederek, boğaz ve akcğerlerde
oluşablecek hasarı da engellyor. Eknezyanın soğuk algınlığı semptomlarının lk
başladığı andan tbaren 15 gün kapsül ya
da şurup halnde kullanılması etknlğn
arttırıyor.

ZENCEFİL
 Yıllarca soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı
etkl kabul edlen bu btknn sndrm
sstem rahatsızlıkları çn de oldukça yararlı
olduğu açıklandı.
Taze zencefl
rendeleyp aç
karnına balla
yutmanın da
vücut drencn artırmada
etkl olduğu
bldrlyor.

Toplum ruh sağlığı
merkezler
 Şzofren, atpk pskoz ve mzaç bozukluğu gb kronk
ruhsal rahatsızlıkları olan hastaların tedav gördüğü Sağlık
Bakanlığı’na at merkezlerdr. Kronk ruhsal hastalığı le lgl
devlet hastanesnde
tedav gören hasta,
taburcu olduktan sonra
doktorunun da yönlendrlmes le evne en yakın “Toplum Ruh Sağlığı
Merkez”ne başvurablr. Hastanın takp ve tedavsne hastanın durumuna göre
evde ya da merkezde devam edlr. Son rakamlara göre
İstanbul’da 16, yurt genelnde se 70 toplum ruh sağlığı
merkez hzmet veryor. Sosyal güvences olan hastalara
ücretsz bakılan bu merkezlerde sosyal güvences olmayan
hastalar çn de ücretsz hzmet verleblyor.

Çocuklar
kamburlaşıyor
K

Teknoloj le
dk dur!

elefon, tablet kullanırken ve masa başında
çalışırken dkkat edlmeyen oturma pozsyonu
bel ve sırt ağrılarının en öneml sebeplernden br.
Blşm Uz. Tuğba Ayvaz dk oturmayı unutanlar
çn tasarlanan gyleblr teknolojlern önemne
dkkat çekyor: “Bu teknolojler öne eğlerek
oturduğunuzda, arkanıza gereğnden fazla yaslandığınızda ya da uzun süre hareketsz kaldığınızda
yumuşak ttreşmlerle sz uyarıyor. Bluetooth
bağlantısı le mobl uygulama üzernden yönetleblyor. Uygulama gerçek zamanlı güncellemeler
gönderyor ve kşye özel egzersz programı oluşturuyor. Masa başında
çalışırken, yolda yürürken
kullanılablen bu teknolojler
kullanıcıların günde 15 dakka
le 2-3 hafta kadar chazı
kullanması le sırt kaslarını
güçlendryor. Böylece
dk durmak alışkanlık halne
gelyor.”

HPOKRAT

y

Kalb besleyen damarlardak daralmaya bağlı olarak kalbn kan dolaşımının bozulmasıyla gelşen koroner kalp hastalığı kalp damar hastalıkları arasında en sık görülen sorun. Ergenlk dönemnden tbaren
daralmaya başlayan damarlar sağlığı tehdt edc boyutlarda tıkandığında da hastalar laç, balon, stent
ya da bypass cerrahs le bu sorunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Pek başka seçenekler de olablr m?

K

oroner kalp hastalığı, kalb besleyen
koroner damarların,
damar sertlğ le yer yer
daralması ya da tıkanması
sonucu ortaya çıkan, kalp
krzlerne, kalp yeterszGünsel
lğne ve an ölümlere yol
Şurdum
açan kalp hastalığı türü
olarak kabul edlyor. Damarlarda
damar sertlğ, ergenlkte çağında
başlıyor ve lerlyor. Ancak damarlarda cdd darlıklar oluştuğunda
yokuşta göğüs ağrısı yakınmaları ya
da kalp krz le ortaya çıkıyor.

BALON VE STENT GEÇİCİ İYİLİK Mİ?
Kalb besleyen koroner damarlarda
damar sertlğ le cdd darlıklar oluştuğunda bu darlıkları açmaya yönelk balon-stent tedavs, ya da, yen
damar yolları le kalbn kanlanmasını
düzeltmeğe yönelk bypass amelyatı
uygulanıyor. Cdd darlıklara odaklı
bu tedavlern koroner kalp hastasında br süre çn ylk sağladığını
vurgulayan Kardyoloj Uzmanı Prof.
Dr. Günsel Şurdum Avcı şöyle devam
edyor:
“Damar sertlğ ve koroner kalp
hastalığı kronk ve lerleyc br
hastalık olduğundan kısa ya da uzun
süre sonra yenden darlıklar oluşur
ve hastalık nükseder. Özellkle şeker
hastaları ve kadın koroner kalp hastaları gb koroner damarlarının çapı
küçük olan hastalarda bazen bu
tedavlerden 2-5 ay gb kısa süre
çnde nüks görüleblr. Bypass amelyatı ve balon-stent uygulamasından uygun süre sonra EECP uygulanması, kısa sürede nüksün gelşmesn
önler. Bu grşmsel tedavlerden elde
edlen ylğn daha uzun ömürlü
olmasını sağlar.”

RİTMİK MASAJ TEDAVİSİ
Koroner kalp hastaları çn 30 yıl
önce tanımlanmış br tedav olan ve
1995 yılında Amerkan Gıda ve İlaç
Dares tarafından onay alan EECP
tedavsn uygulayan hekmlerden
br olan Prof. Dr. Avcı, Amerka, Çn,
Japonya ve brçok Avrupa ülkesnde
EECP yan rtmk masaj tedavsnn
uygulandığına dkkat çekyor ve
tedav hakkında şunları söylüyor:
“Rtmk masaj tedavs brçok
blmsel yayınla etknlğ tanımlanmış br tedav yöntem olarak kabul
edlyor. EECP olarak dünyada blnen
tedavyle kalpte doğal bypasslar oluşturuluyor ve bu yönüyle de kansız
ve amelyatsızdoğal Bypass tedavs
olarak kabul edlyor.”

Bypass neden
ön planda?

Bypass’ın
yerne m?
 Br hastanın damarlarında yüzde seksenlere
yakın oranda darlık var
se bypass amelyatının
terch edldğn ve damar genşlemeye müsatse de balon ya da stent
uygulandığını söyleyen
Prof. Dr. Günsel Şurdum
Avcı “doğal bypass”lar
oluşturan bu tedavnn
kmlere uygulanableceğ hakkındaysa şunları
söylüyor:
“Şeker hastaları ve
kadın koroner kalp hastalarının damar yapıları
ncedr ve maalesef bu
hastalara mevcut tedavler uygulanamıyor.
İşte bu gb hastalarda
rtmk masaj tedavs le
‘doğal bypass’lar oluşturulmasıyla, damarlara
kan pompalana pompalana nce damarlar genşleyebldğ çn hem
hasta operasyona hazır
hale geleblyor hem
operasyon yapılmadan
laçlarıyla hayatını
sürdüreblyor.”

Tedav nasıl
yapılıyor?
 Hasta sırt üstü
yatırılıyor ve hastanın,
baldır uyluk ve kalçalarına sargılar sarılarak
başlanan rtmk masaj
tedavs sürec hakkında
Prof. Dr. Günsel Şurdum
şu blgler veryor:
“Hastada kalbn ne zaman kasılıp gevşedğn
elektro kardyogram
le anlıyoruz. Her
kalp atımında belden
aşağı sarılan sargıların
basınçlı hava le şşrlp
boşaltılması le belden
aşağısı her kalp atımında sıkıştırılıp gevşetlyor. Böylece kalbn
dakkadak atım sayısı
kadar belden aşağısı
sıkıştırılıp gevşetlerek
kas rtmyle uyumlu br
masaj yapılmış oluyor."

Prof .Dr. Avcı, “koroner kalp hastalığı denldğnde bypass amelyatı ve balon-stent
uygulamasının daha ön planda tutulduğunu”
söylüyor ve devam edyor: “Brçok tıp ve kardyoloj merkezler kalp-damar hastalıkları tedav
üntelern çok yüksek malyetlerle kurmuş durumdalar. O sstem kurmamak br eksklk olarak kabul
edldğnden herkes bu sstem kuruyor ve merkez
de elndek mkanlarla hastaya bu hzmet sunuyor. Bu nedenle EECP tedavsne daha az tbar
edlyor gb br durum oluştuğunu gözlemlyoruz.
İstanbul’da 70’e yakın merkezde sadece bypass ve
balon uygulanıyorken tüm Türkye çapında sadece
8-10 merkezde rtmk masaj tedavs uygulanıyor.
Dolayısıyla bu tedavye daha az tbar edlyor ve
etkler de fazla blnmyor.”
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Rtmk masaj
hastalığı önlüyor
Bu tedavnn sadece koroner kalp hastalarını tedav
etmek değl, koroner kalp hastalığına neden olan damar sertlğnn lerlemesn önlemek çn
de kullanıldığını söyleyen Prof.
Dr. Günsel Şurdum Avcı şöyle
devam edyor: “Koroner arter hastalığının lerlemesn
gecktrmek gb damarları damar sertlğne karşı
koruyucu etkler de olduğu blmsel olarak kanıtlanan
bu tedav özellkle Çn’de damar sertlğ olmasın ve
daha pahalı sstemlere çok htyaç duyulmasın dye
yaygın olarak kullanılıyor. Son yıllarda vücuttak doğal kök hücre aktvtesn arttırdığı, dolayısı le organ
ve dokularda hücre yenlenmesn sağlayıcı etksnn
de olduğu anlaşılmış durumdadır.”

q

Rtmk masajın
etks
Damar sertlğnn ergenlk çağında başladığını ve
damarda brkm olarak yavaş yavaş damarların
tıkandığına dkkat çeken Prof. Dr. Günsel Şurdum
Avcı, “EECP'nn koroner kalp hastalığı tedavsnn
en erken devrelernden tbaren uygulanabldğn”
söylüyor ve devam edyor: "Bu rtmk masaj tedavs
vücutta kan dolaşımını canlandırıyor ve kalp başta
olmak üzere tüm organların kanlanması artıyor ve
organlar daha verml çalışıyorlar. Kalp damarlarında
genşleme ve kalbn damar ağında zengnleşme sağlayan rtmk masaj tedavs böylece, damarlardak darlıklar neden le yeterl kan alamayan kalp bölgelerne
kan getren ‘doğal bypasslar’ oluşmasını sağlıyor. Koroner kalp hastalığının en erken dönemlernden, en
lerlemş dönemlerne kadar, her dönemnde yararlı
olan kansız, amelyatsız, kolay uygulanan ve güvenl
br tedav olarak tıp dünyasında da kabul edlyor.”
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amburluk ayakta veya
öne eğlr durumdayken sırtta olması gereken
çıkıntının normalden fazla
görülmes olarak tarf edlyor. 20 -55 derece arasında
kamburluk normal sınırlar
çnde kabul edlrken, öne
doğru eğrlk bu değerlern
üzerne çıkmışsa aşırı kamburluk olarak tanımlanıyor.
Kamburluğun doğumsal ve
sonradan çeştl nedenlerle
gelşen k tp bulunduğunu söyleyen Ortoped ve
Travmatoloj Uzmanı Doç.
Dr. Fath Dkc, kamburluğun en sık nedennn duruş
bozukluğuna bağlı gelştğn söylüyor.
Kötü duruşa bağlı
kamburluğun gelşmesn önlemenn en öneml

yolunun se bunu ortaya
çıkaran nedenlern ortadan
kaldırılmak olduğunu
bldren Doç. Dr. Fath Dkc, sözlerne şöyle devam
edyor:

TEKNOLOJİ DİK
DURMAYA ENGEL
“Kamburluk, çocuğun
blgsayar ve televzyon
karşısında geçrdğ zamanla orantılı olarak artış
gösteryor. Bu nedenle
öncelkle çocuğun uzun
süre blgsayar ve televzyon karşısında hareketsz
br şeklde zaman geçrmes
önlenmel. Bunun çn de
aleler çocuklarını, yüzme
ve atletzm gb sırt kaslarını gelştreceğ uygun spor
dallarına teşvk etmel."

Şddetl sırt ağrıları gelşeblr

S

adece estetk br sorunmuş gb algılanan halbuk
sağlık problemlerne de yol
açan kamburlukta yaşanan
sorunları se Doç. Dr. Dkc
şöyle sıralıyor:
“Sırttak kas dengeszlğ
lerledkçe uzun süre ayakta
durmakla gelşen sırt ağrıları
oluşmaya başlıyor. Ayrıca bazı
çocuklar solunum problemleryle de
karşı
karşıya
kalablyor. Hem
yolaçtığı
ağrı ve
solunum sıkıntıları gb nedenler,
hem estetk görünüm
çocuğu olumsuz
etklyor.“

Kamburluğa yol
açan üç neden

 Ders çalışırken uygun
pozsyonda oturmamak
 Blgsayar başında
ve televzyon karşısında uzun süre zaman
geçrmek
 Egzersz ve spordan
uzak kalan çocuklarda
meydana gelen sırt kaslarındak güçsüzlük. Bu
güçsüzlüğün çocuğun dk
durmasını sağlayan
kaslarda meydana
getrdğ dengeszlk kamburluğa zemn
hazırlıyor.

Sandalye ve
masaya dkkat!
Egzerszle
sorun
gderlyor
Kötü duruşa bağlı
kamburlukta da
erken tanı ve tedavyle
başarılı sonuçlar elde
edleblyor. Çocukların
öncelkle dk durmaları
konusunda özendrlmes ve dk durmalarına yardımcı olacak
egzerszlerle takp
edlmes gerektğn
söyleyen Doç. Dr. Dkc, “Tedavnn başarılı
olması çn erken dönemde tanı konduğunda kötü duruşa bağlı
kamburluk, düzenl br
egzersz programıyla
düzeltleblyor” dyor.
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amburluğun önüne
geçmek çn sandalye ve masanın duruş
pozsyonuna uygun
olması gerekyor. Bu konudak önerler se Doç.
Dr. Dkc şöyle sıralıyor:
“Çocuğun otururken
sırtını dk tutması
çn çalışma masası ve
sandalyesnn uygun
konum, açı le yükseklkte olması sağlanmalı.
Çocuk, otururken arkasını sandalyenn sırtlığına dayaması konusunda
teşvk edlmel. Otururken bel bölgesnn
çukurunu dolduran ve
destekleyen sandalye
seçlmel veya sandalyes bel çukurunu dolduran br yastıkla takvye
edlmel. Bunların yanı
sıra sandalye oturma
yükseklğ gözler ekranın üst hzasına gelecek
şeklde ayarlanmalı.”

