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Embryo zleme sstem Probyotğn faydası

Kağıtsız hastane nedr ?
 Kağıtsız hastane hastaların yaptırdıkları tetkkler, br hastaneden başka br hastaneye taşımak zorunda kalmayacakları
br sstem öngörüyor. Mahremyetn korunmasının daha
fazla mümkün hale gelebldğ bu sstemde hekm, hemşre
gb sağlık personel kalem ve kağıda htyaç duymadan hasta
takb yapablyorlar. Bu sstemde kşsel sağlık kayıtlarının
hastaların ve hekmlern akıllı telefonlarına geldğ ve saklandığı br yapıdan da bahsetmek mümkün.

 Tüp bebek tedavlernde en büyük sorun hang
embryodan hamlelk oluşacağını saptayablmek.
Yumurtalar döllendkten sonra embryolar sıcaklığı,
oksjen ve karbondokst
mktarı sabt küvözler çnde
gelşmlern sürdüreblyorlar. Bu embryolar transfern yapılacağı güne kadar
embryologlar tarafından
ncelenyor ve transfer günü
en y olduğu düşünülen
embryolar transfer edleblyor. Bu sstemde embryolar
küvözde kaldıkları tüm bu süre çnde zlenerek
hang embryonun en yüksek tutunma şansının
olduğu anlaşılablyor. Bu durumun da tüp bebek
yöntemnde gebe kalma şansını artırdığı bldrlyor.

 Bağırsaklarımızda 100 trlyon kadar canlı
bakter bulunuyor. Bunların se br kısmı faydalı,
br kısmı da zararlı bakterlerden oluşuyor. Faydalı bakterler sağlıklı kşlerde fazladır ve bağırsaklarda besnlern emlmn sağladığı gb bazı
vtamnler üretrler. Zararlı bakterler se çeştl
toksn denlen sağlığa zararlı maddeler salgılar.
Probyotkler bağırsaktak yararlı bakterler
arttırarak, zararlı bakterlern sayısını
azaltamada etkldrler.
Probyotkler kapsül,
toz ve gıda olarak
alınablr. Ayran,
yoğurt, peynr,
kefr doğal probyotk gıdalar
arasındadır.

Karakışla gelen 2 0 1 3 ' t e y ı l ı n d o k t o r u s e ç i l e n A r s l a n o ğ l u :
tın
hastalıklara kapınızı kapa
Memoral Ataşehr Hastanes’nden
Prof. Dr. Brsel Kavaklı, soğuklarda
sağlıklı kalmanın yollarını anlattı.

Kışın C, A, E vtamn



Kış aylarında beslenmede C vitaminine özel yer verilmelidir. Bu
vitamin; yeşilbiber, maydanoz,
tere, roka, karnabahar, ıspanak,
portakal, limon, mandalina,
kuşburnu gibi besinlerde bol
miktarda bulunur. Bir diğer
önemli antioksidan olan E vitamininin en zengin kaynakları;
fındık, ceviz, badem gibi yağlı
tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı
sebzeler, kuru baklagiller ve tahin
gibi besinlerdir. A vitamini de güçlü
bir antioksidandır. Yumurta, süt,
balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil
sebze-meyvelerde bulunur.

Kalp krz rsk
kışın 3 kat artıyor



Soğuk havanın kalp üzerinde
doğrudan etkisi vardır. Bunun nedeni
soğuk havanın uyardığı damarlardaki
büzülme ve kışın hareketin azalmasıdır.
Soğuk hava, kalp hastası olmayan kişilerde bile göğüs ağrısına neden olabilir.
Bunun için mevsime uygun giyinilmeli,
ilaç düzeni kış şartlarına göre ayarlanmalı,
fiziksel aktiviteleri ihmal edilmemelidir.

Kış aylarında artan yüz
felc vakalarına dkkat!



Soğuk havaya maruz kalma, yutaktaki yapıları etkileyip, herpes virüsünü
aktifleştirebilir. Bunun sonucunda yüz
felci gelişir. Yüzün bir tarafında kaş
kaldırma, göz kapatma ve ağız büzme
hareketlerini yapamamak ilk belirtilerdir.
Genç ve orta yaşlı yetişkinlerde daha sık
görülür. Yüz felcinden kısmen korunmak
mümkündür. Nemli yüz ve ıslak saçla
sokağa çıkılmamalıdır. Açık alanda soğuk
havaya uzun süre maruz kalınmamalı,
soğuk havada açık pencereli bir arabada
seyahat edilmemelidir. Kışın kaşkol kullanmayı alışkanlık edinmek önemlidir.

Soğuk algınlığına
yakalandıysanız…



Soğuk algınlığı durumunda dnlenlmel,
çay ve kahve yerne kuşburnu, ıhlamur,
adaçayı gb btk çayları tüketlmeldr. Doğal
kurutulmuş olmasına ve çay halne getrrken
de demlenme sürelerne özen gösterlmeldr. C vtamn başta
olmak üzere her öğünde
düzenl olarak sebze ve
meyve tüketlmel, Çorba
gb sıvı ağırlıklı besnler
terch edlerek, bol su tüketmne özen gösterlmeldr.

Soğuk havalar
gözü etklyor



Kış aylarında en sık yaşanan rahatsızlıklardan biri de kırmızı göz
hastalığıdır. Soğuk hava ve rüzgar kişinin
yüzüne çarptığında gözde batma, yanma
ve kaşıntı olabilir. Sabah uyanıldığında
gözde çapaklanma sorunu yaşanıyorsa
gözde kuruluk olabilir. Bu, tedavisi olan
ancak ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle;
rüzgarlı havada dışarı çıkarken gözlerin
etrafını saran gözlükler takmak uygun
olacaktır. Belirli aralıklarla bilinçli olarak göz kırpmak önemlidir. Klima ve saç
kurutma makinesi gibi cihazların gözlere
direkt hava üflemesinden kaçınılmalıdır.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Modernleşmenn
kurbanı çocuklar

Düzce Ünverstes Tıp Fakültes Çocuk Endokrnoloj Blm Dalı Başkanı ve 2013 yılında Düzce'de yılın doktoru seçlen Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu modern ebeveynlere gönderme yaptı. Prof. Dr. Arslanoğlu, “modern
ebeveyn olmanın günümüzde hastaneye ve doktora sık başvurmak olmadığını”vurguladı.
 Sağlık açısından anne ve babalar en çok
nerede yanlış yapıyorlar?
Alenn beslenme hataları en başta gelyor. En
öneml hata çocukların ağırlıklı olarak karbonhdrat le beslenmes. Bu durumda da çocuklar
proten, vücuda dışarıdan alınması gerekl olan
esansyel yağlar, vtamn ve mneral yönünden
yoksunluk çnde kalablyorlar. Yetşknlern
damak zevk, geleneksel ve ev yapımı sofralarda
ble kültür o denl karbonhdrata kaymış k...
Tüketmde karbonhdrat terch gelştğ çn ster
stemez bu çocuğa da yansıyor. Lezzet artırıcılar klask lezzetlern
reddedlmesne ve
tc gelmesne neden
oluyorlar. Bu durumda
yüksek karbonhdratlı
br öğünde alınan örneğn köfte gb yararlı br
besnn de sndrm yeterl olmayacak, demr
ve proten bağırsaktan
kaybedlecektr.
 Beslenme hataları
başta gelyor dednz.
Bu durumda çocuğun
şşmanlamasında en
büyük hata alede m?
Burada sayısız hatalı
davranış örnekler var.
 Pek akıllı
Bebekken sebze, zeyhasta, ana-baba nasıl
tnyağı, köy yumurtası
olalım?
tadını almadan vanlyaKendmz ve çolı nşastalı muhalleby
cuklarımız çn gereksz
tadan bebek sonra her
tetkk ve tedavden
faydalı besne “kokukaçınmak. Aleler bu
yor” dyor. Sabah anne
konuda doktoru uyarveya baba kahvaltı
mak styorsa yapıcı olhazırlamaktan kaçıyor,
malıdırlar. Yan verlen
çocuğun elne para
laç veya tahll stem
tutuşturuyor. Bu örnekhakkında şüphec ve
ler çoğaltılablr. Bu da
suçlayıcı sorular yerne,
çocuğun şşmanlama“Şu anda görünen
sına neden oluyor. Eğer
nedr”, “Br süre zleyp
çocuk şşmanladıysa
tahll ve laca sonra kadoktordan çocuğa dyet
rar versek ne gb rskler
vermes stenyor.
alırız?” gb durumun
 Dyet çocuklarda
sorumluluğu paylaşrsk teşkl edyor mu?
tıklarını belrten br
Erşknlerde ble
yaklaşım gösterrlerse
şşmanlık sorununun
hekm beklentlerne
çözümü, dyetle değl
göre yönlendreblrler.
genel yaşam anlayışının
değşmes le mümkünken çocuklarda dyetn akıldan geçrlmes ble
doğru değl. Aslında dyet yapmak nsana uygun
br şey değl. Halen ABD ve Batı'da yerleşk olan
“sözde blmsel” beslenme anlayışı da karbonhdrat ağırlıklı olduğu çn örneğn; süt çocuğu beslenmesnde çocuk hekmler sabah kahvaltısında
“bebe bsküvs”, yatarken prnç unu muhallebs öneryor. Böylece doktor kontrolünde sağlıklı
çocuk yetştrdğn zanneden aleler ble şe daha
en başında yanlış başlıyor.
 Okul çocuklarının çoğu sabah evden çıkma
saatne yakın uyanıyor. Acele le güne başlıyor.
Bu ortamda çocuk hç kahvaltı etmeden
evden çıkıyor. O koşuşturmaca da çocuğun
tuvalete gtmeye ble zamanı olmayablyor.
Bu gzl br sorun ve kabızlık, okul korkusu,
şşmanlık, cerrah sorunları ve çeştl hastalıkları
berabernde getryor. Bu durumda evden çıkış
saatnden 1 saat önce uyanma alışkanlık halne
gelmel. Zaten akşam erken yatmak hem bu
alışkanlığın, hem de sağlıklı yaşamın ayrılmaz
parçası.
 Br de hareketszlk meseles var tab…
İnsanlar hareketli bir yaşama göre
programlanmış canlılar. Hele ki çocuklar için
hareket vazgeçilmez. Alışveriş merkezlerinde
geçen hafta sonu tatilleri, televizyon karşısında
geç saatlere kadar oturmalar, şişman çocuğun
spor yapsın diye gönlü olmayan bir branşta kursa
yazdırılması hep hata. Bunlar çocuklara karşı
toplumsal suçumuz ve tab k betonlaşma da.

Gereksz
tetkkten
kaçının
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Batı’nın İslam
Korkusu

A

merka’nın öncülüğünde, Batı dünyasının sürekl büyüttüğü terör korkusu, bütün dünya
ya dalga dalga yayılan, İslam korkusuna dönüştü. Avrupa ülkelernn blnç altında öneml
br yer tutan İslam
korkusu, Amerka’nın Irak, Afganstan ve Surye
başta olmak üzere,
bütün İslam dünyasını Flstnleştrmesyle, dünyanın
her yanında, yen
boyutlar kazandı.
Batı'da İslam terörle
özdeşleştrld.



Avrupa ve Amerka, k mlyarlık İslam dünyasının gözardı ederek,
dünyayı Batı dünyasından baret sanıyor. Dünya deynce, onların aklına yalnızca Batı dünyası gelyor.
Afrka’yı, Hndstan’ı ve Çn’ arka bahçeler olarak
görülüyorlar. Bu yüzden, durmadan körükledkler
İslam korkusunun, Batı dünyasında, çok daha büyük yıkımlara yol açacağının farkında değller. Anadolu’da denldğ gb: “Korkunun ecele faydası
yoktur.” Batı dünyası stemese de, İslam'ın güneş
Avrupa’da yenden doğacaktır.



Büyük k Dünya Savaşıyla yakılıp yıkılan Yalta
Avrupa’sı, Amerka’nın peşne takılarak, İslam
dünyasını büyük br yangın alanına çevrd. Onlar
ellerndek slahlara güvenerek, İslam dünyasındak
demokratk yönetmler, hçbr zaman
desteklemedler, Bütün yönetm sorunlarını, slahla
çözmeye kalkıştılar. Batılılar ell yılı aşkın br
süredr, Flstn’dek savaşı durduramadıkları
gb, İslam ülkelernde yen savaşların
başlatıcıları oldular.



İslam dünyası, coğrafya olarak Hrstyan Batı
le Budst ve Konfüçyanst Doğu’nun ortasında,
büyük br denge gücüdür. İslam düşünce
dünyasının “Yed Güzel Adam”’ından br olan
Seza Karakoç’un vurguladığı gb: “İslam
geçmşte mthan vermş br medenyettr. Yüz
akıyla vermiştir imtihanını. Güçlü olduğu zaman
insanlığı ezmemiş, ihya etmiştir. “ Dünya barışının
güvences, Batı le Doğu arasında uyum ve düzen
sağlayacak medenyet, İslam medenyetdr.



Dünyanın sabırsızlık ve özlemle bekledğ barışı,
dünya bütün nsanlığı kucaklayan, İslam medenyet getrecektr. İslam medenyet olmasaydı, Avrupa Amerka’ya ulaşamayacak ve Ortaçağ’ın
savaş çığlıkları arasında yok olup gdecekt.
İslam Ortaçağ’da nasıl yeni bir doğuşun ateşleycs
olmuşsa, Modern çağda da, yen br yenlenmenn öncüsü olacaktır. İslam dünyasında yaşanan
krzler, yen br dünya barışının haberclerdr.



Ateşten
korkma

 Diyabet hastası
okul çağı çocuklarının
okullarda yaşadığı
bazı sorunlar var…
Okul çağına gelnce
sosyal tehdtler de
başlıyor. Sorumluluk
üstlenmek stemeyen
öğretmenler, özel okul
yönetcler, sosyal
baskılar nedenyle
okulda nsüln veya
şeker ölçümü yapmak
stemeyen dyabetl
çocuk ve gençler. Bu
nedenle dyabet eğtm
yaparken aşırı sıkı düzen getrlmes, çocuğa
ve aleye ağır gelen bazı
doktor önerler, yeterl
gelecek tutumların da
kazanılmasını önlüyor.
Bu konularda mutlaka
çocuğa ve aleye zor gelen durumlar çocuğun
takp eden hekmne
söylenmel ortak başka
br çözüm yolu ve tedav planı aranmalıdır.
 Br de ateş meseles var. Çocuğun
ateşnn çıkmasından
aleler çok tedrgn
oluyor…
Alelerdek ateş
fobs nedenyle çocuk
hasta olur olmaz hemen ateş düşürücü
verlr. Oysa ateş doğal
bağışıklığın en öneml
slahlarındandır. Çocuk bünyesnn başa
çıkmakta zorlanacağı
39-40’ın üzernde ateş
olmadıkça ateş düşürücü vermek tamamen
gereksz olduğu gb,
verlse ble ateş hızlı
ve fazla düşürmeyecek
şeklde kullanılmalıdır.

Mkropları mı
öldürüyoruz
sevdklermz m?

 Çocukların temizliği de önemli.
Ama burada aşırıya mı kaçıyoruz?
Mikropları mı öldürüyoruz, sevdiklerimizi mi
desek abartmış olur muyuz?
Kozmetk kullanımı ve temzlk. Ya bakım amaçlı
bebe yağı, bebe şampuanı dye kakalanan lüzumsuz ürünler, kolaylık uğruna ıslak mendller ya da
yce şgüzarlık yaparak parfüm, krem, jöle gb
hç olmaması gereken maddeler kullanılıyor. Tab
kmyasal maddeler, gys, aksesuar, oyuncak, hatta
zorunlu çanta, defter, kalem gb eğtm araçlarında
ble var. Alerjk astım ve benzer brçok “bağışıklık
şaşırması” hastalığının neden aşırı hjyen. Yne
reklamlar ve yanlış yönlendrmeler korkutulmuş
ama maalesef pyasa oyuncağı olmuş nsanlar. Ünlü
reklam sözlernden: “Bebeğnzn hassas bünyesn
mkroplardan koruyun.” Yan bebeğnz bol bol
çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı, dezenfektanla
zehrleyn olarak tercüme edleblr.

Doktora gereksz
gdyoruz !

 Aşırılığa kaçtığımız br nokta da
çocuğu sık doktora götürmek sanırım.
Hastalık durumunda, ağır br travma, kaza, zehrlenme söz konusu değlse ya da anormal br şşlk,
değşk br clt belrts gb öneml br hastalık bulguları yoksa önce evde gözlem ve dnlenmey öneryorum. Soğuk algınlığı, akut enfeksyon tablolarında
hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneremyorum. Sonuçta sadece para ve zaman kaybı değl,
zavallı mnk bedenn gereksz tahll ve laçlarla ya da
hastanelern olumsuz ortamıyla örselenmes söz konusu. Brçok tedavde doğru tek değldr. Beklentye
ve her k tarafın yaşam felsefesne göre değşeblr.
 Soğuk algınlıklarına açık br dönemdeyz.
Çocuklar laç almazlarsa yleşme süreler uzuyor. Önerlernz nedr?
İlaçsız iyileştirelim derken amacım hastalık
süresini uzatmak değil ama ilaçla iyileştirdik deyip
hastalığın ilk gününde dopngle çıkmış bir sporcu
gibi koşuşturmaya atmak da doğru değil. Dinlenme
için süre koymayalım, hatta okula gidip temkinli
davranmayı da dinlenme sayalım.
 Modern ebeveyn olmak günümüzde hastaneye ve doktora sık başvurmak olarak algılanıyor değl m?
İnsanlar doğal koşullarda yaşadığında
vücudundan gelen sinyalleri daha doğru yorumlardı.
Hangi ağrının endişe verici olduğunu, hangisinin
basit açıklamalarla ve önlemlerle geçiştirilebileceğini
ayırt edebilirdi. Modern insan bu yeteneğini
maalesef kaybediyor.

İslam medenyet, Doğusu ve Batısıyla, bütün
dünyayı, savaş çağından barış çağrına geçmeye
çağırıyor. İslam dünyasının blgelernn hep tekrarladıkları gb: “Hçbr savaş yoktur k, onda barış
olmasın. Hçbr barış yoktur k, onda br savaş
olmasın.” Bütün nsanlığın başta gelen görev:
Barışı desteklemek ve savaşları önlemektr.



Yen yüzyılda İslam Avrupa’nın parlayan yıldızı
olacaktır. “ Fethedenler fethedlrler” yasası, yenden şlerlk kazanacak. Avrupa, Afrka ve Asya
tarafından bütünüyle fethedlecektr. Bu feth
savaşla değl, barışla yapılan br feth olacaktır.



İslamda büyük chat barış, küçük chat savaştır.



Savaşın yapamadığı dönüşümü barış yapar.



Barış her kapıyı açan anahtardır



Savaşın ys barışın kötüsü olmaz.



Barış devletn haznesdr.



Gücün kaynağı barıştır.
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