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Hasta güvenlğ nedr?
 Sağlık hzmetnn kşlere vereceğ olası zararları
önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve çalışanların aldığı önlemlern tamamıdır. Tıbb hataya yol açan; hasta çn yanlış
şlem yapma, doğru şlem yapamama, doğru şlem yanlış
uygulama durumları hasta güvenlğn rske sokan durumlardır. Hasta kmlk blglernn doğrulanması, enfeksyon
rsklernn azalması, hasta düşmelernn önlenmes, güvenl
cerrah, hasta güvenlğ çn alınan tedbrlerden bazılarıdır.

Süper gıda tüket
Kendn süper hsset
Prof. Dr. Metn Özata’dan
süper gıda önerler…

Somon balığı



Kış aylarında yenleblecek balık
türlernden br
olan somon
balığında
vücudun
üretmedğ
ancak besnler ve
kapsüllerle alınan
omega 2- 3 vardır. Kış
aylarında haftada 3 kez somon balığı tüketleblr. Kalp hastalıklarından korur, kan
basıncı düzenledğ çn tansyonu kontrol
altında tutar. Romatzmal hastalıklardan
koruyucu etksnn yanında, depresyona
da y gelr.



Doğal antibiyotik olarak adlandırılan
sarımsak mide ülseri riskini
ortadan kaldırır. Yorgunluğa da iyi gelen
sarımsağın, fiziksel kapasiteyi artırıcı
etkisi vardır.

Ispanak ve kabak



Ispanak ve kabakta bulunan “lutein” in göz sağlığı için kanıtlanmış
etkileri vardır. “Lutein”in antioksidan
etkisi olduğu ve ışığın zararlı etkisini
önlediği ortaya konulmuştur. Yaşa bağlı
gözde meydana gelen dejenerasyonlar ve
katarakt riskini düşürür. Luteinin gıdalarla alınması kapsül şeklinde alınmasından
daha faydalıdır. Ispanak haftanın birçok
günü bir su bardağı pişmiş olarak veya 2
su bardağı kadar
çiğ olarak
yenilebilir.
Kabak ise
haftada 2
kez yenebilir.

 Egzersz haftada
1-2 kez kendnz
tüketrcesne değl,
az mktarda da
olsa, her gün yapın.

 Her
zaman
poztf
düşünün.

Yeşl hastane

Radyograf chazı

 “Yeşl hastane” kavramı, çevre dostu
br yerleşm yer seçmek, sürdürüleblr ve
verml tasarımlar kullanmak, doğa dostu
yapı malzemeler ve ürünler
kullanmak, çevreye duyarlı
olmak ve çevreye duyarlılığı
hzmet sürecnde de
devam ettrmek, her
türlü srafın önüne
geçlmesn sağlamak gb
seçeneklerden en az brn
karşılayan hastaneler çn
kullanılıyor. Yeşl hastanelerde
yatan hastaların duygusal açıdan daha sağlıklı
oldukları ve daha az ağrı kesc vb. laç kullanarak
daha kısa sürede taburcu oldukları yapılan
araştırmalarla da belgelenyor.

 Radyograf X ışınları aracılığıyla röntgen
aletnde resm alma şdr. Bu chaz kemk
kırıklarını, çeştl organ afetlern (cğer, mde,
böbrek) göstermek çn tıpta kullanılır. Radyograf chazı (röntgen) modern tıpta lk cat
edlen görüntüleme chazlarındandır. En büyük dezavantajları X-ışını kullanmaları ve bu ışının olumsuz etksne
hem hastaları hem de doktorları
maruz bırakmalarıdır.
Tomograf ve MR
tetkkler çok
yaygınlaşmasına
rağmen bu teknkler de hala
yoğun olarak
kullanılıyor.

Çalışan anne
sendromu
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezznoğlu’nun “Annelern, annelk karyernn dışında br
başka karyer merkeze almamaları gerekr”
sözler üzerne annelk, gebelk ve karyer konuları
gündeme geld. Uzmanlar erken yaşta anne
olmanın pskolojk ve tıbb açıdan her
yönüyle annenn rsklern azalttığını
belrtrken, çalışan çocuklu anneler çn de bazı pskolojk
sorunlara dkkat çekt.
nnelk yer doldurulamayan, değer ölçülemeyen, dünyadak en güzel duygulardan br. Çocuk
yetştrmek deynce de akla
hemen annelk fonksyonu gelyor. Br bebeğn
doğumundan, pskolojk
ve fzksel olarak brey
olmasına kadar geçen
sürede, annenn fzksel
olarak bakım veren ve aynı zamanda çocuğunu duygusal olarak
besleyen yanları le öneml br yer
bulunuyor. Kadınlar farklı yaşlarda
annelk duygusunu tadablyorlar.
Br annenn ler yaşta ya da erken
yaşta anne olmasının da anne ve
çocuk çn hem tıbb açıdan hem
de pskolojk açıdan br takım
avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Çalışan anne olmak se farklı
sorunlar doğuruyor.

ÇALIŞAN ANNENİN SIKINTISI
Çalışan anne olmanın k kşlk
yorulmak olduğunu söyleyen Pskolog Rukye Karaköse, “şyerndeyken annenn aklı evnde kalablr
annenn eksk ve yetersz annelk
yaptığına lşkn suçluluk duyguları
gelştreblr. Bu
durumda
da

 Temzlk
maddelern
aşırı
kullanarak
cldn bakter
dengesn
bozmayın.

?

Bağışıklık
sstem
nasıl
güçlenr

 Pre ve
probyotklerden
yararlanın (ev
yoğurdu, kefr,  Çğ
lfl besnler).
sebzemeyve le
beslenn,
Göğüs
mevsmnde
tüketn.
Hastalıkları

Uzmanı Dr. İlkay
Kesknel'den 10 öner:
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Sarımsak

 Btklern
heps
kaynatılmaz,
usulüne uygun
demleyn.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Yumurtalık
rezervnze baktırın
Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar
geç yaş gebelğndek rsklerle lgl şu
blgler veryor: “Br kadın yaşı kaç olursa
olsun çocuk yapmayı ertelyorsa yumurtalık
rezervnn ne durumda olduğuna baktırmalıdır. Br kadının sadece 30’ların sonu
ve 40’lı yaşlar değl, 20’l ve 30’lu yaşların
başında da yumurta rezerv düşük olablr.
Rezerv olsa ble yumurtalar döllenmey sağlayacak kadar kaltel olmayablr.
Yumurtalık rezerv ve erkeklerde de sperm
sayısı son yıllarda azaldı. Bunlar hep gebelğ rske sokan durumlar arasında".

q

İDEAL ANNE YOKTUR

İdeal anne yoktur, yeterl anne
vardır. En y ve yeterl anne ruh
sağlığı yernde olan annedr.
Pek annelk bu kadar sorumluluk steyen br durumken, annelern ruhsal olarak sağlıklı olmaları
çn annenn etrafındaklere ne
gb görevler düşüyor? Duygusal
olarak beslenmeyen br kadının
sürekl verc olmasının çok
kolay olmayacağını söyle Hekm
yen Psk. Rukye Karaköse
şöyle devam edyor: “
öners
“Çocuğun rahatsız
dışında
nsana y geleceğ
laç
düşünülse de çocuk
almayın.
demek yen br sorumluluk demektr.
Ruh sağlığı bozuk br
anne çocuğa yeterl
 Hayvansal ve
sabrı ve özen gösterbtksel protenler
meyeblr. Annenn
dengel br bçmde
eşyle sevg ve saygıya dayalı sağlıklı br
tüketn.
lşksnn olması da
önemldr".

 Tek tp
beslenmeyn.

 En az
sgara kadar
zararlı
olan tütün
ürünlernden
(puro, ppo,
nargle vb.)
uzak durun.

anne çocuğunun lk adımlarını, lk
kelmelern kaçırmanın yaşattığı
mahrumyet duygularıyla başa
çıkmaya çalışır” şeklnde çalışan
çocuklu annelern yaşadığı çsel
sıkıntılara dkkat çekyor. Çalışmayan annelere gelnce. Çalışmayan
annelern de ayrı br baskı altında
olduğunu vurgulayan Psk. Karaköse, “günümüzde her kadın ‘mutlaka maaşlı br şe grmel ve para
kazanmalı’ymış gb br dayatmayla
karşı karşıyayız. Kend seçmyle
evnde kalıp çocuğuyla mutlu ve
huzurlu olsa ble evdek anne de
zaman zaman kendn sank ‘hçbr
ş yapmayıp boş oturan’ br gb
hssedebldğn” söylüyor.

İler yaş gebelğ
daha rskl

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlknur Aköz tıbb açıdan
erken yaşta anne olmanın avantajları
hakkında şunları söylüyor: “35 yaşından
sonra down sendromlu bebek doğurma
rsk yüzde 1’den yüzde 5’e çıkıyor. İlerleyen yaşlarda kadının metabolk başka
br takım rahatsızlıklarla karşılaşma oranı
yüksek olduğu çn gebelk sırasında anne
adayı br de metabolk hastalığı le lgl
sorunlarla uğraşmak durumunda kalıyor.
Tab doğumdan sonra bu metabolk
hastalıklarla uğraşırken br yandan çocuk
büyütmenn de bazı zorlukları olablyor."

q

Helkopter anneler

Karyer yapan hem de çok
y anne olmaya çalışan süper ya da helkopter anneler olarak
tanımlanan annelern durumları le
lgl Rukye Karaköse şunları söylüyor:
“Bu tarz anneler her şeye yetşmeye
çalışırken aynı anda k kşlk yorulurlar. Ne
yaparlarsa yapsınlar genellkle hep yarım ve eksk
hssedeblrler. Çocuğuyla lgl aktvtelern planlayıp hem de şyernde çok başarılı br kadın olma

q

çabası çndedrler. Çalışan anneler, çocuksuz-erkek meslektaşları karşısında hep dezavantajlı br
konumdalar. Br ş toplantısında çocuğunun dşç
randevusuyla uğraşmak ya da bebek ateşlendğ çn
şten erken çıkmak zorunda kalablrler. İş dünyasında böyle ‘stsna’lar sık olursa hoş karşılanmaz.
Bunun sonucu btmeyen br koşuşturma ve hç
kmsey memnun edememe hssdr. Her ne kadar
her k alanda da başarıyı yakalayan kadınlar olsa da
çoğunluk çn bu durum erşlmes zor br nokta."
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Manev topluluk,
gzl örgüt değldr!

M

anevyat topluluklarında pskolojk
sağlık açısından tehlke snyal olarak
değerlendrleblecek şaretlerden ksn
(fanatk deoloj ve ldere tapınma) geçen yazımızda ele aldık.
Werner Gross, bu
ks harcnde, manev topluluklarda
bulunması halnde
dkkatl olunmasını
gerektren dört
madde daha sıralıyor. Dlmz döndüğünce, köşemz
elverdğnce onlardan bahsedelm.
Manev topluluğun grup yapısı,
br seçknler, seçlmşler topluluğu olma özellklern taşıyorsa, grup üyeler dışarıya karşı kendlern kapatmış, yalnızca brbrlerne güvenen,
dller ble özelleşmş, sınırları kesn ve keskn
br sstemn çne batmışlarsa, bu açık br tehlke
snyaldr. Grubun yapısının br manev toplulukta asla olmaması gereken br örgüt yapısını andırması, br hyerarşnn, emr-komuta zncrnn,
sthbarat sstemnn var olması tehlkey yce
arttırır. Artık manev br topluluktan zyade llegal br örgüt olan yapıda grup üyeler, kendlern, dünyayı ve nsanlığı kurtaracak olan seçkn
kşler olarak görürler. Grup blncn msyonerlk
anlayışı ve/veya kahramanlık deolojs belrler.
Böylesne br adanmışlık pskolojs çnde olan
nsanları sömürmek çok kolaydır. Grup üyeler,
madd açıdan veya ucuz şgücü olarak kullanılmayı çoğunlukla gönüllü olarak kabul ederler.
Grup, kendlernn yasaların üstünde yer aldığı
nancıyla üyelern (açıktan veya gzlce, gerekrse tehdtle) yasadışı şler yapmaya zorlayablr.
Manev topluluğun asıl amacından
uzaklaştığını ma eden br dğer tehlkel
husus, üyelern etk altına almaya, blnçlern
kontrol etmeye çalışmasıdır. Bunun çn breyn
kendsn tamamen teslm etmes stenr. Brey
değl, grup ve ortak hedefler daha öneml
hale getrlerek breysellkten uzaklaştırılır.
Beslenme, gynme, temzlk, günlük şler
konusunda bağlayıcı kesn kurallar konur.
Topluluğa at mekândan çıkışlar sınırlanır
ve başkalarıyla lşkler kısıtlanır. Telefon ve
mektuplar kontrol edlr. Karşı cnsyetle lşkler
ve cnsellk talmatlara bağlanır. Grup üyesnn
kendne at malı veya parası olmayacağı hss
yerleştrlr. Yaptığı şler çn ücret almaz,
herhang br sgortası yoktur. Pasaport ve
ehlyet gb kşsel kmlkler topluca saklanır.
Breyn kend ales, eşler ve arkadaşlarıyla
lşklern koparması; okul, eğtm, meslek
bağlarından uzaklaşması stenerek kşsel
geçmşnden koparılır. Grup üyesne yen br
ad verlr. Tamamen grupla brlkte ve grup
çnde hareket eder, sahp olduğu değerler
tamamen değştrlr. Bu şeklde gerçeklerle
lşkler tamamen koparılır, grup dışındak yaşam
anlamsızlaştırılır. Bu yolla psşk bağımlılık
yaratılır. Tüm bunların gerekçes, kaderle ve lah
radeyle açıklanır.
“Dış dünyayla lşkler, esk üyeler ve
eleştrenlere karşı tutum ve tavırlar” da manev
toplulukların amacından saptığına dar şaretler
taşıyablr. Böyle hallerde grup, üye kazanmak
çn manpüle edc yöntemler kullanır; gerçekç
olmayan sözler verlerek nsan avlanır. Bağlılık
yemn ettrlr. Grup ç yaşantısı cennet, dış
dünya cehennem olarak yorumlanır. Grubu
terk eden üyeler kşlksz olarak lanse edlrler
ve rahat bırakılmazlar. Eleştr yöneltenler
korkutulur. Tehdtle, telefonlarla rahatsız etmek
yoluyla, mahkemeler ya da fzk saldırılarla
susturulmaya çalışılırlar. Üyelerde takp edlme
korkusu hâkmdr.
Werner Gross’un tehlke şaret olarak yorumladığı bu üç husus hakkında sanıyorum
br şerhe htyaç yok. Geleneksel tasavvuf
yapılarda ve kşlk olgunlaşmasını amaçlayan
sağlıklı manev gruplarda, gönül bağı ve özgür
rade esas olduğundan, daha çok fanatk gzl
örgütlerde görülen bu tür özellkler müşahede
edlmez. Ama unutmamak lazım gelr k, sağlıklı manev topluluklar da en nhayetnde br
grupturlar ve br grubun şleyşndek dnamkler
orada da geçerldr. Grup ç dayanışma, ldern
ve üyelern brbrlern etklemes, kend grubunu dış dünyaya yeğ tutma, makul sınırlarda
özver, her grupta olduğu gb sağlıklı manev
topluluklarda da olablr.
Gross’un tehlkel olablr dye belrttğ br
hususu se oldukça tartışmalı olduğu çn en
sona aldım. Gross, “Kşlk değştrmeye lşkn
teknkler” adı altında, sürekl tekrarlanan
tekerleme veya söz dzler, medtasyon, hızlı
nefes alıp verme vs. gb, duyguları harekete
geçren, kşy kendnden geçrc ve blnc
değştrc teknklerden bahsedyor. “Ynelenen
dengeszleştrme uygulamaları” dedğ teknkler
arasında oruç tutma, uykusuz bırakma,
bedensel ve ruhsal aşırı yükleme, duyusal
yoksunluğa tab tutmayı br arada sayıyor.
Gross, hala aynı fkrde m blmyorum ama
bu saydıkları arasında sapla saman brbrne
karıştırılmış. Duyusal yoksunluk ve uykusuz
bırakmanın pskolojk sağlığı olumsuz etkledğ
spatlandı tamam da onları oruç gb geleneksel
badetlerle aynı yerde sıralamak çok abes. Kaldı
k bugüne kadar kşlğ değştreblen br teknk
henüz keşfedlmş değl…
Gross, manev topluluklarda tehlke snyal
olarak yorumlanmaya müsat dye bu altı hususu
sayıyor. Br topluluğun bunlardan yalnızca
bazılarını karşılıyor olması onun lle de tehlkel
olduğu anlamına gelmez, bu hususlar br grupta
ne kadar çoksa tehlkellk htmal o kadar artar
dye de lave edyor.
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