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Biyogüvenliğin alanı
 Modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye
zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması
gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü olarak
tanımlanabilir. Türkiye’de biyogüvenlikle ilgili bir protokol Türkiye Biyogüvenlik Protokolü adı altında Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konmuştur.
Biyogüvenlik; bitki zararlılarının tanıtımı, hayvan
hastalıkları ve zararlıları, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri, istilacı yabancı türler ve genotipleri
tanıtımı ve yönetimi konularını kapsar. Biyogüvenlik
hastalıkların çıkışını ve yayılışını en aza indirgemeyi de
amaçlarken, hastalıkların tedavi masraflarından kaynaklanabilecek giderleri azaltır ve maliyetleri düşürür.

Kalsifikasyon nedir?
 Dokularda kalsiyumun depolanmasına kalsifikasyon denir. Normal
koşullarda yalnız kemikdoku düzeyinde görülür. Yaşın ilerlemesiyle başka
bölgelerde de ortaya çıkar. Çeşitli
patolojik durumların seyri
sırasında kalsifikasyon son
derece sık görülen bir durumdur. Genel olarak iki
tip kalsifikasyon vardır.
Distrofik kalsifikasyon;
doku ölümüne yol açan
süreçler sonucunda

“Eğer hiç bir
komplikasyon
başınıza gelmemişse
ameliyat yapmıyorsunuz demektir.”
Doctor Jivago

oluşan hasarlı bölgelerde kalsiyum
tuzlarının depolanmasıdır. Metastatik
kalsifikasyon ise; kalsiyumun kandaki
miktarının artması sonucunda kalsiyumun vücuttaki çeşitli bölgelerin normal dokularına çökmesidir. En
sık görüldüğü yerler böbrek
borucukları, akciğer
alveollerinin duvarları
ve mide mukozasıdır.
Beyinde, memede ve
karaciğerde kalsifikasyon olarak da duyulabilir.
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YAZ MEVSIMI RİSKLİ

Sıcak
çarpmaları
nasıl
anlaşılır?

H

avalar daha
da ısınmaya
başladı. Sıcak
çarpmaları riski de
arttı. Türk Kızılayı
sıcak çarpmalarını
nasıl anlayacağımız
ve olası bir sıcak
çarpmasında nasıl
davranmamız
gerektiği hakkında
şu bilgileri veriyor:
Adale
krampları
Güçsüzlük,
yorgunluk
Baş dönmesi,
davranış bozukluğu
Solgun ve
sıcak deri
Aşırı terleme
(daha sonra azalır)
Mide
krampları, bulantı
ve kusma
Hızlı nabız
Hayal
görme, sayıklama
durumları varsa
güneş çarpması
olabilir.

NE
YAPILMALI?

Hasta serin
ve havadar bir yere
alınır.
Terli giysiler
çıkartılıp, kuru ince
giysiler giydirilir.
Sırt üstü
yatırarak hasta ya
da yaralının kol ve
bacakları yükseltilir.
Hasta ya da
yaralının bulantısı
yoksa ve bilinci açık
ise hastaya “1 litre
suya; 1 çay kaşığı
karbonat, 1 çay
kaşığı tuz karışımı
ya da soda” içirilir.

Kaplıca tedavisi için en
uygun zaman diliminin genellikle çok sıcak ve çok soğuk
olmayan ilkbahar ve sonbahar
mevsimleri olduğunu söyleyen
Doç. Dr. Bekir Durmuş, “Aşırı sıcak yaz aylarında termal sularla
beraber sıcağa tahammülsüzlük
ortaya çıkabilir. Ancak her hastalık için farklı dönemler tercih
edilebilir. Ayrıca kaplıcanın
bulunduğu bölgenin iklimi de
önemlidir” diyor.

İLTIHAPLI ROMATIZMA
VARSA GITMEYIN!
Her dönemde kaplıcaya
gidilemeyeceği gibi her
hastalıkta da kaplıcaya
başvurmak doğru olmayabiliyor.
Doç. Dr. Bekir Durmuş doğru
kullanımı ise şöyle belirtiyor:
“Kireçlenme, iltihaplı
romatizmanın aktif olmadığı
dönemlerde, yumuşak
doku romatizmaları, spor
yaralanmaları, bel ve boyun
ağrıları gibi romatizmal
hastalıklarda sık tercih edilen bir
tedavi yöntemidir. Ayrıca bazı
idrar yolu ve kadın hastalıkları,
cilt rahatsızlıkları, solunum
problemleri, karaciğer ve kalpdamar sorunları gibi birçok
hastalıkta tercih edilebiliyor.”

İSTISNA: CILT VE
IDRAR YOLU SORUNLARI
Hava sıcaklığı ile beraber
termal suların sıcaklığı birleştiğinde vücuttan ciddi anlamda
terleme yoluyla su ve mineral
kaybı olabiliyor. Bu durumun
özellikle kaplıca tedavisini çok
fazla tercih eden yaşlı hastalarda
tansiyon düşüklüğüne yol açabildiğine dikkati çeken Doç. Dr.
Bekir Durmuş devam ediyor:
“Kalp ve böbrek rahatsızlığı
olan yaşlılarda önemli sorunlara
yol açabilir. Ancak cilt ve idrar

yolu hastalıklarında suların
mineral özelliklerinden
faydalanıldığı için yaz ayları
da tedavi için uygun olabilir.
Kısaca hastanın hekimi
tarafından değerlendirilerek
uygun görülmesi durumunda
yaz aylarında da kaplıca tedavisi
yapılabilir.”

KIMLER GİREMEZ
Bazı hastalar için kaplıca
tedavisi risk taşıyor. Bu hasta
gruplarını ise Doç. Dr. Bekir
Durmuş şöyle sıralıyor:
 Ateşle seyreden ve bulaşıcı
hastalığı olanlar
Açık yara veya ameliyat
yarası kapanmamış hastalar
Kanser hastaları
Yüksek tansiyonu olan ve
tansiyonu sürekli değişkenlik
gösteren hastalar
Akli dengesi yerinde
olmayan hastalar
Kalp, karaciğer ve böbrek
gibi organ yetersizliği olanlar

yor. Sibutraminin yeterince kontrol
altında olmayan yüksek tansiyonlu
hastalara da dikkatle uygulanması
gerekiyor. Bu madde kontrolsüz
kullanıldığında ayrıca kilo kaybı, safra
taşı oluşumuna da neden olabiliyor.

Tarihte
romatizma
R

Daha çok romatizmal hastalıkların tedavisinde tercih edilen kaplıca
tedavisi aslında birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor. Fakat her hasta ve hastalık
Doç. Dr. Bekir
Durmuş
için her kaplıca iyi gelmeyebilir.
Kaplıcada kalma süresi de bunu etkileyebiliyor. Bazı mevsimlerde de kaplıca faydadan
çok zarar getiriyor. Özellikle yaz aylarında da
kaplıca kullanımına dikkat etmek gerekiyor.

omatizma kelimesi
Yunanca ’’rheuma’’
kökünden gelir. Herhangi
bir vücut sıvısının akışını,
kanın yürümesini ifade
eden romatizma, kaslarda
ve özellikle eklemlerde
kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adıdır.
Eski çağlara ait çeşitli
fosiller, kazılarda bulunan
malzemeler veya kazılardaki yapısal özellikler bu
hastalık ile ilgili bazı bilgileri
açığa çıkardı. Kazılardan
elde edilen kemik fosillerinde yer yer kalınlaşmalar
veya kemiklerdeki kalsiyum
kaybı dikkati çekti.

SIVILAR BIRBIRIYLE
DENGELI OLMALI
Tıbbın babası olarak
kabul edilen Hippocrates’e

göre insan vücudunda
bulunan sıvılar birbirleri ile
dengeli olmalı ve hücreler
arasında gerekli iletişimi
sağlamalıydı. Mısır'daki
mumyalarda da kireçlenmeler ve gut benzeri
durumlar saptandı. Yine
arkeolojik kazılardan elde
edilen verilerle romatizma
hastalığını düşündüren
bulgular bildirildi. İbni-Sina,
hastalarda eklem ağrıları
ve gut atakları tarif etti. 18.
yüzyılda değişik romatizmal hastalıklar birer birer
tanımlandı. Ancak bazılarında bugün dahi kesin
tanıya gidilemeyebiliyor.
Fakat bağışıklık biliminin
gelişmesinin, romatizmal
hastalıkların oluşumunun
açıklanabilmesine yardımcı
olduğu bildiriliyor.

geçtikten sonra ne tür bir
tedaviyi kimin yapması gerektiği
konusunun netleştirilmesi
gerekir."

GEBELER VE KANSIZLIĞI
OLANLAR DIKKAT!
Doç. Dr. Bekir Durmuş ayrıca,
“Gebeliğin ilk üç ayından sonra
dikkatli olunması gerektiğini ve
ağır kansızlığı olan hastalara da
genellikle kaplıca önerilmediğini” vurguluyor ve “cilt hastalıklarında genel havuzlarda tedavi
yerine, özel tedavi odaları tercih
edilmelidir” diyor.

KOMŞU TAVSIYESI ILE
GITMEDEN DÜŞÜNÜN
Yaygın görülen bel ağrıları
için de özellikle konu komşu
tavsiyesi ile de kaplıcalara
gidilebiliyor. Fakat her bel
ağrısının aynı olmadığına
dikkat çeken Doç. Dr. Bekir
Durmuş burada dikkat edilmesi
gerekenlere vurgu yapıyor:
“Bel ağrılarının bazısı
mekanik nedenli, bazısı iltihabi
kökenli ve bazısı da kemik
erimesine bağlı olabilir. İnsanlar
beli ağrıyan birine ‘falanca
kaplıca bel ağrısına iyi geliyor,
ben gittim hiçbir şeyim kalmadı’
diye tavsiyede bulunabiliyor. O
hastanın bel ağrısının nedeni,
herhangi bir riski olup
olmadığı gibi birçok faktör
göz önüne alınmadan hastalar
kulaktan dolma bilgilerle
yönlendirilebiliyorlar. Çoğu
zaman da hasta bu durumlarda
zarar görüyor veya yeterli
faydayı elde edemiyor.”
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Önerilere uyun
Hangi hastalığa kaç derece suyun iyi geldiği, hangi
minerallerin hangi hastalık için
uygun olduğu da ayrı bir uzmanlık
gerektiriyor. Bunları da hidroklimatoloji ve fizik tedavi uzmanları
bilebiliyor. Doç. Dr. Bekir Durmuş
konuya dikkat çekiyor: “Kaplıca-
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lardan maksimum düzeyde yarar
görmek ve en az düzeyde zarar
görmek için mutlaka konunun
uzmanı hekimlerle görüşülmelidir.
Uzman hekimin gerekli tetkik
ve değerlendirmelerinden sonra
önerdiği kaplıcada önerdiği süreye
göre tedavi olunmalıdır.”
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Sibutramin kullanımı

 Bu etken madde, düşük kalorili
diyetler ve egzersiz ile birlikte yağ
yakıcı olarak kullanıldı. Fakat insan
hayatına malolan olumsuz sonuçlar
doğurduğu görüldü. Bu nedenle bu
maddenin mutlaka doktor kontrolünde alınması gerekiyor. Sibutramin tedavisi ile kalp hızı ve/veya kan basıncı
artışları arasında bağlantı bulunuyor.
Dolayısıyla tedaviye başlanmadan
önce ve sibutramin tedavisi sırasında
hastaların kan basıncı ve nabızlarının
düzenli aralıklarla izlenmesi gereki-

Kaplıca
kullanma
rehberi
enellikle sıcaklığı 20
derecenin üzerinde termal
sular olarak adlandırılan
ve çeşitli minerallerden zengin
doğal sularla yapılan tedavilere
kaplıca tedavisi deniyor.
Kaplıcayı seviyoruz fakat yanlış
kullanabiliyoruz. Erenköy
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
Bekir Durmuş ile kaplıcaların
doğru kullanımı ve olası yanlış
kullanımdaki zararlarını
konuştuk.
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