Yeşilay’ın tüm madde bağımlılıklarına karşı mücadele zemini olduğunu
belirten Yeşilay Başkanı Muharrem
Balcı, “Dizilerde alkollü içkilerin yaygın
gösterimi masum değildir. Senaryo yazarlarının alkol üreticilerinden fonlandığı şeklinde yaygın kanaat var” dedi.

2012’DE PIRIL PIRIL BiR CiLT
VE GENÇ BiR GÖZ ÇEVRESi
Türkiye’ye Flavius Kliniklerinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan İbiş tarafından getirilen Nlite V, cildi
soymadan kırışıklıkları tedavi edebiliyor.

LAZER HAKKINDA
MERAK EDiLENLER
Dünyagöz Ankara Hastanesi
doktorlarından Op. Dr. Volkan
Matben Posta Gazetesi Sağlık Eki için
gözlükten kurtulmak için uygulanan
Lazer teknoloji hakkında merak
edilen tüm soruları yanıtladı.

YAŞLANMAYI
GECiKTiRMEK
SiZiN ELiNiZDE
Tıp alanında belki de en hızlı
yol alan, yeniliklere açık bir
branş olarak kabul
edilen plastik
cerrahi uygulamaları. Lokman
Hekim Sincan
Hastanesi’nde
yeni hizmete
açılan Plastik Cerrahi Bölümü’nde,
göğüs bölgesi,
burun bölgesi,
yüz bölgesi
operasyonları
ameliyatsız
uygulanıyor.

Yemek için yaşamamalı
yaşamak için yemeliyiz
Diyetisyen Yeşim Ay, Sağlıklı ve dengeli
beslenmenin vücudu oluşturan hücrelerin
düzenli çalışması için besin öğelerinin yani
karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral
ve suyun dengeli bir biçimde alınarak gerekli
enerjinin sağlanması olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahipleri için
gerekli kan ürünlerinin tamamını güvenli
ve gönüllü kan bağışçılarından elde etmeyi
hedefleyen Türk
Kızılayı, vatandaşların
kan bağışı konusundaki duyarlılıklarını
devam ettirmeye
çağırıyor. Özellikle kış
aylarının yaşandığı bu
dönemde kan bağışlarında ciddi azalma
gözlenirken kan bağışının önemi de bir kat
daha artıyor.

SAGLIKTA DUNYA
iLE YARIŞIYORUZ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre
Türkiye’nin birçok alanda dünyada büyük takdir kazandığını bildirdi.
TAKDiR KAZANIYORUZ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya
Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre
anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, sigarayla mücadele, obeziteye
karşı başlatılan mücadele, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılamalar,
hamile ve bebek takibi konusunda
Türkiye’nin dünyada çok büyük
takdir kazandığını bildirdi. Akdağ,
Tam Gün uygulaması ile hasta hekim
arasındaki para ilişkisini sona erdirmeyi amaçladıklarını anlattı.

VATANDAŞ
MEMNUNiYETi
YÜZDE 73

Akdağ, “Türkiye, vatandaşlarına
sağladığı sağlık imkanları konusunda gerçekten dünyanın lider ülkeleri
arasına girdi. Bizim sağlık sistemimiz AK Parti hükümetlerinden önce
10 üzerinden 2,5-3 alırdı. Şimdi kaç
alır derseniz? Bence 7,5-8 alır. Zaten
vatandaşımızın memnuniyeti de yüzde 73 oldu” dedi. Bakan Akdağ, sağlık
hizmetleri, yasalar, hekim sıkıntısı,
hastaneler üzerine Posta Gazetesi’nin
sorularını yanıtladı.

Ciltte doku yenilemesi sağlayan,
cerrahi operasyonlardan çekinenler ve uzun iyileşme dönemlerini
bekleyemeyenler artık Bio-Expander
ile gençleşecek. Yüz şeklinin dengeli
volümetrik yapılandırılmasında bir
yenilik olan Bio-Expander, cilt altında
kolaylıkla yerleşerek zamanla
deforme olan, çöken, kırışan dokuları
destekliyor, hacim kazandırıyor.

işyerinde
sinir bozucu
10 şey
Küreselleşen dünyada
hızlanan iş yaşamı ofiste
geçirilen zamanı artırırken,
mesai saatlerinde karşılaşılan
bazı durumlar çalışanların stres
kat sayısını artırıyor. Çalışma
hayatına yönelik araştırmalar
yapan Londra merkezli
Opinium Araştırma Şirketi’nin
yaptığı son anket, iş yerinde
insanları en çok sinirlendiren
10 şeyi ortaya çıkardı.

DOĞRU TANI
VE TEDAVi
ÖNEMLi
Özel Çankaya
Doruk Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mehmet
Fatih Ekşioğlu,
Ortopedi ve Travmatoloji alanının kas-iskelet
sisteminde doğuştan veya
sonradan kazanılmış biçim
bozukluklarının düzeltilmesi,
aynı zamanda bu sistemde
oluşan kırık ve çıkıkların tedavisini cerrahi ya da cerrahi
olmayan yöntemlerle gerçekleştiren tıpta uzmanlık dalı
olduğunu söyledi.

10 ÜZERiNDEN 8 PUAN

Bio-Expander
ile gençleşin

AĞRISIZ
SEYAHAT
iÇiN ALTI
HAREKET

Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Asım Kayaalp, en
çok diz hastalığı şikayeti ile kendilerine hastaların geldiğini bildirdi. Çocuk
diyebilecek gruptan çok ileri yaştaki
gruplara kadar dizle ilgili sorunlarla hastaların kendisini bulduğunu
söyleyen Kayaalp, diz sağlığı ile ilgili
önerilerde bulundu.

Kış aylarında kan
bağışları düşüyor

Engellilere iş kapısı
çalışanlara çözüm yeri
Çalışma hayatı ve sosyal
güvenlik alanında soru,
öneri, eleştiri, ihbar, şikayet,
başvuru ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan ‘’Alo 170’’ Çalışma
ve Sosyal Güvenlik (ÇSG)
İletişim Merkezine 1 yılda 1
milyon 742 bin çağrı geldi.

C M Y B

Çocuğu yemek yemesi
için çok zorlamayın
Her şeyden önce çocuk yemek yemesi
için zorlanmamalıdır. Çocuğa daha çok
yedirmek için yapılan ısrar ve baskılar,
yemeği ağıza tıkarak zorlamak ve cezalar
vermek çocuğun yemekten soğumasına ve
iştahsızlığın artmasına neden olur.

ÇOCUK SAHiBi OLAMAYANLARA GÜZEL HABER

C M Y B

Alkolün yaygın
gösterimi hiç
masum değil

Diz sağlığı için:
Çömelme, merdiven
çıkma, topuklu giyme

2

GÜNCEL

16 Aralık 2011 Cuma

R
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HAKKINDA
A
L
MERAK EDiLENLER

DÜNYAGÖZ
HASTANELER
GRUBU

1996 yılında hizmet
vermeye başlayan
Dünyagöz, gözün
tüm branşlarında
240 farklı tedavi
yöntemiyle
Op. Dr.
365 gün, 24
Volkan
saat göz ve
Matben
göz çevresi
sağlığına
dair sorunlara
kesin çözüm
getiriyor. Ülkede
branş hastaneciliği ile yeni bir
dönem başlatan
Dünyagöz Hastaneler Grubu, yurt
içi ve yurtdışında
toplam 16 merkezinde
m Sayın Matben, günümüz teknolojisi ve
ilkeli sağlık hizmeti
tıptaki uygulamaları sayesinde artık inveriyor. Dünyagöz, süsanların gözlük ve kontakt lens kullanmak
rekli yenilenen eksiksiz
zorunda olmadıklarını biliyoruz. Herkes bu
teknolojisi, profesör,
teknolojiden yaralanabiliyor mu?
doçent ve uzman dokHerkesi olmasa da birçok hastamızı bu teknolojilertorlardan oluşan 160
den yararlandırıyoruz. Yani pek çok kişi o ya da bu
kişilik deneyimli mediteknikle gözlük ve lens kullanma zorunluluğundan
kal kadrosu, bine yakın
kurtulabiliyor. Dünyagöz Ankara Hastanesi’ne
personeli ve çağdaş
başvuran kişilere öncelikli olarak detaylı bir göz
yönetim anlayışıyla kısa
muayenesi ve uygunluk testlerinden geçiriyoruz.
sürede dünyanın sayılı
Tabii ki herkesin öncelikle ilgilendiği konu laser
birkaç merkezi arasında
operasyonları. Emniyet, iyileşme hızı, ekonomik
yer almayı başardı. Türuygunluk sebepleriyle bizim de gözdemiz laser
kiye çapında İstanbul,
operasyonları ancak her 10 hastanın ancak beş ya
Ankara, Antalya, İzmit,
da altısı laser operasyonlarına uygun çıkıyor.
Adana, Samsun ve
m
Kimler uygun değil ya da kimler uygun
Gaziantep olmak üzere
lazer tedavileri için?
7 ayrı ilde, 6’sı tam
teşekküllü toplam 12
10 numaraya kadar miyoplar, 4 numaraya kadar
hastane ve yurtdışında
hipermetroplar ve 6 numaraya kadar astigmatlar,
Hollanda, Almanya,
18-65 yaş arası, gözlerde glokom, üveit, ileri kuru
İngiltere’de bulunan kligöz ya da ilerleyici ağ tabaka hastalığı bulunmayan,
nikleriyle hizmet veren
ciddi bir sistemik hastalığı yani otoimmun romatizDünyagöz Hastaneler
mal hastalıklar, ileri diabet vs. bulunmayan, gözlük
Grubu, Türkiye’nin
numaralarında son 1 yıl içinde 0.50 üzerinde artış
Avrupa’daki ilk tam
göstermeyen kişiler bu tedavilerden yararlanabiteşekküllü hastaneliyor. Tabii ki uygunluk testlerinin sonuçları en
sini Frankfurt’ta açtı.
önemli kısmıdır hasta seçmenin.
Önümüzdeki dönemde
m Bu testler nasıl yapılıyor?
açacağı hastaneleriyle
Gözün en önünde yer alan saydam tabaka ki biz
de geniş bir coğrafyaya
buna “kornea” diyoruz, en detaylı incelediğimiz kıyayılmayı hedefliyor.
sım oluyor. Kornea tabakasını analiz eden cihazlara
Türkiye’de sağlık
“kornea topografisi” ya da “kornea tomografisi”
turizminin öncülüğünü
deniliyor ve yüzlerce noktadan ölçüm yaparak kade üstlenen Grup,
lınlık ve şekil haritaları oluşturuyorlar. Daha sonra
dünyanın yaklaşık 107
bizler bu haritaları yorumlayarak excimer laser’in
ülkesinden gelen 30
yapacağı
traşlama ve yeniden şekillendirme işlemibine yakın yabancı hasne müsait olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Ayrıca
taya
da
hizmet
veriyor.
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gözdeki optik sapmaları analiz eden “wavefront”

Dünyagöz Ankara Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Volkan Matben, Posta Gazetesi Sağlık Eki için
gözlükten kurtulmak için uygulanan Lazer teknoloji hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Flavius

aberometrelerimiz var. Bunlar halk arasında “kartal gözü” tedavisi olarak bilinen
tedaviler için esas teşkil ediyorlar.
Kornea testlerin en büyük gayemiz
gözde “keratokonus” denilen bir
hastalığın olup olmadığının tespitidir. Eğer gözde keratokonus var
ise ve laser yapılırsa istenmeyen
sonuçlar doğurabilir bu yüzden
şüphe bile olsa laser tedavisinden
kaçınılır.

m Peki bu kapakçık nasıl
hazırlanıyor?
Flap önceleri “mikrokeratom” denilen
bıçaklı sistem ile hazırlanıyordu. Bu cihazlar
da oldukça güvenli olmasına karşın 1.000/10.000
vakada 1 hatalı kesme riskini taşımakta idi.
Bu sorun da birkaç yıl öncesinde Intralase
(“femtosecond laser”) geliştirilmesi ile ortadan
kalktı. Bu cihaz 10-20 sn içinde herhangi bir
mekanik cihaz ya da bıçak kullanılmaksızın flap
hazırlayabilmektedir. Dünyagöz Ankara Hastanesi’
nde son 2-3 yıldır çok özel birkaç vaka dışında laser
operayonlarında bıçak kullanmadık. Zaten yöntem
“all laser procedure” olarak anılmaktadır.

m İşlem ne kadar sürüyor, hasta ne hissediyor ve iyileşme süreci nasıl?
Intralase-LASIK operasyonu toplam göz başına 4-5
dk sürer, iki aşamalıdır. Gözler anestetik damla
ile uyuşturulur, hasta ağrı ve acı hissetmez. İlk
aşamada 15 snlik karanlık olur ikinci aşamada
hasta renkli ışık gösterisi seyrettikten sonra
gözünün serin serum ile yıkandığını hisseder. Çoğu
hasta: “Garip bir histi ama zor değildi.” şeklinde bir
ifadede bulunur. Hastanın gözünü oynatması sorun
değildir çünkü laserde entegre aktif “eye-tracking”
sistemi tedaviyi kesintisiz tamamlar. Tabii ki hastanın rahat olması işlemi hızlandırmaktadır. İşlem
sonrası yaklaşık 4 saat sulanma, yanma ve batma

hissedilir. Ertesi gün işbaşı yapılabilir
ve otomobil kullanılabilir. Hastalarımıza 3 hafta yüzmeyi, 2 hafta göz
makyajını yasaklıyoruz. Tatil
dönemlerinde ya da özel günleri
olanların bu hususu dikkate
almaları gerekmektedir.

m Kartal gözü tedavisi
nedir?
Wavefront temelli tedavilerin
halk arasındaki adıdır. Gözlerde
miyop, hipermetrop ve astigmat
gibi kusurlara “düşük sıralı” aberasyonlar yani optik sapmalar denir. Bir
de özellikler loş ortamlarda görüş kalitesini
azaltan seferik aberasyon, koma, trefoil gibi yüksek
sıralı optik sapmalar vardır ki bunlar rutin göz muayenesinde ölçülmez. Wavefront aberometreler bu

sapmaları da ölçer ve tedaviyi bunların da düzeltilmesini sağlayacak şekilde yönlendirebilirler. Sonuç
görme kalitesinde maksimum artıştır. NASA ve
Amerikan donanma pilotlarına uygulanması onaylanan bu tedaviler (İ-Lasik) ülkemizde ve Dünyagöz
Hastaneleri Grubu’ nda birebir uygulanmaktadır.

m Peki bir de gözü LASIK tedavisine uygun
çıkmayanlar var. Bu hastalar gözlük veya
lense mahkum mu oluyorlar?
Bu hastalarında bir kısmına “ileri yüzey
ablasyonu” (PRK, LASEK) denilen yöntemle
yardımcı olabiliyoruz. Yalnız hastalarda 3 gün süre
ile sulanma, yanma, batma, ışık hassiyeti oluyor.
Yani ev istirahati gerekiyor. Netliğin gelmesi 1
hafta 10 günü buluyor. Bir kısım hastaya da göz içi
mercek implantasyonu (ICL, Cachet) yapabiliyoruz
ancak bu hastalar daha özenle elenmesi gerekli
hastalar oluyor.

DOĞRU TANI VE TEDAVi ÖNEMLi
Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Ekşioğlu, Ortopedi ve Travmatoloji alanının kas-iskelet
sisteminde doğuştan veya sonradan kazanılmış biçim
bozukluklarının düzeltilmesi, aynı zamanda bu sistemde oluşan kırık ve çıkıkların tedavisini cerrahi ya
da cerrahi olmayan yöntemlerle gerçekleştiren tıpta
uzmanlık dalı olduğunu söyledi.
Ekşioğlu, bu uzmanlık alanı içerisinde en sık
karşılaşılan hastalıkların eklem hastalıkları, düşme,
çarpma, burkulma, trafik kazası gibi yaralanmalar
sonucu gelişen kırık ve çıkıklar, yaşlılarda kemik erimesi sonucu oluşan kırıklar, spor yaralanmaları, kalça
çıkığı, düztabanlık, çarpık ayak tedavisi, içe basarak
yürüme gibi çocuklarda görülen ortopedik rahatsızlıklar ile romatizmal hastalıkların ortopedi ve travmatoloji alanına giren rahatsızları olduğunu anlattı. Bu
hastalıklara tanı konulduktan sonra kendilerine özgü
tekrar normal yerine getirilmesi,
tedavi yöntemleri uygulandığını belirten Ekşioğlu,
kırıkların ise olabildiğinde düzgün
eklem hastalıklarının tedavisinde kapalı yöntem depozisyona getirilip kaynamasının
nilen artroskopik müdahalenin kullanıldığını söyledi.
sağlanmasıdır. Özellikle hastanın
Atroskopik yöntemin hastaların şikayetlerini azalttığı
yaşına, kırılan kemiğin hangisi
gibi hastalık sürecinin yavaşlamasında da etkili olan
olduğuna ve kırık özelliklerine
bir yöntem olduğunu dile getiren Ekşioğlu, “Bu yöntegöre cerrahi tedavi ya da cerrahi
min diğer önemli bir avantajı ise hastanede yatmayı
Mehmet Fatih olmayan (alçılar, ateller gibi) yöngerektirmemesi ya da hastanede yatış süresinin bir
Ekşioğlu
temlerle tedavi edilirler. Yaşlılarda
günü geçmemesidir” dedi.
kemik erimesi sonucu (osteoporoz)
Halk arasında kireçlenme olarak bilinen eklemoluşabilen kırıkların tedavileri daha problemli olabillerdeki artrozlar sonucu oluşan rahatsızlarda eklem
mektedir. Çünkü yaşlı hastalar çok küçük zorlanmaprotez ameliyatı yapıldığını kaydeden Ekşioğlu, “Bu
yöntem en sık kalça eklemi, diz eklemi, omuz eklemi, larla veya basit düşmelerle kırıklara maruz kalabilirler. Bu kırıklar özellikle kalça bölgesinde oluştuğunda
dirsek eklemi ve ayak başparmak eklemlerinde oluşan artrozlarda kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemin- hastaların hayatlarını tehdit edebilir ya da hastaları
de adı geçen eklemlere ameliyatla konulan protezlerle uzun süre yatağa bağlı kalmak zorunda bırakabilirler.
Bu nedenle bu çok önemli hastalığın farkında olmak,
hem hastaların ağrıları azaltılır hem de hareketli bir
eklem oluşturulur. Böylece hastaların yaşam kaliteleri bu konuda hastaları bilinçlendirmek ve tedavi altına
almak hem hastaların bu kırıklardan en az şekilde
artmış olmaktadır” diye konuştu. Ekşioğlu, sözlerine
zarar görmesini sağlamak, hem de sonradan oluşaşöyle devam etti: “Düşme, çarpma, burkulma, trafik
cak kırıkların önlenmesinde en önemli adımlardan
kazası gibi yaralanmalar sonucu gelişen kırık ve
çıkıklar, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının en sık biridir.” Ekşioğlu, Özel Çankaya Doruk Hastanesi’nde
modern teknolojik yöntemler kullanılarak hastaların
karşılaştığı hastalıklar grubuna girmektedir. Bu yatanı ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılmasını önceralanmaların bazıları acil müdahale gerektirebilirler.
likli hedefleri olduğunu dile getirdi.
Bu durumların tedavisinde de amaç çıkık eklemlerin

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Hastane Çağrı Sistemleri Teknik Şartnamesi’ne göre, TOKİ,
Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerce yeni inşa
edilen hastanelerde ‘hemşire çağrı sistemleri’
zorunlu hale getirildi. Mevcut hastanelerde ise
hemşire çağrı sistemleri ‘kalite
puanının artırılmasında’ büyük
rol oynaması nedeniyle tüm
hastanelerde tercih ediliyor.
Kamu, özel, üniversite ve vakıf
hastaneleri kalite standartlarını
geliştirmek için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hemşire
çağrı bu sistemi kurmaya hızla
devam ediyor. Alfamax Genel
Müdürü Tacettin Karasaitoğlu,
Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde bulunan tüm hastanelerde
hemşire çağrı sistemlerinin
artık Türkiye’de de yaygın bir
şekilde kullanıldığını söyledi.
Karasaitoğlu, sistemin, hem
hasta, hem refakatçi, hemde
başta hemşireler olmak üzere
sağlık çalışanları ve sağlık
kuruluşları için çok büyük kolaylıklar sağladığını belirterek,

Composite

C M Y B

şunları söyledi: “Hayat kurtaran bu sistemleri
Türkiye’nin dört bir tarafındaki hastanelere
kurduk. Ürettiğimiz ürünler sayesinde insanların daha sağlıklı bir yaşama kavuşmaları bizi
çok mutlu ediyor. Hayat kurtaran sistemleri
üretmek bizi heyecanlandırıyor. Sektörünün lideri konumunda bulunan şirketimizde
ürün ve hizmetler, Türkiye
geneline yayılmış olan sözleşmeli bayilerimiz ve sertifikalı
teknik servislerimiz aracılığıyla sunulmaktadır.” Karasaitoğlu, Alfamax ürünlerinin
TSE standartlarında üretildiğini, CE ve Gost belgelerine
sahip olduğunu hatırlatarak,
Ankara, İstanbul ve İzmir bölge temsilcilikleri olan firmanın
3 bin metrekarelik alanda
üretim hizmeti verdiğini
belirtti. Karasaitoğlu, ürettikleri ürünleri 26 ülkeye ihraç
ettiklerini ve Türkiye’nin daha
da gelişmesiyle birlikte ihracat yapılan ülke sayısının çok
daha artacağını dile getirdi.
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HAYAT KURTARAN SiSTEMLERi
ÜRETMEK BiZi HEYECANLANDIRIYOR
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TÜRKiYE SAGLIKTA DÜNYA
LiDERLERi ARASINA GiRDi

Bazı kesimler tarafından
eleştiriliyorsunuz, ama vatandaş
sağlık hizmetlerinden çok memnun.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu konu ile ilgili TÜİK bir anket çalışması
gerçekleştirdi. Bu yaşam memnuniyet araştırmasına göre 2003 yılında sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 39,5’ti. 2010
yılında bu oran yüzde 73,1’e yükseldi. Artan
bu oran, bizim AK Parti olarak insana yaklaşımımızın ve Başbakanımızın bu Partinin
Lideri olarak ortaya koyduğu bir vizyonun
sonucudur. Biz görevimiz gereği vatandaşa bu
hizmeti vermek zorundayız.

Bu konuda Uluslararası sağlık kuruluşları Türkiye’yi nasıl görüyor?

OECD tarafından ilk büyük rapor 2008’de
yayınlandı. OECD “Dünyanın Türkiye modelinden ve örneğinden öğreneceği çok şey
var” demişti. Bu, bizler için tabi ki bir gurur
vesilesidir. Türkiye ekonomisi gelişiyor, büyüyor ve bu sayede sağlıkta önemli atılımlar
yapmaya kaynak bulabiliyoruz.
OECD’den sonra Dünya Sağlık Örgütünün
raporları da geldi, çeşitli makaleler çıktı.
Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, sigarayla mücadelemiz, obeziteye karşı başlattığımız mücadele, koruyucu sağlık hizmetleri,
aşılamalar, hamile ve bebek takibi dünyada
çok büyük takdir kazandı.
Yakın zamanda da çok bilinen bir tıp
dergisi olan “British Medical Journal” da

bir makale yayınlandı. Başlığını şöyle “ Geri
kalmışlıktan ya da hantallıktan liderliğe”
Türkiye’deki sağlık sistemi böyle tarif ediliyor. Türkiye, vatandaşlarına sağladığı sağlık
imkanları konusunda gerçekten dünyanın
lider ülkeleri arasına girdi. Yılda kişi başı
sağlık harcaması 600 dolardır. Bugün Amerika Birleşik Devletlerinde kişi başına yılda 7
bin 250 dolar sağlık harcaması var.

Tam Gün Uygulamasına üniversitelerdeki bazı hocalar sıcak
bakmadı. Bu uygulama ile neleri
amaçladınız. Bundan biraz bahseder misiniz?
Bu uygulamayla öncelikle hasta hekim arasındaki para ilişkisini
sona erdirmek
istedik. Doktorlarımızın bütün
bilgi, birikim ve
enerjilerini para
ilişkisi olmadan
hastalarına
yoğunlaştırmalarını
amaçladık.
Hekimlerimiz de
bu uygulamaya büyük oranda destek verdi
ve muayenehanelerini
kapatarak yalnızca kamu

hastanelerinde çalışma konusunda karar
verdiler. Şunun altını önemle çizmeliyiz; biz,
hekimlerimizin kendi özel muayenelerinde
çalışmalarında hiçbir sorun görmüyoruz.
Bize göre burada yanlış olan, kamu hekimliği
ile muayenehanelerin birlikte yürütülerek
kamusal kaynaklardan özel çıkar sağlanmasıdır. Tam Günden önce üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar öğle vakitlerinde
varsa özel muayenehanelerine giderlerdi.
Yoksa özel hasta almaya başlarlardı. Ancak üniversite hastaneleri, ağır hastaların geldiği
referans hastaneleridir. Hastaneye bir hasta geldiğinde ağır hasta
bile olsa bu hastaya ya asistan
bakar ya da para verirse hoca
bakar. Sonuçta üniversite hastanesinde uzmanlık, bilgi beceri
gerektiren bir işi asistan kendi
başına yapamaz.

yürütülmesi için sağlık uzmanı; özel bilgi ve
ihtisas gerektiren nitelikli işler ve projeler
için sözleşmeli uzman çalıştırılması imkânı
sağladık.

Konuşmalarınızda Türkiye’de
hekim sıkıntısı olduğunu sık sık dile
getiriyorsunuz. Bununla ilgili ne gibi
çalışmalar yapılıyor?

eğer ev ziyaretleri resmi tatil günlerine
isabet ediyorsa nöbet çizelgesi hazırlanıyor.
01.03.2011 tarihinde Sağlık Uygulama
Tebliğinde yapılan değişiklik ile Evde
Sağlık Hizmeti alan hastalarımızın Tedavi
Giderleri Sosyal Güvence kapsamına
alınmıştır. Hastalarımızdan hiçbir şekilde
ücret alınmamaktadır. 2011 yılı itibariyle
100 bin hastaya Evde Sağlık Hizmeti verdik.
Hedefimiz hasta sayısını 140 bine
çıkarmaktır.

Türkiye’deki hastanelerin
depreme dayanıklılığı ve fiziki
alt yapıları konularında ne tür
çalışmalar yaptınız?

Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teşkilat
yapısı değişti. Yeni yasa
neler getirdi?

Bakanlık Teşkilatını yeniden yapılandırmamızın
nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın planlama,
yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirmek. Attığımız her
adımda olduğu gibi bu yapılandırmada da insanı merkeze
koyduk. Bakanlığın görev ve
sorumluluklarını politika
oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst
denetim, düzenleme
ve denetleme, hizmet
sunumu şeklinde
belirledik: Bakanlığın
ve sağlık sisteminin
politikalarını belirlemek üzere “Sağlık
Politikaları Kurulu”
oluşturduk. Böylece
politika belirleyen yapı
ile icracı yapıyı birbirinden ayırdık. Hizmetlerin
uzmanlaşmış personel eliyle

TAM GÜN YASASI
iLE HASTA HEKiM
ARASINDAKi PARA
iLiŞKiSiNi SONA
ERDiRMEK iSTEDiK

Türkiye’de doktor sayısı çok yetersiz; her
100 bin kişiye 150-155 civarında hekim düşüyor. Avrupa ortalaması ise 350 civarındadır.
Kısacası doktor sayısının mutlaka artırılması lazım. Tıp Fakültesi kontenjanları biz
geldiğimizde 5 binin altındaydı şimdi 8 bine
yaklaştı. 8 bin de yetersiz kalıyor. Bu sayıyı
12 bine ulaştırmamız lazım. Üniversitelerle ve
YÖK’le bu hususta görüşüyoruz. Biliyorsunuz
bu konuyu YÖK halletmesi lazım. Hükümet
olarak YÖK’e biz bu hususta her türlü desteği
veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz.

Evde Sağlık Hizmetleri
uygulamanızda son durum nedir?
Bu konuyla ilgili yeni projeleriniz
nelerdir?
Evde Sağlık Hizmeti alan hastalara
hastaneye getirilmeden, evlerinde ilaç ve
tıbbi cihaz kullanımı için sağlık kurulu
raporu düzenleniyor. Hatta 28 Şubat 2011
tarihinde yapılan yönerge değişikliği ile

Hastanelerimizi depreme karşı güçlendirme konusunu uzmanlara sorduk.
Onlar da, “Evet, teorik olarak bu güçlendirmelerin bir anlamı vardır ama yine
de binalar risk taşıyabilir” dedi. Ayrıca,
hastane binalarının içine özellikle
hizmet yürürken bu güçlendirmelerle
girdiğinizde hizmet çok aksıyor. Göreve
geldiğimiz zaman Türkiye’de sağlık
binası olarak, işte hastane, sağlık ocağı
vs. yaklaşık 6 milyon metrekare civarında kapalı alan vardı. Biz bunu 10,5
milyon metrekareye yükselttik. Hedefimiz
şu: 2014’ün ya da en geç 2015’in sonuna kadar
deprem güvenliği de dahil olmak üzere her
türlü güvenlik tedbiri alınmış sağlık binası ihtiyacımızı büyük ölçüde tamamlamış olacağız.

Sigara ile mücadele konusunda
Türkiye’de gözle görülür bir gelişme
görmekteyiz. Siz bu konuyu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Vatandaşımızın büyük bir çoğunluğunun
sigarayı bırakmak istediğini biliyoruz.
Kimleri sigarayı bırakacağım deyip kolayca
bırakabiliyor. Kimileri de bu konuda yardım
almadan bırakamıyor. İşte burada bizim 171
numaralı “Sigarayı Bıraktırma Hattımız”
devreye giriyor. Türkiye’de 300’e yakın
sigarayı bırakma merkezi kurduk. Bu sayıyı
çoğaltmayı hedefliyoruz. “Avrupa 2010 Tütün
Kontrol Sıralaması”na göre tütünle mücadele
başarısında 31 ülke arasında dördüncü
sıradayız. 2012 yılında hedefimiz tütünle
mücadelede ilk üçe girmektir.
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre
anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, sigarayla mücadele, obeziteye
karşı başlatılan mücadele, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılamalar, hamile ve bebek takibi konusunda Türkiye’nin dünyada çok büyük takdir
kazandığını bildirdi. Tam Gün uygulaması ile hasta hekim arasındaki
para ilişkisini sona erdirmeyi amaçladıklarını anlatan Akdağ, “Türkiye, vatandaşlarına sağladığı sağlık imkanları konusunda gerçekten
dünyanın lider ülkeleri arasına girdi. Bizim sağlık sistemimiz AK Parti
hükümetlerinden önce 10 üzerinden 2,5 - 3 alırdı. Şimdi kaç alır derseniz? Bence 7,5 - 8 alır. Zaten vatandaşımızın memnuniyeti de yüzde
73 oldu” dedi. Bakan Akdağ, sağlık hizmetleri, yasalar, hekim sıkıntısı,
hastaneler üzerine Posta Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.
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2012’DE PIRIL PIRIL
BiR CiLT VE GENÇ
Ağrısız seyahat BiR GÖZ ÇEVRESi
için 6 basit

Dr. Sinan
İbiş

Uzmanlar, uzun yolculuklarda yaşanan
bel, sırt veya boyun ağrısından kurtulmak
için düzenli olarak esneme hareketleri
yapılmasını tavsiye ediyor.
Uzmanlar, yolculuk sırasında yapılacak 6
basit hareketi şöyle anlattı:
Boynunuzu gevşetmek için başınızı
sola çevirin ve yaklaşık 5 saniye süreyle bu konumda tutun. Başınızı yeniden
öne çevirin, daha sonra sağa çevirin ve 5
saniye bu şekilde tutun. 5 kez tekrarlayın.
Omuzlarınızı ve boynunuzu gevşetmek için, kollarınızı vücudunuzu kenarında tutarken omuzlarınızı yukarı
kaldırıp bu pozisyonda yaklaşık 5 saniye
durun ve daha sonra istirahat pozisyonuna dönün. 5 kez tekrarlayın.
Dik ve oturur konumdan öne doğru
eğilerek gövdenizi yavaşça dizlerinize yaklaştırın. Kollarınızı yana bırakın ve
daha sonra kollarınızla bacaklarınızı sarın.
Derin nefes alıp verirken bu pozisyonda
20 saniye durun, daha sonra normal oturur pozisyona dönün. 5 kez tekrarlayın.
Ayakta dururken ellerinizi sırtınızın
alt kısmına koyun ve belinizi geriye
doğru yavaşça esnetin. 10 saniye bekleyin, gevşeyin ve vücudunuzu dik duruma
getirin. 5 kez tekrarlayın.
Ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyun
ve vücudunuzu sola bükün. Bu
pozisyonda 5 saniye süreyle bekleyin. Dik
pozisyona geri dönün, sağa esneyin ve 5
saniye bekleyin. 5 kez tekrarlayın.
Oturur durumda iken ayaklarınızı,
parmak uçlarınız yerle temas halindeyken topuklarınız üzerinde yükseltin.
10 saniye süreyle bu pozisyonda bekleyin. Topuklarınızı tekrar yere değdirin ve
10 kez tekrarlayın. Bu gerçek bir baldır
gerdirme egzersizi olsa da tüm belinizin
esnediğini hissedeceksiniz.
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Türkiye’ye Flavius Kliniklerinin
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Sinan İbiş tarafından getirilen
Nlite V, cildi soymadan kırışıklıkları tedavi edebiliyor, dolayısıyla ciltte yara, şişlik, ağrı
oluşmuyor ve işlem sırasında
acı oluşmadığından anesteziye de gerek duyulmuyor.

Kırışıklıklara güvenli
uygulama
İbiş, Nlite V ile ilgili şunları dile
getirdi:
“Nlite V cildi soymadan kırışıklıkları tedavi edebiliyor, dolayısıyla
ciltte yara, şişlik, ağrı oluşmuyor ve
işlem sırasında acı oluşmadığından
anesteziye de gerek duyulmuyor.
Tek seans tedavi ile yaklaşık 3 ay
içersinde kırışıklıklarda maksimum
düzeyde azalma görülüyor ve elde
edilen tedavinin sonucu ortalama
1-3 yıl dayanabiliyor. Ciltte hiçbir
yan etkisi olmayan ve tamamen
cildin doğal, biyolojik yenilenme
sistemini aktive ederek etkilerini
gerçekleştiren Nlite V tedavisinde,
ciltte soyulma oluşmadığından ve
ciltteki pigment üreten hücreler
etkilenmiyor. Tedavi sırasında güneşten korunmaya gerek kalmıyor,
her yaşta ve her bölgede rahatlıkla

uygulanabiliyor.”

Tedavide ciltteki protein
üretimi artırılıyor

ciltteki kolajen, elastin, hyaluronik
asit ve benzeri proteinler belirgin
olarak azaldığını, bu azalmanın
ise ciltteki yaşlanma belirtilerinin
ortaya çıkmasında temel faktör
olduğunu da söyledi.

süresinin 6 dakika, tüm yüz için
ise 18 dakika civarında sürmekte
olduğunu ifade etti.

En iyi etkiler 3 ay

Nlite V lazer sistemi uygulamasının
sonunda görülüyor
cildin dermis adı verilen orta tabakasındaki kılcal damarları etkileDr. İbiş, Nlite V ile kırışıklık
Nlite v sistemiyle
diğini söyleyen İbiş, bu etkileşimle
tedavisi uygulandıktan sonra, ilk
ekonomik uygulama
ortaya çıkan çeşitli aktif maddelersonuçların uygulama sonrasında
le, ciltte bol miktarda genç kolajenSistemin öğlen arasındaki bir
ki 2-4 hafta içerisinde görülmeye
elastin üretildiğini, 2,5-3 ay içerizaman diliminde dahi uygulanmaya başladığını ifade etti. 3 ay tamamsinde cildin genç kolajen düzeyinde
imkan tanıdığını ifade eden İbiş,
landığında maksimum etkinin
ortalama yüzde 100’e varan değerNlite V lazer sisteminin tedavi
görülebildiğini belirten. İbiş, “Her
lerde bir artışın olabildiğini ifade
maliyetlerinin diğer lazer sistemyaşta herkese yapılabilen Nlite V
etti. Dr. İbiş özellikle stres, dengesiz lerine ve kırışıklık dolgu maddeleLazer Tedavisi istenildiği taktirde
beslenme, nemsizlik, kuru hava,
rin uygulanmasına göre oldukça
kısıtlama olmaksızın tekrarlanabilisigara kullanımı ve güneşin yaşlan- ekonomik olduğunu kaydetti. İbiş,
yor. Koruyucu hekimlik yönünden
ma belirtilerinin ortaya çıkmasında Nlite V kırışıklık tedavi sisteminde
gebelik döneminde prensip olarak
temel faktör olduğunu, yaşlanma ile örnek olarak göz çevresi için tedavi
uygulanmıyor” dedi.

hayat kurtaran
h

FARKLI
ALANDA DA
UYGULAMA
YAPILIYOR
Nlite V tedavi sistemi
ile sadece kırışıklıklar değil, aynı zamanda aktif akne problemlerini, yüzdeki ve
vücuttaki sivilce izlerini, ameliyat veya
yara-yanık izlerini,
vücuttaki çatlakları,
bacaklardaki kalın
damarları da tek bir
seansta belirgin olarak azaltmak mümkün olabileceğini
söyleyen İbiş, “Nlite
V, özellikle sedef
hastalığı olanların da
derilerindeki hastalığa ait plaklar ve çiçek
hastalığı sonrası
yüzde kalan çöküntü
şeklindeki izleri de
belirgin olarak azaltılabilmektedir. Akne
problemi nedeniyle
uzun süre ilaç tedavisi kullanan insanlar
içinde Nlite V tedavisi şu anda birçok
cilt hekimi tarafından ilaçsız ve hızlı
akne tedavisi olarak
Amerika, Japonya,
İngiltere ve bir çok
dünya ülkesinde ilk
tercih edilen tedavi
seçenekleri arasında”
diye konuştu.

DiYABETLi
HAMiLELERDE
BESLENME

yzemedya

hareket

Türkiye’ye Flavius Kliniklerinin
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan
İbiş, İngiliz Tıp ve lazer mühendislerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen ve Amerikan sağlık otoritesi
olan FDA tarafından da kullanımı
onaylanan Nlite V kırışıklık tedavi
sisteminin, bir çok estetik ve cilt
hekimi tarafından kullanıldığını
bildirdi. Yüzdeki ve boyundaki
kırışıklıkları Nlite V tedavisi ile 1
- 3 seansta ortalama yüzde 35 – 55
oranında azaltılabildiğini kaydeden
İbiş, “Nlite V adı verilen bir lazerle
gerçekleştirilen tedavide, diğer kırışıklık tedavisinde kullanılan lazerlere veya ışık terapilerine göre bir
çok yan etki ve başarısızlık ortadan
kaldırıldığı gibi uygulama kolaylığı
açısından da herkes tarafından tereddütsüz tercih edilebilme imkanı
yaratılabiliyor” dedi.

teknolojiler 444 000 8

Hamilelikte diyabet hem
beslenme planı mutlaka diyetisyen
anne, hem de bebek için tehlikeli
tarafından hazırlanmalıdır.
bir hastalıktır.Annede körlük
Diyabette günlük alınması
(retinopati),böbrek yetmezliği
gereken enerji dağılımı önemlidir.
(nefropati) ve düşük riskini
Enerji;yaş,boy,olduğu kilo,gebeliğin
yüzde 50 arttıran diyabet
başından beri alınan kilo ve
hamilelikte dikkatle takip
fiziksel aktivite düzeyi gibi kişi
edilmesi gereken bir
ile bağlantılı parametrelere
hastalıktır.Gebelik insan
göre hesaplanır.İhtiyacı olan
yaşamında beslenmenin en enerjiyi hangi besinden alacağıda
önemli olduğu devrelerden diyetisyen ve anne adayı ile birlikte
biridir. Diyabetle birlikte
düzenlenmelidir.Çünkü bazı
bu dönem daha da önem besinlere karşı iştahsızlık veya tam
kazanır.Hamilelikte
tersi fazla aşerme gibi konuşlar
diyabet ikiye ayrılır; m
olabilir.Bu durumları diyetisyeni
Gebelikte ortaya çıkan
ile paylaşan anne adayına özel bir
diyabet (Gestasyonel
program hazırlanmalıdır. Aynı
Diyabet) m Gebelikten
zamanda aldığı İnsülin dozuda
önce diyabetik olan kişilerin önemlidir.Her ay bebeğin gelişimi
hamileliği(Pregestasyonel
annenin kilosu alınan İnsülin
Diyabet)
düzeyi belirlenerek beslenme planı
Diyabetik hamilelerin
değiştirilmelidir.

alfamax.com.tr

Türkiye’deki tüm hastaneleri
Hemşire Çağrı Sistemleri ile donatıyoruz.
ZENGİN ÜRÜN SEÇENEKLERİ
IP Tabanlı Hemşire Çağrı Sistemleri,
Sesli Hemşire Çağrı Sistemleri ve bunlarla entegre çalışan Pagger Çağrı Sistemi,
Acil Servis Konsültasyon Çağrı Sistemleri,
Mavi Kod Sistemleri: Hastanede Temel Yaşam Desteği sürecinin (KPR) gerektiği durumlarda kullanılır.
Pembe Kod Sistemleri: Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda kullanılır.
Beyaz Kod Sistemleri: Hasta ve çalışanların fiziksel saldırıya maruz kalmaları durumlarında kullanılır.
* Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Teknik Şartnamesi’ne uygundur.

m Annenin alacağı her fazla
kilo hem kendisini hem bebeğini etkileyeceği için hamilelik
süresince alınan kilo takip
edilmelidir. m En önemli kural
öğünlerin dikkatli düzenlenmesidir.Mutlaka ana öğünlerle
birlikte ara öğünlerde planlanmalıdır.Öğün aralarının sık
olması da önem taşır. m Diyabetik hamilelerin karbonhidrat
alımı çok kısıtlanmaz.Kan
şekerini yükseltsede bebeğin
beyin gelişimi için çok önemlidir.Gerekli karbonhidrat miktarı en iyi şekilde hesaplanır ve
günün hangi saatinde,ne kadar
ve hangi besinle karşılanacağı
hamile anneye öğretilmelidir.
En önemlisi kompleks karbonhidrat kullanımı sağlanmalıdır.(Kepekli ürünler
çavdar,yulaf,kuru baklagiller gibi)
m Kan şekerinin düzenlenmesini yardımcı olan
posalı yiyeceklere program içerisinde ağırlık
verilmelidir.(Taze sebzeler,kepekli yiyecekler)
m Her besin grubundan ihtiyaç kadar tüketilme-
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li.Miktara dikkat edilmeli,ama
çeşitlilik sağlanmalı. m Günde
en az 2-2.5 litre su içilmeli.
Amniyotik sıvının yenilenmesi
dahil bir çok konuda anneye
destek olacak su ihmal edilmemelidir. m Doktorunuzun önereceği şekilde fiziksel aktivite
yapılmalıdır.
Bunların haricinde her hamile gibi: m Çay,kahve tüketimi azaltılmalı.İçecek olarak
ayran,süt ve taze meyve suları
Diyetisyen
tercih edilmelidir. m Mevsim
Ülkü Gök
meyve ve sebzelerini tercih
edip iyice yıkanmasına özen
göstermeli. m Sigara ve alkol
kullanmayı ve sigara içilen
ortamlardan kaçının. m Tuz
kullanımına dikkat edin.İyotlu
tuzu tercih edin. Ayrıca konserve ve salamura
yiyecekleri seyrek tüketmeye dikkat edelim.
m Hazır yiyecek ve içecekleri tüketmeyin.(Hazır
çorba,bunyon gibi) m Mide bulantısı şikayeti
olduğunda yağlı, kokulu, baharatlı ve sulu yiyeceklerden uzak durun.
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Diyabetik hamileler nasıl beslenmeli
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Alkolün yaygın gösterimi masum değil
Yeşilay’ın tüm madde bağımlılıklarına
karşı mücadele zemini olduğunu belirten
Yeşilay Başkanı Muharrem Balcı, “Dizilerde
alkollü içkilerin yaygın gösterimi masum
değildir. Senaryo yazarlarının alkol üreticilerinden fonlandığı şeklinde yaygın kanaat
var. Gerçekten de bahsettiğiniz dizilerde
bir polis memurunun veya bir insanın
yaşamında alkolün bu kadar çok yer alması
aklın izah edemeyeceği, aksine bu davranışı
senaryoya dönüştürenlerin kötü niyetle
davrandığı izlenimi uyandırmaktadır” dedi.
Balcı, Posta Gazetesi için Basa Ajans Başkanı Onur Basa’nın sorularını yanıtladı.
Türkiye Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Avrupa Bölgesinde sigaraya karşı mücadelede en iyi ülke seçildi. Ancak hükümetin
alkol ile mücadelede herhangi bir çalışması
yok. Sigara görüntüleri TV’lerde kanunla
sınırlandırılmışken, dizilerin birçoğunda
içki su yerine kullanılıyor. Bazı dizilerin
neredeyse her karesinde alkol kullanılma-

sı tepkilere neden olmuyor mu?
Yeşilay’ın bu konuda söyleyecekleri olmalı.

Niyet kötü

Dizilerde alkollü içkilerin yaygın gösterimi masum değildir.
Senaryo yazarlarının alkol
Ortak mücadele
üreticilerinden fonlandığı
Yeşilay sadece sigara ile
şeklinde yaygın kanaat var.
mücadele zemini değil, aksine
Gerçekten de bahsettiğiniz
tüm madde bağımlılıklarına
dizilerde bir polis memurunun
karşı mücadele zeminidir.
veya bir insanın yaşamında
Türkiye’nin sigara ile mücaalkolün bu kadar çok yer
delede en iyi ülke seçilmesi
alması aklın izah edemeyeceği,
bağımlılıklarla mücadelede
aksine bu davranışı senaryoya
başarılı olduğunu göstermez. Bu
dönüştürenlerin kötü niyetle
başarı geçicidir. Diğer bağımlılıkMuharrem
davrandığı izlenimi uyandırlarla topyekun ve aynı duyarlılıkBalcı
maktadır. Size de yadırgatıcı
la mücadele edilmediğinde sigara ile
gelmiyor mu? Bu oyuncular normal
mücadele de sonuçsuz kalacaktır. Zira
hayatlarında bu kadar içki içiyorlar mı?
her bağımlılık bir diğerini tetikler. Alkol ba- Veya bir polis memuru dizide canlandırılan
ğımlılık yapıcı maddedir. Mücadele edilmesi tipleme gibi şişe elinden düşmemecesine gögerekir. Her türlü taciz ve tecavüzün, cinnet rev yapabilir mi? Göreve devam ettirilebilir
ve cinayetin, boşanmaların birinci derecedemi? Bu seyircinin zekâsı ile alay etmektir.
ki nedeni alkoldür.
Görsel medyada ve yazılı medya röportaj-

larımda bu konuyu sık sık gündeme getiriyorum. Basın açıklamalarımızda sürekli
işliyoruz. Hatta Emniyeti göreve çağırarak
polis memurlarının sarhoş tiplemelerine
tepki göstermelerini istiyoruz. Ancak henüz
sonuç almış değiliz.

Tepkiler caydırıcı değil
Yeşilay olarak özellikle TV’lerde alkol
gösteriminin toplum üzerindeki etkileri
ile ilgili ne söyleyeceksiniz?
Toplumun her kesiminden tepki sözlü
tepki olarak geliyor. RTÜK’e de tepkilerin gittiğini biliyoruz. Ancak bu tepkiler
yetersiz. Caydırıcı değil. Burada asıl görev
devlete ve kanun koyucuya düşmektedir.
+18 olan sigaranın her tür basın-yayın
organlarında gösterimi ve reklamı yasak,
+18 olan alkolün yazılı basında reklamı ve
görsel basında da gösterimi serbest.
Maalesef devletin bir bağımlılıklarla
mücadele stratejisi veya düzenlemesi yok.
Sadece Başbakanımızın, birkaç bakan ve

duyarlı insanın sigara karşıtı tavırları var.
Madde bağımlılığı ile mücadele Yeşilay’a
havale edilmiş durumda.

Ortak tavar alınsın
Siz Yeşilayolarak özellikle medyaya bu
konuda ne gibi bir çağrı yaparsınız?
Medyanın duyarlılığını önemsiyoruz.
Ancak alkollü içki reklam gelirleri nedeniyle yeteri kadar bağımlılıklarla mücadeleye
katkı vermediklerini düşünüyorum.
Lütfen günümüzün ve geleceğimizin
en tehlikeli savaşı olan madde bağımlılığı
üreticiliği ve özendiriciliğine karşı Yeşilay
ile birlikte tavır alsınlar. Aksi halde hiç
kimsenin gelecek nesillerle ilgili garantisi
yoktur. Tehlike kapımızı çaldığında çok geç
olacaktır. İnsanlığa karşı suç işleyen insanlık düşmanlarına daha fazla prim vermeden
bu savaşa karşı çıkalım. Savaş, geleceğimiz
olan çocuklarımızın iradeleri üzerinde
oynanıyor.

Yaşlanmayı
geciktirmek
sizin elinizde
Tıp alanında belki de en hızlı
yol alan, yeniliklere açık bir branş
olarak kabul edilen plastik cerrahi uygulamaları artık Lokman
Hekim Sincan Hastanesi’nde… Yeni
hizmete açılan Plastik Cerrahi
Bölümü’nde, göğüs bölgesi, burun
bölgesi, yüz bölgesi operasyonları
ile ameliyatsız uygulamalar gerçekleştiriliyor.Özel Lokman Hekim
Sincan Hastanesi Plastik Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Mert Demirel,
“Yaşlanmayı durdurmak mümkün
olmasa da daha genç ve sağlıklı
görünebilmek olasıdır” dedi.
Dr. Demirel, Plastik Cerrahi
Bölümü’nde göğüs küçültme, göğüs
büyütme, göğüs dikleştirme, meme
ucu şekillendirme, rinoplasti, yüz
germe, orta yüz germe, çene estetiği, göz kapağı estetiği, kaş kaldırma, gibi birçok estetik operasyon
hizmeti sunduklarını söyledi.

burun operasyonları yapılıyor

YÜZ OPERASYONLARI
Yüz germe: Yaşın ilerlemesiyle
birlikte yüz bölgesinde bir takım
değişiklikler meydana gelir. Yanaklar sarkar, ağız ve burun kenarında oluklaşma, çene kenarında
aşağı doğru torbalanma olur. Alın
kırışıklıkları belirginleşir, boyunda
çizgi şeklinde pilileşme, dudaklarda ise çizgilenme görülür. Bütün
bu değişiklikleri bu operasyonla
düzeltebilmek olası.

GÖVDE BÖLGESİ

Liposuction (yağ emme): Fazlalıklar hangimizin sorunu değildir
ki? Kilo vermenize rağmen basen
ve karın bölgesinde ısrarla kalan
sinir bozucu yağlar liposuction
yöntemi ile kolaylıkla yok edilir.
Hem de geride hiç oyukluk ve iz
bırakmadan.

GÖGÜS AMELİYATLARI

BURUN AMELİYATLARI
Rinoplasti: Burunda insanı rahatsız edebilecek birçok deformite
olabilir. Kemerli, ucu çok dolgun
ve geniş, kalın, çökük, eğri ve
kavissiz olabilir. Burun / yüz oranı
estetik açıdan uygun olmayabilir.
Bu nedenlerden dolayı düzeltici

Göğüs küçültme: Genetik özellikler veya aşırı kilo alımı ile göğüsler
olması gerekenden daha büyük
olabilir. Bu durum; sırt, boyun ağrısı, göğüs altında pişikler, omuzda
derin askı izlerine sebep olabilir.
Ayrıca estetik görünümün bozulması ile kişi kendisine olan güveni
kaybedebilir. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için göğüs küçültme ameliyatları uygulanmakta.

Sağlıklı yaşam için
sağlıklı kan dolaşımı

C M Y B

Yaşamın evrelerini doğum, yaşlanma, hastalıklar ve ölüm olarak 4 gruba ayrılabileceğini söyleyen
Likya Sağlık Müdürü Enver Seven, bunlardan doğum, yaşlanma, ölüme müdahale edilemeyeceğini
ama hastalıkların önüne geçilebileceğini anlattı.
Hastalıkları engellemenin yolunun ise sağlıklı bir
yaşam sürmek olduğunu dile getire Seven, sağlıklı
bir yaşam için sağlıklı bir vücuda sahip olmanın,
sağlıklı bir zihne sahip olmanın ve sağlıklı ürünler
tüketmenin gerekliğine vurgu yaptı. Seven, “Sağlıklı bir vücuda sahip
olmak dendiğinde akla
gelen ilk şey sağlıklı bir
kan dolaşımıdır. Kan
hayattır.
Sağlıklı bir kan
CUMA 16 Aralık 2011
dolaşımı için düzenli
egzersiz yapmalı, sağlıklı
Yayın Sahibi
besinler tüketmeli, temiz
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
su içmeli ve temiz hava
solumalıyız. Ama ne
Genel Yayın Yönetmeni
yazık ki günümüzde, sağRIFAT ABABAY
lıklı besinler tüketmek,
temiz
su içmek ve temiz
Reklam Grup Başkanı
hava solumak pek mümNeslihan Tokcan
kün değil. Çevre faktörYayına Hazırlayan
Bölgeler Reklam Grup Direktörü
leri sağlığı ve yaşam
Basa Media Agency
Dilek Erkol
süresini kalıtsal olarak
T. 0 312 442 95 43 - 44
edinilen genetik faktörBölgeler Reklam Direktörü
F. 0312 442 95 12
lerden
daha çok etkiler.
Gülnur Güzel
info@basa.com.tr
Vücudumuzun içinde
Bölge Reklam Müdürü
olmayan her şey çevreyi
Sevinç Erarslan
oluşturur. Soluduğumuz
hava, içinde yaşadığımız
Posta Ankara Temsilcisi : Hakan Çelik
şehir, yediğimiz besinler
ve tanıdığımız in¬sanlar.
Posta Ankara Tel: (0312) 207 01 61 Faks: (0312) 207 01 60
Sağlıklı kalmanın
Adres: Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 102 06510 Çankaya/ANKARA
anahtarlarından biri de
bulunduğumuz çevrede
Adres: Doğan Medya Center, 34204 Bağcılar-İstanbul
zarar görmeden yaşaTel: (0212) 505 65 70 Faks: (0212) 505 65 20
maktır” diye konuştu.
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Diz sağlığı için
“Çömelme, merdiven
çıkma, topuklu giyme”
Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Asım Kayaalp, en çok diz hastalığı şikayeti ile kendilerine hastaların geldiğini bildirdi. Çocuk diyebilecek
gruptan çok ileri yaştaki gruplara kadar dizle ilgili
sorunlarla hastaların kendisini bulduğunu söyleyen
Kayaalp, diz sağlığı ile ilgili önerilerde bulundu.
İnsanların mecbur kalmadıkça
çömelmemesi gerektiğini belirten
Kayaalp, “Yerde bir işiniz varsa
çömelmek yerine dizinizi koyarak
o işi yapın. Daha uzun süre bir
işiniz varsa, alçak bir nesneye oturarak o işi yapmaya devam edin”
dedi. Merdivenlerin ne kalp sağlığı
ne diz sağlığı ne de akciğer sağlığı
için bir antrenman yolu olmadığına değinen Kayaalp, “Özellikle
merdiven inmek diz sağlığımız için
uygun değil. Asansör olan her yerde asansörleri kullanmak gerekli”
diye konuştu. Çok dik yokuşlardan aşağı inmemek gerektiğini de
kaydeden Kayaalp, gerekirse yolu
uzatıp daha düz yolların tercih
edilmesi gerektiğini vurguladı.
Topuklu ayakkabının diz sağlığı
için zararlı olduğunu da söyleyen
Kayaalp, “Eğer akşam yemeğe
çıkıyorsanız, topuklu ayakkabı
giyin. Ama hafta sonu alışverişe
gidiyorsanız, topuklu ayakkabılardan uzak durun” dedi.

Kalça önemli bir eklem
Kalçanın çok önemli bir eklem
olduğuna da değinen Kayaalp, 10
yıl öncesine kadar kalça eklemi
kireçlenmesinin yüzde 70’inin sebebini bilmediklerini söyledi. Kalça
eklemi kireçlenmesinin kendiliğinden oluşuyor sanıldığını belirten
Kayaalp, “Ama 10 yıl önce anladık
ki, bunlar kalça ekleminin doğuştan gelen bir şekil bozukluğundan
kaynaklıyor. Ve toplumda oldukça
yaygın bir durum. Türkiye’de bundan şikayetçi olan birkaç milyon

“MASAJ İNSANI RAHATLATIR,
AMA TEDAVİYİ GECİKTİREBİLİR”
Masajın insanı
rahatlattığını belirten
Kayaalp, “Masaj
aletlerinin birçoğu zararlı
değildir. Problem, bunların
tedavi edici şekilde
gösterip asıl altta yatan
problemi gizlemek, geç
farkına

vardırmaktır. Yanlış
olan budur. Bu yolla tedavisi gecikmiş hastalar var.
Örneğin belinde ağrısı olan
hastayı mıknatısla tedavi ettiğini söyleyen biri,
belki de hastanın ağrısının
nedeninin bir tümör olduğunu bilmeden tedavinin
gecikmesini önlediğini de
unutmamalı” dedi.

“Yemek için yaşamamalı
yaşamak için yemeliyiz”
Diyetisyen Yeşim Ay, sağlıklı ve dengeli beslenmenin
vücudu oluşturan hücrelerin
düzenli çalışması için besin
öğelerinin yani karbonhidrat, protein, yağ,
vitamin, mineral ve
suyun dengeli bir
biçimde alınarak
gerekli enerjinin Yeşim
sağlanması olduAy
ğunu söyledi.
Çoğu kişinin besin öğelerinin besleyici değerlerini, sağlığa
uygunluğu ve ya hastalıklarla
ilişkilerini bilmemekte olduğunu
belirten Ay, beslenme yetersizliğinin bazı hastalıkların oluşmasında
direkt, bazılarında ise dolaylı
olarak neden olduğunu ifade etti.
Yetersiz beslenmenin vücut direncini düşürdüğünü, enfeksiyonlara
zemin hazırladığını ve hastalığın
ağır seyretmesine neden olduğunu söyleyen Ay, sözlerine şöyle
devam etti:

Diyet menülerine dikkat
Çankaya Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Dr.
Asım Kayaalp
insan olduğunu düşünüyoruz. Hasta grubu 15 yaş ile 65 yaş arasında
bulunuyor. Ana problem kasık ve
kalça çevresi ağrısı” diye konuştu.

Kontrol için gecikmeyin
Çocuklardaki kalça çıkıklığına da
değinen Dr. Kayaalp, “Kalça doğum
sırasında çıkmaz. Bacağından
çekmekle de kalça çıkmaz. Kalça
çıkması anne karnında başlayan
gelişimsel bir hastalıktır. Bebek
doğduktan sonra başlamıyor, anne
karnında başlıyor. Bu gelişim bozukluğudur. Kundak bu gelişim bozukluğunu arttırıyor, hangi çocukta
risk olduğunu bilemediğimizden
hiçbir çocuğa kundak yapılmamalı” şeklinde konuştu. Çocukta var
olan gelişim bozukluğunu bilmeden
kundak yapılmanın bebekte ciddi
kalça sakatlıklarına neden olabi-

leceğin söyleyen Kayaalp, ülkede
erken yaşta tarama testi uygulaması olmadığından bebeklere kundak
yapılmasını önermediklerini dile
getirdi. Kalça çıkığının doğumla birlikte tedavisinin çok basit olduğunu
belirten Kayaalp, “Doğumdan sonra
yapılacak ortopedi muayenesi ve
gerekirse bebeğe hiçbir zararı olmayan bir ultrason ile kalça çıkığı olup
olmadığı anlaşılabilir. Ülkemizde
problem, aileler çocuk yürümeye
başladıktan sonra bazı şeyleri fark
edip, ondan sonra doktora gitmeye
başlıyor. Ondan sonra tedavideki
başarı büyük ölçüde düşüyor” diye
konuştu.

Fizyoterapi öneriyoruz
Türkiye’nin tıp alanında fizik
tedavi doktoru olan birkaç ülkeden
biri olduğunu dile getiren Kayaalp,

“Birçok ülkede fizik tedavi diye
uzmanlık alanı yok. Ortopedistler,
fizyoterapistler ile çalışmak ister.
Bu işe çok saygı duyuyoruz. Birçok
hastalığın doğrudan tedavisi fizyoterapi ile yapılıyor. Bazı hastalıklar
cerrahi tedavi öncesi fizyo terapi
gerektiriyor. Ortopedi cerrahi
tedavileri sonrası hemen hemen
her hastaya fizyoterapi gerekiyor.
O yüzden biz bu bölümle çok yakın
çalışıyoruz” dedi. Kayaalp, “Fizik
tedavi uzmanları tıp doktorudur.
Fakat Türkiye’deki uğraştıkları
alan rehabilitasyondan çok romatizmal hastalıklardır. Bu nedenle
ortopedi hastalarına çok yararları
olmaz. Fizyoterapistler ise tıp
kökenli değildirler, onlar daha
çok egzersiz eğitimiyle uğraşırlar.
Bizim için gerekli olan da egzersiz”
şeklinde konuştu.

“Her bireyin günlük besin gereksinimi farklıdır ve bu farklılık
yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite,
sağlık problemleri, psikoloji gibi
nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Bu yüzden diyetler ya da dengeli
beslenme programları bireyseldir.
Yazılı ya da görsel basında farklı
içeriklerde ve kalorilerde diyet
menüleri verilmektedir, ancak bireylerin kişisel özellikleri gözardı
edildiğinden bu diyetleri uygulayanlarda ağırlık kaybı görülse de
bu aslında kas ve su kaybı olup
uzun süreli uygulandığında bir
çok sağlık problemini de berberinde getirmektedir. Eski beslenme
alışkanlıklarına dönüldüğünde de
verilen kilolar fazlasıyla geri alınmaktadır.Bu nedenle beslenme
programları, diyetler doktor kontrolü sonrasında bireyin fizyolojik
ve sağlık durumuna göre uzman
diyetisyen tarafından hazırlanmalı ve takip edilmelidir.”
Günlük beslenmede besin
öğelerinin içerikleri kadar miktarlarını da önemli olduğuna değinen

Ay, “Gün içerisinde tükettiğimiz
besinlerden et, süt ve kurubaklagillerden aldığımız protein kas
dokusunu güçlendirmek için çok
önemli olup, özel bir sağlık problemi olmayan bireylerde günlük
alınması gereken enerji miktarının yüzde12-15’i, enerji kaynağı,
hücre zarının önemli yapısı, bazı
hormonların yapı taşları, sinir
sisteminin bileşenleri ve önemli
vitaminleri taşıma görevi olan
yağların yüzde 25-30’u ve pirinç,
bulgur gibi tahıllardan aldığımız,
vücudumuzun enerji kaynağının
büyük bir bölümünü oluşturan ve
proteinin enerji için kullanılmasını önleyen ve beynimizin tek enerji kaynağı olan karbonhidratların
miktarının yüzde 55-60’ı olmalıdır.
Bu dengeler sağlandığında sağlıklı
ve dengeli beslenme planımız oluşmuş demektir” diye konuştu.

Soda ve maden
suyu aynı şey değil

Genellikle doğru bilinen bir
yanlışı da burada düzeltmek gerekir.
Soda ve maden suyu aynı değil,
farklı içeceklerdir. Soda, içilebilir su
içerisine karbondioksit eklenmiş bir
içecek iken maden suyu yerin en derin
katmanlarından geldiği için mineral
açısından oldukça zengin ve sağlığı
dengeleyicidir. Yeraltında oluşma
süreçlerinde hemen hepsi değişik
düzeylerde kalsiyum, magnezyum,
sodyum, bazıları da florür içerir. Bu
mineraller insan sağlığı için yaşamsal
önem taşımaktadırlar. Sodyum, suelektrolit ve asit-baz dengesi, sindirim
desteği ve uyarı iletimi, kalsiyum,
kemik ve kalp damar sağlığı için
yaşamsal işlevler görür.

Türkiye’de
Maden Suyu,

Beypazarı’dır.
Doğanın tüm saflığıyla şişelenen Beypazarı, zengin mineral içeriği ve lezzetli içimiyle
Türkiye’nin en çok tercih edilen maden suyu. İşte bu yüzden Türkiye’de maden suyu
denince akla, sipariş edilince masaya Beypazarı gelir.

www.beypazarimadensuyu.com.tr
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Engellilere iş kapısı
çalışanlara çözüm yeri
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet, başvuru
ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan ‘’Alo 170’’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSG) İletişim Merkezine 1 yılda 1 milyon 742 bin çağrı geldi.
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet,
başvuru ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan ‘’Alo 170’’ Çalışma ve
Sosyal Güvenlik (ÇSG) İletişim Merkezine
1 yılda 1 milyon 742 bin çağrı geldi. Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinden
alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca, çalışma hayatına
ilişkin vatandaşlardan gelen soruların
yoğunluğu nedeniyle bir iletişim merkezi
kuruldu. Karaman’da geçen yıl 15 Kasımda hizmet vermeye başlayan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş
Kurumunun hizmetlerine ilişkin çağrıları
yanıtlıyor. ‘’ALO 170’’ numarası üzerinden
vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabildiği
ÇSG İletişim Merkezi, çalışma hayatı ve
sosyal güvenlik alanında soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet, başvuru ve taleplerin
etkin, hızlı biçimde çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.

işyerinde
sinir bozucu
10 şey

7/24 HİZMET
Türkiye’nin her yerinden ‘’170’’ numarasıyla 7 gün 24 saat ulaşılabilen iletişim
merkezinin hayata geçtiği günden bu yana,
vatandaşlardan 1 Milyon 742 Bin 883 adet
çağrı geldi. Bu çağrıların 1 Milyon 656 Bin
811’i karşılanırken, bunların yaklaşık %85’i
ilk bağlantıda cevaplandı. İlk bağlantıda
cevaplanamayan çağrılar için sistem üzerinden başvuru oluşturuldu. Bugüne kadar
vatandaşlarla 6 milyon 414 bin 967 dakika
görüşme gerçekleştirildi.

ON-LİNE İŞLEMLER
İletişim merkezinde ayrıca, İŞKUR adına
on-line işlemler gerçekleştiriliyor. Bu
kapsamda, iş arayanın profiline uygun açık
işler sorgulanabiliyor, iş başvuruları takip
ediliyor, işsizlik sigortası başvuru dilekçesi
kaydı yapılıyor, dilekçe ile ödeme planı
sorgulanabiliyor ve işgücü uyum programlarına başvurulabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmetlerine ilişkin bir çok ekran kamu.turkiye.gov.

tr üzerinden ÇSG İletişim Merkezi altyapısıyla entegre çalışıp, 170 hattını arayan
vatandaşlara doğrudan hizmet dökümü,
hizmet bilgisi, emekli aylığı bilgisi, emekliği aylığı kesintisi gibi bir çok bilgi aktarılabiliyor. İletişim merkezi, özürlü ve yaşlı
aylığı ile ilgi konulardan, evrak takiplerine,
çalışan hizmet dökümünden rapor parasına, emekli maaş kesintilerinden, işsizlik
ödeneği başvurularına, ‘’ne zaman emekli
olabilirim?’’ sorusuna ve yabancı çalışma
izinlerine kadar bir çok konuda vatandaşlara hizmet veriyor. Kayıt dışı istihdam,
anlaşmalı boşanma, işverenin eksik prim
yatırması gibi konularda da ihbar ve şikayetler alınıyor. Buna göre, kayıtdışı istihdamla ilgili 22 bin 299, anlaşmalı boşanma
konusunda 5 bin, eksik prim yatırmaya
ilişkin bin 728 ihbar ve şikayet kaydedilmiş
bulunuyor.

ENGELLi iSTiHDAMI
İletişim merkezinin çalışanlarının
yarısı engellilerden oluşuyor. Bu
nedenle merkezin binasının engelli
çalışanlarının tüm ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak ‘’engelli
dostu’’ bir bina şeklinde inşa
edildiği belirtiliyor. Bazı engelliler
birbirlerine yardım edecek şekilde
birlikte çalışıyor. Bunlardan görme
engelli Ahmet Çopur ile sinir sistemi
bozukluğu nedeniyle konuşma
problemi yaşayan Merve Uyar, Mart
ayından bu yana birlikte çağrı alıyor.
Gelen çağrıda vatandaşla kontağı
görme engelli Ahmet Çopur sağlarken
Merve Uyar ise klavye ve ekranları
kullanarak yazılım üzerindeki işlemleri
gerçekleştiriyor.

Küreselleşen dünyada hızlanan iş
yaşamı ofiste geçirilen zamanı artırırken,
mesai saatlerinde karşılaşılan bazı
durumlar çalışanların stres kat sayısını
artırıyor. Çalışma hayatına yönelik
araştırmalar yapan Londra merkezli
Opinium Araştırma Şirketi’nin yaptığı
son anket, iş yerinde insanları en çok
sinirlendiren 10 şeyi ortaya çıkardı.
Şirketin, bin 836 kişinin katılımıyla
gerçekleştirdiği araştırmanın ilginç
sonuçlarından biri de; araştırmaya
katılan her 10 kişiden birinin bu
nedenlerden dolayı işinden ayrılmış
olması. Araştırmaya göre ofistekileri
çileden çıkaran 10 şey şu şekilde
sıralanıyor:
1- Huysuz ve dengesiz çalışma
arkadaşları
2- Yavaş çalışan bilgisayarlar
3- Ofis içinde sessizce dedikodu yapan iş
arkadaşları
4- İş dünyasının konuşma dili ya da
yöneticilerin ağzıyla konuşanlar
5- Ofiste yüksek sesle konuşanlar
6- Temizlik ve güvenlik için aşırıya kaçan
önlemlerin alınması
7- Tuvalet ve lavaboları nasıl
kullanacağını bilmeyen çalışanlar
8- Toplantılara zamanında katılmayan ya
da söz verdiği halde gelmeyenler
9- Yemekhane ya da ortak mutfakları
kullandıktan sonra dağınık bırakanlar
10-Ofisteki havalandırmanın çok sıcak ya
da soğuk olması…

Yaşlılık izleri
ile savaşın

Hacim kazandırıyor
Ürünün Türkiye’deki uygulayıcıları arasında olan Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Orhan Murat Özdemir,
Bio-Expander’ın düz ve çapraz
bağlara bir arada sahip bir ürün
olduğunun altını çizerek, düz
bağların nem ve elastikiyet, çapraz
bağlarınsa hacim kazandırdığını
belirtiyor. Ürünün yüz bölgesinde
nodül oluşturma endişesi olmadan
uygulanabildiğini söyleyen Özdemir, “Bio-Expander ile işlem biter
bitmez hacim etkisini görebilirsiniz ve hafif bir kapatıcıyla aynı akşam dışarı çıkabilirsiniz. Nemlilik
etkisini ise ertesi günden itibaren
gözlersiniz. Üstelik daha sert dokulu muadillerinden farklı olarak siz
mimik yaptıkça dolgularınız da
hareket ederek yapay bir görünüm
oluşturmaz, doğal hatlara sahip
olursunuz” diye konuştu.
Bio-Expander’ı yanak boşlukları, alın kenarları, göz çevresi
çukuru ve yerçekimi dolayısıyla
zamanla sarkan çene ovalinin yanı
sıra dekolte, el üstleri ve alında da
volümetrik etki açısından uygulanabileceğini anlatan Özdemir,
ürünün konsantre içeriğinden
dolayı da tüm konsantre ürünler
gibi çok daha az miktarda kullanılarak aynı etkiyi yaratabildiğini
söyledi. Özdemir, bu yöntemin, dış
koşullar nedeniyle zarar görmüş
ciltlerde, donuk, cansız ciltlerde,
gözeneklerin gereğinden fazla açık

olduğu ciltlerde, derin olup cilde
fazla yerleşmemiş kırışlıklarda,
özellikle yanaklardaki doku erimelerinde, dudakların iki kenarında
görülen sarkmalarda ve yaşlanma
sürecine girmiş tüm ciltlerde önleyici ve tamamlayıcı bir uygulama
olduğunu anlattı.

Op. Dr. Murat
Özdemir

Bol miktarda su için
Uygulamanın 2. günden itibaren ciltte nemlenmenin arttığını,
cildin doku tonunun daha kaliteli
bir konuma geldiğinin gözlemlendiğini belirten Özdemir, “Tedavinin tam sonucu hastanın
durumuna göre de değişmektedir. Tedavi
süresince hastadan
bol miktarda su
içmesini ve beslenmesine ve yaşamına özen göstermesi
için tavsiyelerde
bulunulur” dedi.

Uygulamaile 2. günden
itibaren ciltte
nemlenmenin
arttığını, cildin
doku tonunun
daha kaliteli
bir konuma
geldiğinin gözlemleniyor

C M Y B

Ciltte doku yenilemesi sağlayan,
cerrahi operasyonlardan çekinenler ve uzun iyileşme dönemlerini
bekleyemeyenler artık Bio-Expander ile gençleşecek. Yüz şeklinin
dengeli volümetrik yapılandırılmasında bir yenilik olan BioExpander, cilt altında kolaylıkla
yerleşerek zamanla deforme olan,
çöken, kırışan dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor. Üstelik
sonuçta natürel bir görüntü elde
ediliyor ve ciltte asla bir operasyon izi bırakmıyor.

C M Y B

