STRES GRiBi
TETiKLiYOR
Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Safiye
Göçer, antibiyotik tedavisinin grip
için gereksiz olduğunu belirterek,
“Grip tedavisinde ağrı kesici ve
ateş düşürücü olarak aspirin kullanılmamalıdır” uyarısında bulundu.
Dr. Göçer, bağışıklık sistemini
güçlü tutabilmek için stresten uzak
durulmasını tavsiye etti.

Prostat sorun
olmaktan çıktı

Özel Çankaya
Doruk Hastanesi
Üroloji uzmanı Prof.
Dr. Remzi Sağlam
8 senede 2 bine
yakın hastaya en
etkili prostat tedavi yöntemi olan
HOLEP ameliyatını
uyguladığını belirtti.
Sağlam bu yöntemi
Berlin’deki Prof.
Kuntz’un kliniğinde öğrendiğini ve
bu yeni yöntemle
prostatın tamamının
laserle kıyma şeklinde çıkarıldığını
söyledi.

Erkeklerde kısırlık
tedavi edilebiliyor

SAGLIK

Anatolia Tüp Bebek
Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Hakan Yaralı
uygulanan yeni yöntemlerle erkeklerde
yaşanan kısırlığın
tedavi edilebildiğini
dile getirdi. Yaralı,
Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde son 20
yıl içinde 2.5 milyon
bebeğin dünyaya merhaba dediğini söyledi.
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Yeni yıla
umutla
bakıyoruz

iki
seans
YETERLi

Kalçanızın büyüklüğünden değil,
biçimsizliğinden yeterince kalkık ve yuvarlak olmamasından
şikayetçi misiniz? ‘Bunun için
aylarca spor yapmaya zamanım
yok” diyorsanız Thermage Body,
tek seanslık bir işlemle sizi Brezilyalı mankenler Adriana Lima ve
Gisele Bundchen gibi yuvarlak ve
kalkık bir popoya kavuşturabilir.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “2011 önemli yapısal reformlara devam ettiğimiz, önceki yıllarda başlattığımız birçok önemli proje
ve programı geliştirerek sürdürdüğümüz,
bunların yanı sıra yeni sağlık uygulamalarına da imza attığımız bir yıl oldu” dedi.

182’Yİ HALKIMIZ BENİMSEDİ

Sağlık hizmetleri açısından 2011
yılını değerlendiren Akdağ, 2011 yılında
Tam Gün Kanunu ve meydana getirdiği
paradigma değişiminin öne çıkan
konular arasında yer aldığını söyledi.
Merkezi Hastane Randevu Sisteminin
(Alo 182) halk tarafından benimsenmesi
ve sevilmesinin de diğer bir önemli
konu olduğunu belirtti.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Yaş
ilerledikçe
gebe kalma
oranı düşüyor
Kadınlarda aşılama yöntemi ile
sı
35-40 yaş aralığında gebelik şan
bu
e
ünd
üst
yüzde 10 iken, 40 yaş
40 yaş
oran yüzde 5’e kadar düşüyor.
elde
elik
geb
üstünde tüp bebek ile
lere
tem
yön
edilme ihtimali, diğer
ak
göre daha yüksek olmakta, anc
ler
20’
bu oran da yüzde
civarında kalmakta.
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Doğru bilinen
yanlışlar
Çankaya
Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. N.
Reha Tandoğan,
kaplıca ve ılıcaların
eklem hastalıklarını
tedavi etmediğini
sadece geçici
bir rahatlık hissi
sağladığını söyledi. Tandoğan,
“Eklemdeki aşınma, yıpranma
hala orada duruyor. Sadece
belirtiler sakinleşiyor. Kaplıcaya
gittim tedavi oldum inanışı çok
yanlış.” dedi.

C M Y B

Akdağ, bunlar birlikte evde sağlık
hizmeti alan kişi sayısının 100 bini
aşmasının, sağlık yatırımlarında çağ
atlanmasının, Sağlık Bakanlığının
teşkilat yapısında ve görevlerinde
günümüz şartlarına uygun
düzenlemelerin yapılmasının ve
Van depreminde sergilenen özverili
çalışmalar ve müdahale başarısının
diğer öne çıkan önemli konular
olduğunu anlattı.
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GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK
SiSTEMi iÇiN
PROBiYOTiKLER

rKEFİR PROBİYOTİKTİR

YAKLAŞIK 500
ÇEŞİT BAKTERİ
MEVCUT

Canlı mikroorganizma içeren yiyeceklere
de “probiyotik yiyecekler” denildiğini
İnsan bağırsağında 500
hatırlatan Atik, sözlerine şöyle devam etti:
çeşitten fazla bakteri
“Probiyotiklerin, prebiyotiklerle
bulunduğunu dile
karıştırılmaması gerekir. Prebiyotikler,
getiren Atik, bu bakprobiyotik bakterilerin canlı kalabilmesi
terilerin çoğunun
için gerekli olan ve iyi huylu bakterilerin
etkinliğini ve üremesini artıran besinlerdir dost bakteriler
olduğunu
ki yoğurt, pırasa, enginar, soğan, sarımsak,
ve doğumbuğday ve yulaf ürünleri bu besinlere
dan sonra
örnek olarak verilebilir. Yoğurt prebiyotik,
bebeklik
kefir ise probiyotikdir ve bir bardak kefir
döneminde
probiyotik desteğinizin neredeyse hepsini
kazanıldısağlamaktadır. Yüksek oranda A, B1,
ğını anlattı.
B12, D, E, K vitaminleri ile magnezyum,
Doğum
kalsiyum fosfor, flor, selenyum gibi
anından
itiminerallerin dengeli olduğu kefir ısıya
baren anne
maruz kaldığında içindeki faydalı

sütü ile beslenen çocukların florasının
genişlediğini belirten Atik, probiyotik canlıların bağırsaklarına yerleşmeye başladığını
ve yaşam boyu sabit kaldıklarını söyledi.
Atik, “Yetişkin bireylerde ise probiyotikler
kalın bağırsaklara yerleşirler. Sindirim
sistemine, mide ve ince bağırsaklara yerleşmezler. Besinlerle alındıktan sonra mide
asidi ve safra tuzlarından etkilenmeden
kalın bağırsağa kadar canlı bir şekilde kalabilirler. İnsanlarda dost bakteriler
ile hastalık yapan mikroorganizmalar denge halindedir.
Eğer denge bozulursa gaz,
ishal, şişkinlik, kabızlık
gibi problemlerin ortaya
çıkmasının yanı sıra
enfeksiyonlara da yatkınlık artmaktadır” diye
konuştu.

rMİKROBİYAL
DENGEYİ
SAĞLIYOR
Probiyotikler üzerinde
günümüzde bir çok klinik
çalışma yapıldığını dile
getiren Atik, besinlerle
birlikte veya ayrı
olarak alınan
probiyotiklerin
bağırsaklarda besinsel
ve mikrobiyal
dengeyi sağlayarak
yaşam kalitesini
artmış bir hayat
sunduğunu kaydetti.
Probiyotiklerin,
ishal, kabızlık,
şişkinlik, gaz gibi

etkileri daha çok alabileceklerinden, günde
tükettikleri bir porsiyon süt ürününün
probiyotik özellikte olmasına dikkat etmek
gerekir. Günlük tempomuz değişince
vücudumuzdaki probiyotiklerin de sayısı
azalabilir, bu da sindirim sistemimizi
olumsuz yönde etkileyebilir. Oysa azalan
probiyotik miktarını dışarıdan alınan
probiyotik besinlerle destekleyebiliriz
Düzenli kullanımda etkili sonuçlar verir.
Eğer hiç kullanmıyorsanız, sindirim
güçlüğü çekildiği durumlarda en az 3 hafta,
günde 1 porsiyon şeklinde tüketilmelidir.
Fazla tüketiminde herhangi bir sakınca
yoktur.
sorunları gidererek
sindirim sistemini
kolaylaştırması,
bağışıklık sistemi
üzerine olumlu
etkileri, bazı
kanser türlerinin
önlenmesinin yanı
sıra özellikle etki
mekanizmalarına
bakıldığında birçok
hastalıkların semptomlarını
azaltmada görev aldıklarını söyleyen Atik,
probiyotiklerin çeşitli sindirim sistemi
hastalıklarının tedavisinde yardımcı,
kemik erimesi, menopoz gibi bazı
sıkıntıların azalması, kadınlarda vajinal
ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavi
ve önlenmesinde yararlı olduğu ortaya
konulduğunu anlattı. Atik, sözlerine şöyle
devam etti:

rÇOCUKLARDA SÜT
ÜRÜNLERİNE DİKKAT
“Bebekler ve çocuklar, dışarıdan zararlı

rPROBİYOTİKLER
DOST
BAKTERİLERDİR
Dost bakteriler olan
probiyotiklerin etkisini
gösterebilmesi için
belli özelliklere sahip
olması gerekmektedir.
Özelikle çevre şartlarından
etkilenmeden saklanabilmesi ve
alındıktan sonra mide ve safra asidinden
etkilenmeden bağırsaklara kadar
ulaşabilmesi gereklidir ki, faydalarını
görelim. Bu nedenle çift kaplama
teknolojisi ile üretilmiş olan probiyotik
ürünler etkili ve güvenlidir. Günümüzde
düzensiz beslenmenin, stresin, hassas
bağışıklık sisteminin getirdiği birçok
rahatsızlığın önlenmesinde ve destek
tedavisinde, probiyotik kullanımının
önemi gün geçtikçe anlaşılmaktadır.
Dost bakteriler sayesinde gaz, ishal,
şişkinlik, kabızlık artık kimseye sıkıntı
yaratamıyor.”

KORONER ARTER HASTALIĞI
TÜRKiYE’DE SIK GÖRÜLÜYOR
Koroner Arter Hastalığı’nın Türkiye’de diğer Avrupa ülkelerine göre daha genç yaşlarda
ve daha sık görüldüğünü bildiren Çankaya Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Ertuğrul Özal, yapılan istatistiklerde Türkiye’deki kalp krizlerinin yüzde yirmisinin
elli yaşın altındaki hastalarda gerçekleştiğinin görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Özal,
koroner arter hastalıkları ve korunma yollarını Posta Gazetesi’ne anlattı.

Koroner Arter Hastalığı Nedir?
Vücuttaki bütün organlar gibi kalbinde
sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yeterli
bir kan akımına, bunun içinde sağlıklı kan
damarlarına ihtiyacı vardır. Koroner Arter
Hastalığı kalp adalesini besleyen ve koroner
arterler olarak adlandırılan atardamarların
daralması veya tıkanmasının sonucunda
kan akımının azalması veya tamamen
kesilmesine bağlı ortaya çıkan hastalıklardır.
Koroner damarlardaki daralmanın pıhtıyla
tamamen durması sonucunda ortaya çıkan
tablo myokard enfarktüsü (kalp krizi) olarak
adlandırılır.

Koroner arter hastalığı kimlerde daha
sıklıkla görülmektedir?
Koroner arter hastalığı genellikle 40 yaş
sonrası erkeklerde görülür. Ancak özellikle
ailesinde kalp hastalığı olanlarda ve risk
faktörlerini bulunduran kişilerde daha erken
yaşlarda da görülebilmektedir. Erkeklerde
kadınlara göre yaklaşık dört kat daha
sık görülmektedir. Kadınlarda östrojen
hormonunun koruyucu etkisi nedeniyle
menopoz öncesi daha az görülürken
menopoz sonrasında görülme sıklığı
artmaktadır.
Burada özellikle belirtmek istediğim bir
konu bu hastalığın Türkiye’de diğer Avrupa
ülkelerine göre daha genç yaşlarda ve daha
sık görülmesidir. Yapılan istatistiklerde
Türkiye’deki kalp krizlerinin yüzde yirmisinin
elli yaşın altındaki hastalarda gerçekleştiği
görülmektedir. Bir diğer önemli oranda
elli-altmış yaş arasındaki nüfusumuzun
yüzde 20’sinde bu hastalığın görüldüğüdür.
Bunların her ikisi de oldukça yüksek ve
üzücü oranlar olup, bunların yüksekliğinin
nedeni kontrol altına alabileceğimiz bazı risk
faktörlerinin ihmal ediliyor olmasıdır.

Risk faktörlerinden ve bunları
bulunduran kişilerde bu rahatsızlığın
daha erken yaşta görülebileceğinden
söz ettiniz. Koroner arter hastalığı için
risk faktörleri nelerdir?
Koroner arter hastalığı için risk faktörleri

C M Y B

genel olarak ileri yaş, erkek cinsiyet, genetik
yani ailede 55 yaşından önce koroner arter
hastalığı öyküsü olması, diabet yani şeker
hastalığı, sigara kullanımı, hipertansiyon,
yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, alkol
tüketimi ve strestir.

Koroner arter hastalığında tedavi
yöntemleri nelerdir ve nasıl planlanır?
Koroner arter hastalığının tedavisinde temel
yöntemler ilaç tedavisi, anjioplasti yani stent
konulması ve koroner bypass ameliyatıdır.
Tanı konulan bir hastada uygulanması
gereken tedavi kişiye özeldir yani damardaki
daralma yada tıkanmanın derecesi, etkilenen
damarın önemi, etkilenen damar sayısı,
daralma yada tıkanıklığın damarın neresinde
olduğu, kalp kasının kasılma gücü, kalp
kapaklarının durumu, hastanın yaşı ve genel
durumu, hastanın ilaç tedavisine yanıtı, eşlik
eden diğer hastalıkların varlığı gibi pek çok
durum göz önüne alınarak o hastanın özel
şartları değerlendirilerek kardiyoloji ve kalp
damar cerrahisi uzmanlarından oluşan bir
konsey tarafından belirlenmelidir.

C M Y B

D

iyetisyen Yeşim Ay Atik,
bakteriler ölmektedir. Bir
bağışıklık sisteminin
yiyeceğin probiyotik yiyecek
en önemli parçasının
özelliği taşıyabilmesi için,
bağırsaklar olduğunu söyleyerek,
öncelikle canlı kalabilmesi,
“Bu nedenle bağırsaklarımız ne
yani, sindirim enzimlerinden,
kadar sağlıklı ise vücudumuzda
safra tuzlarından etkilenmeden
o kadar sağlıklı olacaktır.
kalın bağırsağa kadar canlı
Bağırsak iç yüzeyindeki bağışıklık
olarak ulaşabilmesi, güvenli
sisteminin hem erken gelişiminde
olması, alınan yiyeceğin
hem de hayat boyunca işleyişinde
vücut için zararlı herhangi
bakterilerin anahtar rolü vardır.
bir etkisinin olmaması,
’Yaşam için’ anlamı taşıyan
verimli olması, yani
Probiyotikler, vücudu zararlı
probiyotik etkisini
Yeşim Ay Atik
mikroorganizmalardan koruyan,
gösterebilmesi
sindirim sisteminin düzenli
de gerekir.
çalışmasını sağlayan, yeteri kadar alındığı
Bu özellikleri bir arada
zaman gaz, ishal, kabızlık, şişkinlik gibi
bulundurmayan
sorunları gidermenin yanı sıra, bağışıklık
yiyecekler, probiyotik
sistemini uyararak sağlığı olumlu yönde
özellik taşımaz”
etkileyen organizmamızla dost, canlı
rBAĞIRSAKTA
bakteriler anlamına gelir” dedi.
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2011 YILI YENi SAĞLIK
UYGULAMARINA iMZA
ATTIĞIMIZ BiR YIL OLDU
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “2011 önemli yapısal reformlara devam ettiğimiz, önceki yıllarda başlattığımız birçok önemli proje ve
programı geliştirerek sürdürdüğümüz, bunların yanı sıra yeni sağlık uygulamalarına da imza attığımız bir yıl oldu” dedi.
Sağlık hizmetleri açısından 2011 yılını
değerlendiren Akdağ, 2011 yılında Tam
Gün Kanunu ve meydana getirdiği
paradigma değişiminin öne çıkan
konular arasında yer aldığını söyledi.
Merkezi Hastane Randevu Sisteminin
(Alo 182) halk tarafından benimsenmesi
ve sevilmesinin de diğer bir önemli
konu olduğunu belirten Akdağ, bunlar birlikte evde
sağlık hizmeti alan kişi sayısının 100 bini aşmasının,
sağlık yatırımlarında çağ atlanmasının, Sağlık
Bakanlığının teşkilat yapısında ve görevlerinde
günümüz şartlarına uygun düzenlemelerin

yapılmasının ve Van
en büyük destekçimiz Meclisimiz, Hükümetimiz ve
depreminde sergilenen
ekonomi yönetimimiz oldu.
özverili çalışmalar ve
Bir yandan halkımızın beklentilerine ve
müdahale başarısının
ihtiyaçlarına odaklanarak çözümler üretirken diğer
diğer öne çıkan önemli
yandan bu hizmetlerin sunumunda kilit roller
konular olduğunu anlattı.
üstlenmiş fedakâr sağlık çalışanlarının sesine
Akdağ, Tüm
kulak vermeye devam ediyoruz. Bu amaçla 14 Mart
çalışmalarımızda temel
2011 tarihinde tanıtımını yaparak başlattığımız
hareket noktamız, ülkemiz insanına ihtiyaçları
“Sağlıkta Buluşma Noktası” (SBN) her kesimden
doğrultusunda en iyi, en etkili, en hızlı ve en kaliteli çalışanımızın buluşup görüşlerini paylaştığı önemli
hizmeti sunabilmektir. Bu hedefe ulaşıp halkımızın bir platforma dönüştü. Bir hakkın teslimi anlamında
teveccühünü kazanabilmek için maddi manevi
söylemek isteriz ki, Onlarsız sağlıkta dönüşüm
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Bu hususta da
başarılamazdı” diye konuştu.

MADDi VE MANEVi
FEDEKARLIKTAN
KAÇINMADIK

BATIK TIRNAĞI 2012’YE UMUTLA BAKIYORUZ
ÇEKMEK TARiHE
KARIŞIYOR
Uzmanlara göre, şeker hastalarının ya da dar
kullanılabilir. Tırnak kenarına takıldığı için
burunlu topuklu ayakkabı giyenlerin sıklıkla
de hem ağrıya neden olmaz hem de iltihaplı
karşılaştığı batık tırnak sorunu, artık cerrahi
durumlarda da uygulanabilir’’ diye konuştu.
işleme gerek kalmadan çözülebiliyor. Tırnak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Haile yatağı arasına uygulanan tel yardımıylil Doğruel de, diyabet ve burger hastalığı gibi
la iltihabın tedavi edilebileceğini bildiren
rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sistemik
uzmanlar, ağır bir iltihap durumu yoksa batık
hastalıklar, dar ayakkabı ya da kötü ayak
tırnağı çekmenin son çare olması gerektiği
şartlarının tırnak şeklinin bozulmasına, hatta
uyarısını dile getirdi. Podolog (ayak sağlığı
rulo haline gelmesine neden olduğunu söyledi.
uzmanı) Derya Çoban, batık tırnağa uygulaBurger hastalığı gibi cerrahi müdahalenin
nan tel tedavisiyle ilgili bilgi verdi. Büyük bir
riskli olduğu hastalıklarda, tırnağın çekilacıya yol açan tırnak batmasının yürümeyi
mesinin yerinde olmadığını, daha koruyucu
zorlaştırdığını, hatta bazı durumlarda engelönlemler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden
lediğini ifade eden Çoban, bu sorunun tırnak Doğruel, böyle durumlarda izlenmesi gereken
ve ayak derisi arasındaki derinin kızarmasına
tedavi yöntemiyle ilgili şu bilgileri verdi:
ve iltihaplanmasına yol açtığını anlattı. Bu tür
rİLTİHAPA DİKKAT
bir rahatsızlıkta pedikür gibi tırnağın şeklini
daha da bozan uygulamalara yönenilmemesi
‘’Tırnakla ilgili sorunlarda tırnağın durumu
gerektiğini vurgulayan Çoban, tel tedavisinin, ve şekli, oluşan iltihap çok önemlidir. Tedavi
batık tırnak ile yatağı arasına uygulanan ame- tırnağa bakarak karar verilir. Tedavide tırnaliyatsız ve kolay bir yöntem olduğunu söyledi.
ğın iltihap oluşturan kısmını vücuttan uzakBu uygulamada, çengel şeklindeki çok yaylı
laştırmak esastır. Bu, tırnağın altına bir şey
çelik iki telin, hafifçe tırnak kenarlarına geçisokuşturup tırnağı yataktan havaya kaldırarildiğini, bunun daha sonra bükülerek tırnak rak mümkün olabildiği gibi, bir tel yardımıyla
yapısına uygun olarak bir araya getirildiğini
tırnağı havaya kaldırıp yataktan uzaklaştırbelirten Çoban, tırnağın bu şekilde yatağından makla da yapılabilir. Ancak sünger ve pamuk
bağımsız uzamasıyla iltihabın zamanla ortaparçası gibi şeylerle tırnak ile yatağı ayırmak
dan kalktığını söyledi.
basıncı daha çok artırıp iltihabı şiddetlendirebilir. Bu yöntemde de zaten sonunda minik
rAMELİYATA GEREK YOK
cerrahi müdahaleyle batan kısmın çekilmesi
Çoban, şu bilgileri verdi:
gerekebilir.Ama eğer çok ciddi bir inflamas‘’Bu yöntemde amaç şekil bozukluklarını
yon reaksiyonu (iltihap) yoksa, tırnak aşırı
gidermek ve tırnakların doğal ve sağlıklı
batmadıysa hemen çekmek, cerrahi mübir şekilde uzamasını sağlamaktır. Bu
dahale düşünülmemelidir.
yöntemle batık tırnak sorunu ameliyata
Önce telle müdahale etmek daha doğgerek kalmadan ağrısız, hızlı ve kalıcı
rudur.’’ Ciddi iltihap ya da aşırı batma
bir şekilde düzeltilebilir. Tel sistemi, tıryoksa, cerrahi işlemin ertelenebilenağın doğal bir şekilde uzamasını sağlar.
ceğini, tırnağı yataktan uzaklaştıran
Uygulamanın yapılacağı ayak parmağını
tel yönteminin uygulanabileceğini
uyuşturmaya gerek yoktur. Hasta birkaç
bildiren Doğruel, ‘’Cerrahların basit
dakikada takılan tel sayesinde belirli bir
tırnak batmalarında sıklıkla devreye
rahatlama hisseder. Bu uygulama
girmesi gerekmez. Ama kompgünlük hayatta ayakkabı giyilleks bir vakaysa, hasta uyum
mesini ve spor yapılmasını ensağlamadığıysa, tırnakta
Derya
gellemez.’’ el sisteminin ancak
batık derinleştiyse, iltihap
Çoban
bu konuda eğitim alan kişilerce
ciddiyse burada bir uzman
uygulanabildiğini belirten
doktor devreye girmeli ve
Çoban, ‘’Bu yöntem çocuklargerekiyorsa cerrahi müdada, şeker hastalarında ve nikel
hale uygulanmalıdır’’ diye
alerjisi olanlarda da rahatlıkla
konuştu.

2011 yılını geride kalırken halktan aldıkları
güçle, Hükümet ve Meclisin desteği, çalışanlarıın
inanç, azim ve gayretleri ile 2012’ye daha bir
umutla baktıkların belirten Akdağ, 2012 yılı
çalışma ve hedeflerini şöyle özetledi: “ Koruyucu
sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi
alanlarındaki çalışmalarımızı kurumlar arası
koordinasyonla daha da geliştirileceğiz. Dev sağlık
yatırımlarımızdan ihale süreçleri tamamlananların
inşaatlarına başlayacağız. Sağlık bölgelerimizdeki
alt yapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evde
Sağlık Hizmetleri ve e-sağlık gibi uygulamaları
yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Yeni teşkilat
kanunumuz ile hayata geçirdiğimiz yapısal ve
işlevsel değişiklikleri-yenilikleri hayata geçireceğiz.”

Özel Lokman Hekim Hastaneleri
ΪIFAć+APŲNŲZ

UYGUN ZAMANDA SU İÇMENİN FAYDALARI

ETLiK

SiNCAN

VAN
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Su içmek için uygun zamanlama suyun insan
vücudundaki etkinliğini azamiye çıkarır. Uyanır
uyanmaz 2 bardak su içmek iç organları aktive
eder. Her yemekten 30 dakika önce 1 bardak su
hazma yardım eder. Banyodan önce 1 bardak su
tansiyonun düşmesine yardım eder. Uykudan önce
1 bardak su kalp krizini ve felci önler. Bununla
birlikte su: m Beynimizin yüzde 75’ idir. m Vücut
ısısını düzenler. m Hücrelere gıda ve oksijen
taşır. m Solunum için oksijeni nemlendirir. m
Yediklerimizi enerjiye çevirir. m Kanımızın yüzde
83’ üdür. m Atıkları (oksitleri) yok eder. m Hayati
organlarımızı korur ve rahatlatır. m Kemiklerin
yüzde 22’ sidir. m Gıdaları absorbe etmesinde
vücuda yardım eder. m Adalelerin yüzde 75’ idir.
m Eklem yerlerini rahatlatır/yastık vazifesi görür.
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‘KAPLICAYA GiTTiM TEDAVi
OLDUM’ iNANIŞI ÇOK YANLIŞ
Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Safiye Göçer, antibiyotik tedavisinin grip için gereksiz
olduğunu belirterek, “Grip tedavisinde ağrı kesici ve
ateş düşürücü olarak aspirin kullanılmamalıdır”
uyarısında bulundu. Dr. Göçer, bağışıklık
sistemini güçlü tutabilmek için stresten uzak
durulmasını tavsiye etti. Gribin, ‘influenza’
virüsleri tarafından oluşturulan bulaşıcı bir
hastalık olduğuna dikkati çeken Göçer, virüs
vücuda girdikten sonra bulguların ortaya
çıkmasının 2-3 gün sürdüğünü vurguladı.
Göçer, gribe yakalanan kişide, 38 derece ateş,
baş ağrısı, vücutta genel ağrı, kırgınlık, kuru
öksürük, üşüme, titreme, terleme, bazen
burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı
görüldüğünü anlattı.
Gribal enfeksiyonlar ortalama bir haftada
iyileşirken, iyileşmenin nadiren 2 haftaya
kadar uzayabildiğini belirten Göçer,
şunları kaydetti: “Yapılması gereken
ise bir hekime müracaat ederek tanıyı
kesinleştirmek ve şikayetlere yönelik
ilaçları kullanmaktır. Dengeli beslenme,
bol sıvı tüketimi ve istirahat hem
şikayetlerimizi hafifletir hem de
iyileşme sürecini hızlandırır. Ama
istirahat etmeksizin hastalığı tam
atlatabilmek zordur. Bu nedenle halk
arasında bu hastalığa ‘Paçavra Hastalığı’
denilmektedir. Antibiyotik tedavisi grip
esnasında faydasız ve gereksizdir. Grip
tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücü
olarak aspirin kullanılmamalıdır. Özellikle

çocuklarda bu durum çok önemlidir. Viral başlayan
bu enfeksiyonda bazen bakteriyel enfeksiyon tablosu
ilave olarak komplikasyon dediğimiz durumlar ortaya
çıkabilir. Sinüzit, bronşit, zatürre bunlardan bazılarıdır.
İyileşmenin geciktiği, şikayetlerin değişme gösterdiği bu
gibi durumlarda mutlaka bir hekime muayene olup
gerekli tedavi yapılmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen
durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır.”Dr. Göçer,
gribin ortaya çıktığı dönemlerde kişiden kişiye kolay
bulaşabiliyor olmasından dolayı geniş kitlelerin
hastalıktan etkilendiği salgınların görülebildiğini
ifade etti. Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle
durumlarda okul ve işyerlerinde aksaklıklar
olabildiği için bulaştırıcılığı önlemeye
yönelik ya da bağışıklık sistemimizi
güçlendirmeye yönelik tedbirler
alınması çok önemlidir. Hastalığı
başkalarına bulaştırmamak için
aksırırken ya da öksürürken
mendil kullanmaya dikkat etmeli,
yaşlı ve küçük çocuklardan uzak
durulmalıdır. Eller sık sık yıkanmalı,
tokalaşmamaya dikkat edilmeli,
kapalı ortamlarda uzun süre
kalınmamalıdır. Bulunulan alanlar
sık sık havalandırılmalıdır. Grip damlacık
yolu ile yayılır ve bu tedbirleri almak tüm
toplum sağlığı yönünden çok önemlidir.
Bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek
için yeterli ve dengeli beslenme, iyi bir
uyku düzeni, kişinin durumuna bağlı
ağırlıkta yapabileceği düzenli egzersizler,
stresten uzak durmak önemlidir.”

hastalığa kapalı cerrahi ile müdahale etmeye başladıklarını anlatan Tandoğan, “Bu
yöntemle kalça kemiğinde kireçlenmeye
neden olan sebeplerin en önemlisinin
aslında önlenebilir daha doğrusu tedavi
edilebilir olduğunu gördük. Şimdiye kadar
bunu bilmiyorduk. Bu sene bu yöntem tüm
dünyadaki ortopedistlerin konusu oldu.
Ortopedistler, teknik olarak zor ve
özel donanım gerektiren bu yöntemi öğrenip deneyim kazanmaya
çalışıyor” diye konuştu.
Bu ameliyatın teknik olarak zor
bir ameliyat olduğuna değinen Tandoğan, bu ameliyatı
Türkiye’de yapan az sayıda
merkez olduğunu ve Çankaya Hastanesi’ndeki ekibin
bu ameliyatı en çok yapan
ekiplerden birisi olduğunu
dile getirdi. Artroskopi
yöntemi ile müdahale edemedikleri bazı hastalıklara
da müdahale eder hale geldiklerini anlatan Tandoğan,
“Eskiden erişkinlerde kalça ekleminde kireçlenme
olduğu zaman yaşa bağlıyorduk. Fakat gördük
ki, kireçlenmenin nedeni genç yaşlarda da ortaya
çıkabiliyor. Genç yaşta bu hastalığa müdahale
edersek, ileriki yaşlarda bazı durumlarda kalça
kireçlenmesini engelleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ARTROSKOPİ NEDİR?

Diz, omuz, ayak bileği, dirsek gibi eklemlerde uzun
yıllardan beri uygulanan Artroskopinin, kalça
ekleminde yeni yeni kullanılmaya başlandığını
belirten Tandoğan, kalça ekleminin ulaşılması zor
bir eklem olduğunu söyledi. Kalça ekleminin etrafının kemiklerle sarılı olduğunu belirten Tandoğan, bundan dolayı Artroskopinin önemli olduğunu bildirdi. Tandoğan, “Bu yöntem, açık cerrahide
çok büyük kesiler ve bazı durumlarda kemiğin de
kesilmesini gerektiren müdahalelerin, Artroskopi
FAZLA KİLO AŞINMAYA
ile birkaç küçük kesikle yapılmasını mümkün kıldı.
Açık cerrahi sırasında kalça eklemini yerinden
NEDEN OLABİLİR
çıkartıp müdahale ettikten sonra tekrar yerine
Kireçlenmenin aşırı kullanma, yaş ve başka sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyleyen koymamız gerekiyor. Bu müdahalelerde, hastalıklı
bölgeye güvenli bir şekilde ulaşabilmek için kemik
Tandoğan, eklem aşınmasının başladığı zaman
kesileri yapmamız, işlemi tamamladıktan sonra,
yapılabilecek çok az şey olduğunu kaydetti. Bacak,
diz gibi yük taşıyan eklemlerde kilonun aşınmada kalça eklemini yerine yerleştirip, kestiğimiz kemiği ve vidalar ile tespit etmemiz gerekiyordu. Kalça
önemli olduğunu belirten Tandoğan, “Genetik
yatkınlık da önemli. Eğer ailede kireçlenme varsa, Artroskopisi ile bu şekilde büyük girişimlere gerek
kalmıyor. Kamera yardımıyla eklemi görüntüleyesizde olma ihtimali artıyor. Hem ailede var, hem
rek, özel aletler kullanarak birkaç küçük delikle
de kilonuz fazla ise o zaman iş katlanarak artıyor.
hastalıklara müdahale edebiliyorsunuz. Bu dünyaDolayısıyla ileride bu tür sorunlarla karşılaşmada çok heyecan verici bir durum” diye konuştu.
mak için kiloya dikkat etmek önemli” diye konuştu. Egzersizin önemli olduğuna değinen Tandoğan,
İYİ BİR SANDALYE ŞART
zorlayıcı olmayan yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi
Teknoloji çağıyla birlikte insanların bilgisayar
egzersizlerin her yaşta yapılabileceğini söyledi. Bu başında uzun süreli çalıştıklarını hatırlatan Tandosporların hem kalp sağlığı hem de eklem sağlığı
ğan, “aşırı kullanım” diye tabir ettikleri hastalıkiçin faydalı olduğunu anlatan Tandoğan, eklem
ların ortaya çıktığını bildirdi. Bunun sonucunda,
şikayetlerinin soğuk ve nemli havalarda arttığını boyun, sırt ve el bileğinde bazı problemlerin ortaya
tekrarladı.
çıktığını kaydeden Tandoğan, bunların çoğunun
KALÇA KEMİĞİ KİREÇLENMESİ
sebebinin kötü pozisyon ve iş yoğunlu ile stresin
kasları sürekli gergin bırakmasıyla ilgili olduğunu
TEDAVİ EDİLEBİLİR
söyledi. Bilgisayar başında vakit geçiren insanlaFemoro-asetabuler sıkışma adı verilen ve son
rın öncelikli olarak iyi bir sandalye tercih etmeleyıllarda daha iyi anlaşılan bir hastalıktan bahseden Dr. Tandoğan, bu sıkışmaya bağlı olarak genç rinin şart olduğunu dile getiren Tandoğan, yüksekliği ayarlanabilen, sırt desteği olan sandalyelerin
yaşlardan itibaren kalça kemiğinin yavaş yavaş
kullanılması gerektiğini vurguladı. En az yarım
aşınmaya başladığını anlattı. Erken dönemde hafif
saatte bir bilgisayar başından kalkıp, germe ve
kasık ve kalça ağrısı ile başlayan bu hastalığın,
ileriki yaşlarda kalça kemiğinde kireçlenmeye ne- omuz hareketlerinin yapılması gerektiğini anlatan
Tandoğan, aynı pozisyonda kalmanın doğru olmaden olduğunu söyledi. Son 10-15 yıldır bu hastalık
dığını söyledi. Mouse kullanırken dikkatli olunüzerinde durulduğunu anlatan Tandoğan, önceleri
ması gerektiğini belirten Tandoğan, bilek destekli
açık cerrahi ile bu hastalığa müdahale edildiğini
mouseların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.
söyledi. Artroskopi denilen yöntemle birlikte bu

PROSTAT HASTALARININ BEKLEDiĞi
LASERLi YÖNTEM TÜRKiYE’DE
Özel Çankaya Doruk Hastanesi
gramdan büyük prostatlarda
Üroloji uzmanı Prof. Dr. Remzi
kapalı ameliyat yapılamıyor,
Sağlam 8 senede 2 bine yakın
HOLEP yönteminde ise 100-200
hastayı Greenlight olarak bilinen
gr büyüklüğünde prostatlar bile
prostatın laserle buharlaştırılması
tamamıyla çıkarılabiliyor. Bütün
yöntemiyle tedavi ettiğini, ancak
bu avantajlarıyla HOLEP yöntemi
hastaların bu yöntemden çok
prostat tedavisinde yeni altın
memnun kalmadıkları için daha
standart olarak tavsiye ediliyor”
gelişmiş bir tedavi yöntemi
diye konuştu. Prostat tedavisinde
aradıklarını dile getirdi. Sonunda
HOLEP yöntemini Türkiye’de halen
en etkili bir prostat tedavi yöntemi
çok az üroloji uzmanı tarafından
olan HOLEP ameliyatını öğrendiğini
uygulandığını söyleyen Dr.
kaydeden Sağlam, bu yöntemi
Sağlam, bu yöntemle ameliyat olan
Prof. Dr.
Berlin’deki Prof. Kuntz’un kliniğinde
hastalarda kanama olmadığını,
Remzi Sağlam
öğrendiğini ve bu yeni yöntemle
hiç prostat dokusu kalmadığını
prostatın tamamının laserle kıyma şeklinde
söyledi. Ameliyattan sonra hastaların ertesi
çıkarıldığını anlattı. Sağlam, bu yöntemle
gün evlerine gidebildiklerini de belirten
tedavi olan hastaların sonuçlarının, açık
Sağlam, çıkarılan dokuların da tahlile
ameliyatta olduğu kadar başarılı olduğunu
gönderilebildiğini ve laser uygulamasından
bildirdi. Sağlam, “Holmium laser ile yapılan
dolayı hastaların erkeklik fonksiyonlarında
yeni yöntemde prostat aynı açık ameliyatta
bozulma yaşanmadığını da kaydetti. Sağlam,
olduğu gibi kapsülünden ayrılarak idrar
“Prostat tedavisi için kullanılan tüm
kesesine itiliyor, idrar kesesindeki prostat
yöntemlerde yani TUR, Plasmakinetik TUR,
ise “morsellatör” denilen özel bir aletle kıyma Greenlight ameliyatı ve HOLEP ameliyatında
şeklinde çıkarılarak tahlile gönderiliyor. Bu
mesane boynunun yapısı bozulduğu için
şekilde gözden kaçabilen prostat kanserleri
hastaların çoğunda, cinsel ilişki sırasında
de yakalanabiliyor. Bu yöntemin en önemli
meni idrar kesesine gitmekte ve daha sonra
avantajlarından biri de her büyüklükteki
idrar ile atılmaktadır. Bu durum hastaları
prostata uygulanabilmesi. Bilindiği gibi 80
rahatsız etmemektedir” dedi.
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STRES GRiBi
TETiKLiYOR

Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. N. Reha Tandoğan, bütün
eklem şikayetlerinin soğuk ve nemli havalarda arttığını belirterek, soğuk havanın
belirtileri ortaya çıkardığını bildirdi. Var
olan hastalığı soğukla birlikte insanların
fark etmeye başladığını söyleyen Tandoğan, kaplıcalar ve sıcak suyun faydalı
olduğuna inanışın sebebinin
bundan kaynaklandığını
belirtti. Tandoğan, “ Kaplıca
ve ılıcalar eklem hastalıklarını tedavi etmiyor. Sıcak
su, kan akımını artırıyor,
kasları yumuşatıyor. Bu
da geçici bir rahatlık hissi
sağlıyor. Eklemdeki aşınma, yıpranma hala orada
duruyor. Sadece belirtiler
sakinleşiyor. Kaplıcaya
gittim tedavi oldum inanışı
çok yanlış.” dedi.
Halk arasında kireçlenme
olarak bilinen Osteoartrit
hastalığı üzerinde duran Tandoğan, kireçlenme hastalığını eklemin yıpranması
ve aşınması olarak tanımladı. Normalde eklemde
kayganlığı sağlayan şeyin eklem kıkırdağı olduğunu söyleyen Tandoğan, bu kıkırdağın kemikler
arasında hareketi sağladığını belirtti. Kıkırdağın
aşınmasıyla birlikte o kayganlığın kaybolduğunu ve kemiklerin birbirine sürtmeye başladığını
anlatan Tandoğan, eklemlerde duyulan seslerin
sebebinin bu olduğunu dile getirdi. İnsanların
yaptığı gerdirme, kıtırdatma, bükme, uzatma gibi
hareketlerin kireçlenmeyi tedavi etmeyeceğini
belirten Tandoğan, bilinçsiz yapılan hareketlerin geri dönüşü olmayan bazı durumlara neden
olabileceğini vurguladı. Tandoğan, özellikle boyun
ve bel omurlarına yapılan bilinçsiz hareketlerin o
bölgede fıtık varsa onu artırabileceği gibi felce de
neden olabileceğini söyledi.
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Yaş ilerledikçe gebe
kalma oranı düşer

Kadınlarda aşılama yöntemi ile 35-40 yaş aralığında gebelik şansı yüzde 10 iken, 40 yaş üstünde
bu oran yüzde 5’e kadar düşüyor. 40 yaş üstünde tüp bebek ile gebelik elde edilme ihtimali, diğer
yöntemlere göre daha yüksek olmakta, ancak bu oran da yüzde 20 civarında olmaktadır.

Hastalar
nelere dikkat
etmeli
-

Anatolia Tüp Bebek Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Hakan
Yaralı, günümüzde ileri yaşlarda
çocuk sahibi olma arzusu ile
başvuran çift sayısının arttığını
bildirdi. Bunun nedenlerinin
eğitim, kariyer kaygısı ve
ya maddi nedenlerle çocuk
sahibi olmanın ileri yaşlara
ertelenmesi ya da boşanma
oranlarının artmasıyla ileri
yaşlarda yapılan evliliklerin
olduğunu anlatan Yaralı, bayan
yaşı ilerledikçe gebe kalma
oranlarının düştüğünü söyledi.
Yaralı, 25 yaşın altında gebe
kalmakta sıkıntı oranının
yüzde 7’ler civarında iken, bu
oranın 35-39 yaşta yüzde22’ye ve
40-44 yaşlarında yüzde 29’lara
çıktığını belirtti.

Anatolia Tüp Bebek
Merkezi Direktörü
Prof. Dr.Hakan Yaralı,
yumurtalık rezervi düşük
ve özellikle 38-40 yaş
üzerindeki hastalar da
tüp bebek tedavisinin
itina ile yapılmasının
büyük önem taşıdığını
anlattı. Bu hastalarda,
yani tüp bebekle dahi
gebelik şansı düşük olan
zor hasta grubunda tüp
bebek merkezi seçiminin
büyük önem taşıdığını
söyleyen Yaralı, hastaya
uygun ilaç tedavi
protokolü ve dozunun
uygulanmasının, altın
değerindeki yumurtaların
laboratuar ortamında
en uygun şekilde
muamele edilmesinin
ve mikroenjeksiyon
yöntemi ile elde edilen
embriyoların nazik
bir şekilde rahime
transferinin bu hastaların
olası şanslarını en iyi
şekilde kullanmalarını
sağlayacağını kaydetti.

Yumurtalık rezervi

Kış aylarında beslenme

Kilo nedeni
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Kış aylarında düşen vücut ısısı
da kilo almaya neden olan
diğer bir etkendir. Vücut,
ısısını dengelemek için
ek enerjiye dolayısı ile
ek besine ihtiyaç duyar.
Her üşüdüğümüzde enerji
ihtiyacımızı karşılamak
için besin tüketimimiz
artar ve daha fazla besin
tüketmeye başlarız. Bu
noktada tükettiğimiz
besinler önemlidir,
çünkü tüketilen her
yüksek enerjili besin
(şeker, unlu gıdalar,
yağdan zengin
besinler gibi) kış
aylarında fiziksel
aktivitenin de
düşmesinden
dolayı bizlere
kilo olarak
döner. Dengeli ve
düzenli beslenerek hem
kilo alımını önlenmiş hem de kış
aylarının getirdiği hastalıklara
karşı vücut direncimizi artırmış
oluruz” şeklinde konuştu.
Dengeli beslenin kişiye özel
olduğunu dile getiren Atik,
yaş, cinsiyet, iş hayatı, fiziksel
aktivite durumu varsa sağlık
problemlerinin kişinin beslenme
planını etkilediğini söyleyen
Atik, metabolizmanın hızlanması
için mutlaka kişiye özel ana ve
ara öğünlerin planlanması, güne
mutlaka kahvaltı ile başlanması ve
uzun süreli açlıktan kaçınılması
gerektiğini anlattı. ayrıca kışın
azalan su tüketimine özellikle
dikkat edilmesi gerektiğine vurgu
yapan Atik, günlük 2-2,5 lt su
tüketiminin altına düşülmemesi
gerektiğini söyledi. Atik, suyun
sindirim sistemini düzenlerken
bir taraftan da metabolizmayı
hızlandırıcı etkiye sahip olduğunu
ve kilo vermeye de yardımcı

olduğunu kaydetti. Atik, sözlerine
şöyle devam etti:
“Kış aylarında sıkça karşılaşılan
enfeksiyon hastalıklarına karşı
vitamin ve minerallerden zengin
olan sebze ve meyve kullanımının
artırılması bağışıklık sistemimizin
kuvvetlenmesi açısından
antioksidan olan ve vücudun
savunma sisteminde rol oynayan
çinko, A, E, C vitamini içeren
besinlerin bol miktarda tüketilmesi
önemlidir. Kurubaklagilerin de B
vitamini, posa içeriği ve önemli
enerji kaynağı olması açısından
kış mevsiminde bol miktarlarda
tüketilmesi faydalıdır.”

getiren Yaralı, “38 özellikle 40
yaşından sonra bu süreyi 6 aya
indirmekteyiz. Aşılama yöntemi
ile 35-40 yaş aralığında gebelik
şansı yüzde 10 iken, 40 yaş
üstünde bu oran yüzde 5’e kadar
düşmektedir. Bu nedenle 38-40
yaş sonrasında aşılamayı tercih
etmiyoruz. 40 yaş üstünde tüp
bebek ile gebelik elde edilme
ihtimali, diğer yöntemlere göre
daha yüksek olmakta, ancak bu
oran da yüzde 20’ler civarında
olmaktadır” diye konuştu.

Rezerv düşüklüğü
düşük riski 25 yaş altında
yüzde10 civarında iken 35-39
yaş aralığında yüzde18’e ve
43-44 yaşında yüzde 60-70’lere
çıkmaktadır.”

İleri yaş evlilikleri
35 yaş altında gebeliği elde
etmek için beklenilen sürenin
korunmasız 1 yıl düzenli
cinsel ilişki olduğunu dile

Bir başka hasta grubunun
genç yaşta olmasına rağmen
over rezervi düşük olan
hastalar olduğunu dile getiren
Yaralı, “Ailesinde erken
menopoz öyküsü olanlar da,
çikolata (endometrioma) kisti
varlığı, yumurtalıktan kist
alınma operasyonu geçirilmiş
olması ve ağır sigara içimi olan
bayanlarda düşük over rezervi
görülme riski artmaktadır” dedi.

Maden suyu önerisi
Mineral açısından oldukça
zengin ve sağlığı dengeleyici
olan maden suyunun
yaz aylarında olduğu
gibi kışın da rahatlıkla
tüketilebileceğini söyleyen
Atik, maden sularının
yeraltında oluşma
süreçlerinde hemen
hepsinin değişik
düzeylerde kalsiyum,
magnezyum,
florür ve sodyum
içerdiğini dile
getiren Atik,
bu mineralleri
insan sağlığı
için yaşamsal
önem
taşıdığına
vurgu yaptı.
Atik, şunları
söyledi:
“Sodyum
su-elektrolit ve asit-baz
dengesi, sindirim desteği ve uyarı
iletimi, kalsiyum kemik ve kalp
damar sağlığı, sinir uyarı iletimi,
magnezyum kalp, kas ve sinir
sağlığı ile enerji üretimi, florür ise
diş ve kemiklerde yaşamsal işlevler
görür. Zengin mineral içeriğinden dolayı doğal katkı sağlaması
açısından hamilelik döneminde de
tavsiye edilen maden suyu tüketimi, sağlıklı bireyler için Amerikan
Obezite Birliği tarafından 600 ml
olarak belirlenmiştir.”
Ülkede tuz tüketiminin oldukça
yüksek olduğuna dikkat çeken
Atik, tuzun yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülseri gibi
hastalıklara zemin hazırladığını
söyledi. Ayrıca fazla sodyum alımının böbreklerden kalsiyum atımını
hızlandırdığı için kemik erimesi
için risk faktörü oluşturduğunu
dile getiren Atik, maden sularının
da yüksek sodyum içerdiklerinden
dolayı aşırı miktarda tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
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Diyetisyen Yeşim Ay Atik, kış
mevsiminin başlamasıyla birlikte
grip salgınının yanı sıra kilo
artışının da birçok kişi için sorun
olduğunu bildirerek, kış aylarında
vücudun kilo almayan neden
yatkın olduğunu anlattı.
Atik, “Öncelikle kış döneminde
fiziksel aktivitemizin azalmasıyla
birlikte bazal metabolizma hızı
düşmekte, harcadığımızdan daha
fazla enerji aldığımız için de kilo
artışı görülmektedir. Gündüz
süresinin geceye göre uzun olması
ve öğünlerdeki yoğunluğun geceye
kayması yemek konusunda
kontrolsüz olmamıza neden
olmaktadır.

Yaralı, sözlerine şöyle devam
etti: “Yumurtalık rezervi bir
bayanın yumurtalıklarının
uyarım sonucu çoklu yumurta
üretebilme potansiyelidir.
Erkeklerde ergenlik sonrası
yaşam boyu yeni sperm üretilse
de bayanlarda fizyoloji daha
farklıdır. Bir kız çocuğunun
anne karnındayken her iki
yumurtalığında toplam 7 milyon
yumurta var iken, doğumda bu
sayı 1 milyona düşmekte, adet
görmeye başladığında 300 bin, 35
yaşında 25 bin civarında olmakta
ve ardından da hızla yumurta
sayısı azalmaktadır ve yeni
yumurta yapabilme şansları
olmamaktadır. Bu nedenle 35
yaşından, özellikle 40 yaşından
sonra yumurtalık rezervi
belirgin olarak azalmakta, gebe
kalma ihtimali düşmektedir.
Yaş ilerledikçe yumurta kalitesi
de azalmakta ve kromozomal
anomalili yumurta üretimi
riski artmaktadır. Bu nedenle
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SiGARA
SiNÜZiT
NEDENi

Uzmanlar, sigara ile sinüzit arasındaki ilişkiyi
şöyle açıklıyor: “Sigara yakıldığında ucundaki ısı 900 santigrat derece, çekilen nefesteki
sıcaklık ise 30 derecedir. Dokuz yüz derece
sıcaklıkta tütün bitkisi içindeki moleküllerde bir takım değişiklikler olması kimse için
sürpriz değildir. Pek çok yeni kimyasal madde
bu sıcaklıkta oluşabilir veya zaten tütünde
bulunan kimyasalların başka formları ortaya
çıkabilir. Bu kimyasallardan bazıları kanserojendir. Kanserojen olan kimyasalların sayısının, sigaranın tütününe, kağıdına ve filtresine
bağlı değişmek üzere yaklaşık olarak 55 adet
olduğu bilinmektedir. Polisiklik aromatik
hidrokarbonlar, aza-aranes, N-nitrozaminler,
aromatik aminler, heterosiklik aromatik aminler, aldehidler, çeşitli organik maddeler ve
inorganik bileşenler bu maddelerdendir. Bu
maddeler kanserojen olmaları yanında burun
ve sinüs mukozası için de zararlı maddelerdir.

RÜYALARINIZ 2 SAATTE
GERÇEK OLSUN
TEK
SEANSTA
MÜMKÜN

ArtPlast Estetik
Cerrahi’den
Plastik ve
Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Dr. Op.
Orhan Murat
Özdemir, Posta
Gazetesi’nin
sorularını yanıtladı.

Kalçanızın büyüklüğünden değil, biçimsizliğinden yeterince
kalkık ve yuvarlak olmamasından şikayetçi
misiniz? ‘Bunun için
aylarca spor yapmaya
zamanım yok” diyorsanız Thermage Body,
tek seanslık bir işlemle
sizi Brezilyalı mankenler Adriana Lima ve
Gisele Bundchen gibi
yuvarlak ve kalkık bir
popoya kavuşturabilir.

rTÜM VÜCUDA ZARARLI

Mukozanın kendi kendisini temizleyen, bakteri
ve virüsleri uzak tutmaya çalışarak, vücuttan
atan kendisine has bir savunma mekanizması
vardır. Bu mekanizma o kadar etkindir ki pek
çok kişi nezleli veya gripli hastalarla karşılaşmalarına rağmen çoğu zaman bu sistem sayesinde bir sorun yaşamazlar. Tarif ettiğim bu
savunma yolunu, sigaranın içindeki maddeler
sekteye uğratır, virüs veya bakteriler kolayca
yerleşerek burun ve sinüs mukozasında şişlik
ya da yara yaparak, zaten son derece dar olan
sinüs açılma deliklerinin tamamen kapanmasına yol açarlar. Kapanan delikler sonrasında
sinüslerin içerisinde kapalı kalan hava ve oksijen azalır, ayrıca sıcak, nemli ve besin açısından zengin havasız bir ortam bulan bakteriler
de hemen çoğalmaya başlayarak sinüslerin
iltihaplanmasına yol açar. İltihap arttıkça şişlik
ve tıkanıklık artacağından hasta kronik sinüzit
dediğimiz kısır döngüye girmiş olur.”

Sağlıklı ve Güçlü Yaşam için...

100% KIRMIZI KORE

GİNSENG

-KORE DEVLET ÜRÜNÜ300mg x 200 tablet

ürün alırken
bu logoya
dikkat !

Cinsel isteği artırmaya
Kişinin strese uyum sağlamasına
Yorgunluğu gidermeye yardımcı olur
.

SEMO SQUALENE
‘ Köpekbalığı karaciğeri yağı ’

2000 mg x 60 kapsül

‘ Ağır metallerin ve toksinlerin vücuttan atılarak
hücre yenilenmesine yardımcı olur’

FERMENGİN
Maca + Ginseng
Kadın ve erkekler
de cinsel isteği
arttırmaya yardımcı
olur

Saç dökülmesini engellemeye,
saç gelişimini desteklemeye,
kepeğin giderilmesine
yardımcı olur.

www.likyasaglik.com

ürünlerimiz gıda takviyesidir, aktar ve eczanelerden temin edebilirsiniz.

T

hermage Body, ciltte sıkılaşma ve toparolan gençliğin daha uzun süre muhafaza edilmelama sağladığı için, özellikle kısa sürede
si ve radikal ameliyatların geciktirilmesi tercih
belirgin sonuç almak isteyenlerin adresleediliyor. Böylece hem kişi bir anda yüzünde
ri arasında. Sistem sorunlu bölgeye gönderdiği
büyük bir değişiklik yaşamıyor, hem de yaşlanradyo dalgalarıyla kollajen dokuda yenilenme
ma çok daha yavaş seyrediyor.
sağlamayı amaçlıyor. Saç teli gibi düşünebileceCilt gençleştirmede cerrahi girişim için erken
ğimiz ve popomuzun dik ya da gevşek olmasınbir yaş kabul edilen özellikle 30-45 yaş grubu kidan sorumlu kollajenler; gönderilen ısı ile, bir
şilerde, göz kapağı, gıdı gibi bölgelerdeki sıkılaşsaç teli nasıl sıcakla gerilip kalınlaşırsa buna
ma ve gençleşme için artık Thermage Body tedabenzer biçimde gerginleşip kalınlaşıyor. Bu da
visi uygulanıyor. Ciltte gevşemeler, sarkmalar
popomuzu işlem biter bitmez sıkılaştırabiliyor.
görülen kişilerde, elastikiyet kaybını gidermek
Öyle ki sağ kalçanıza uygulanan işlem biter
için kullanılan bu yöntem, alın ve göz çevresinbitmez sol kalçanızla aralarındaki farkı açıkça
deki kırışıklıkların giderilmesinde, yanaklargözlenebiliyor. Üstelik ısı uyarısı alan kollajen
daki sarkmaların toparlanmasında, ağız çevredoku kendini onarmaya da gidiyor ve üretimini sindeki özellikle sigara içiminden kaynaklanan
artırma sinyalleri alıyor. Bu da günden güne
dudak üzerindeki kırışıklıkların tedavisinde,
artan sıkılaşma etkisi bekleyeceğiniz anlamına çene ve çene altında, karın, iç uyluk ve kollarda
geliyor. Dünyada Amerika ve Avrupa’da uygugevşeyip sarkan cilt dokusunun toparlanmalanan ve FDA onayına sahip bu sistem, daha
sında, bozulan yüz ovalinin sıkılaştırılmasında,
biçimli, sambacı gibi popoya sahip olmak istekalça bölgesinin daha kalkık ve yuvarlak olarak
yenleri ve cilt germe ameliyatından çekinenlere
biçimlendirilmesinde kullanılıyor.
alternatif oldu. Ankara’da da sistem ArtPlast
Thermage Body uygulaması
Estetik Cerrahi’de uygulanıyor. ArtPlast Estetik
Cerrahi’den Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
ne kadar sürüyor?
Uzmanı Dr. Op. Orhan Murat Özdemir, Posta
İşlem süresi, uygulama yapılacak alana bağlı
Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.
olarak 20 dakika ile 2 saat arasında değişiyor.

Thermage Body sisteminden bize
kısaca bahseder misiniz?

Kaç seans uygulanıyor?

sarkma ve gevşemeler için de
kullanılabiliyor mu?

Sonuçlar ne zaman görülür?

Kullanılabiliyor. Hatta bu noktada geçmişte yaptığımız cilt germe ameliyatlarını daha ileri yaşlarda yapmamızı sağlıyor diyebilirim. Eskiden
gençleşme uygulamaları için cildin iyice çökmesi beklenirdi. Daha sonra gerekli ameliyatlar
yapılırdı. Şimdi ise yaşlanma beklenmeden var

İlk sonuçlar hemen görülebilir. İyileşme süresi
seans bitiminde başlar ve uzun süreler cildin
bu iyilik halinin devamı gözlenir. Ölçülebilir
sıkılaşma ve şekillenme tek seanslık bir uygulama sonrasındaki iki ile altı ay arasında giderek
artan bir şekilde görülebilir.

Dört veya daha fazla seans gerektiren lazer
Bu yöntem, cildinizin derin tabakalarındaki
uygulamalarının
aksine, Thermage Body’de tek
liflerin kollajen moleküllerinin kısalıp, gerseans
genellikle
yeterli
olabiliyor. Yüz yaşlanginleşmesini ve destek dokulardaki sarkıkları
masında
her
yıl
bir
uygulama
yapılmasının
toparlayarak, cildinizi eskisinden daha genç
faydalı
olacağını
öngörmekteyiz.
görünmesini sağlayabiliyor. Yalnızca tek seans
uygulanan monopolar bir radyofrekans yöntemi Thermage Body cilt germe ameliyatolan Thermage Body’nin farkı ilk seans ertesi
larına bir alternatif olabilir mi?
sonuçların gözlenmesi hem de yavaş yavaş ve
artarak etkinin devam etmesi, üstelik her deri
Thermage Body’nin en önemli özelliği ametipinde uygulanabiliyor olmasıdır. Günümüzde
liyatsız bir uygulama olması. İşlem, anestezi
kadınların artık arzu ettiği kalça ve popo biçimi,
almadan ve ciltte hiçbir kesi yapılmadan, iz
yuvarlak ve arkaya doğru çıkıntılı, ama kasların bırakmadan 1 saat kadar süren tek seans olarak
aşırı belirgin olmadığı, yanlara doğru taşmayan, uygulanıyor. Uzman doktor muayenehanesinde
dar biçimli, üst alt mesafesi yani Brezilyalı samyapılması gereken, Dünyanın en prestijli onay
bacı kadınların poposu gibi tarif edilebilir. Tek
mercisi FDA (Food and Drug Administration
seans uygulanan bu teknoloji, kolajen yapıda he- Amerikan Gıda ve İlaç idaresi) tarafından
men etkisini gösteren bir sıkılaşma sağlıyor ve
onaylanmış bir sistem. Ancak elbette estetik
zaman içinde bu sıkılaşma artış gösterebiliyor. cerrahi kadar etkili diyemeyiz. Çok sarkmış ciltSeans ertesi gözle görülür bir biçimde poponun
lerde ve kalın derilere yapılan uygulamalardan
toparlanması, kalkması ve cilt yüzeyinin gergin- çok etkili sonuç alamayız. Ama yüz germe veya
leşmesi beklenen sonuçlar arasındadır.
karın germe yaptırmış ya da liposuction sonrası
istediği
sonucu elde edememiş hastalarda faydaThermage Body, yüzümüzdeki
lı olacağını söyleyebilmekteyiz.

ÇOCUĞUNUZUN GÖZÜ
SAĞLIKLI MI?
Yarıyıl tatilinde çocuğunuzun gözünü
rDüzenli göz
kontrol ettirebilirsiniz. Türkiye’de her
muayenesi
önemli
üç çocuktan birinde uzak veya yakını
görme sorununa rastlandığını belirten
Ailelere okul öncesi çocuklarını muhakDünyagöz Ankara Hastanesi’nden
kak düzenli olarak doktora götürmeleDoç. Dr. Sühan Tomaç, bu durumun
rini öneren Doç. Dr. Tomaç, “Bu sayede
çocukların derslerdeki başarısını
bir veya her iki gözde görme azlığı
önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.
problemi, buna neden olan hastalıklar
Çocuklarda uzak veya yakın görme
ve şaşılık erkenden tespit edilir. Yapılabiliyorsa doğumdan sonra ilk 3 ay, bir
sorunlarının göz tembelliğini de
yaş, iletişimin kurulabildiği ve görmetetiklediğini belirten Doç. Dr.
Sühan Tomaç
nin alınabildiği 3-4 yaş içerisinde, okula
Tomaç, konuştu: “Çocuğunun
başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz
görme bozukluğunun farkında olmayan
muayenesi yapılması gereklidir” diye konuştu.
aileler, çocuklarının derslerdeki düşük
Doç. Dr. Tomaç, hipermetropi, miyop, astigmat
başarı seviyelerini, öğrenme yeteneklerinin
gibi kırma kusurları, göz tembelliği ve şaşılığın
düşüklüğüne bağlıyor. Oysa çocuğun öğrenme
kabiliyetinde bir eksiklik yok, iyi göremediği için çocuklarda en sık
görülen sorunderslerinde geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda
lar olduğunu
önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor
belirtti.
ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme
kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. İş işten
geçmeden aileler duyarlı davranmalı.”
Doç. Dr. Tomaç, görme problemlerinin erken
teşhis edilmesi halinde tedavinin de başarı
oranının artacağını ifade eden, Doç. Dr.
Tomaç, göz bozukluğunun belirtilerini
şöyle sıraladı: “Çocuğun tahtayı
yeterince iyi görememesi, okurken satır
atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi,
bir gözünü daha öne alarak kitaba
bakması, televizyonu yakından
seyretmesi, gözlerde sulanma ve
dolayısıyla ödevlerini yaparken
zorlanması gibi durumlar
göz bozukluğunun işaretidir.
Çocuklarında bu tür şikâyetler
gözlemleyen ebeveynlerin
hekime başvurmalarında
yarar var. Erken
konulan teşhis ve
gözlük kullanımı gibi
yollarla tedavi süreci
kolayca atlatılabilir.
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Diyabete çözüm
doğada gizli

7

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlker Durak ve Nuri Kaplan diyabet hastalığının tedavisi olmayan bir kader olmadığını, bilakis
tedavisi ve çözümünün doğada gizli olduğunu söyledi

Sağlıklı yaşamak için
sağlıklı kan dolaşımı
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.

Kan hayattır
Seven, “Sağlıklı bir vücuda
sahip olmak dendiğinde akla
gelen ilk şey sağlıklı bir kan dolaşımıdır. Kan hayattır. Sağlıklı bir
kan dolaşımı için düzenli egzersiz
yapmalı, sağlıklı besinler tüketmeli, temiz su içmeli ve temiz
hava solumalıyız. Ama ne yazık
ki günümüzde, sağlıklı besinler
tüketmek, temiz su içmek ve
temiz hava solumak pek mümkün
değil. Çevre faktörleri sağlığı ve
yaşam süresini kalıtsal olarak
edinilen genetik faktörlerden
daha çok etkiler. Vücudumuzun
içinde olmayan her şey çevreyi
oluşturur. Soluduğumuz hava,
içinde yaşadığımız şehir, yediğimiz besinler ve tanıdığımız
in¬sanlar. Sağlıklı kalmanın
anahtarlarından biri de bulunduğumuz çevrede zarar görmeden
yaşamaktır” diye konuştu.

Çevresel zehirler
Sigara dumanı, zehirli kimyasallar, evde radon veya asbest
bulunması ya da hava kirliliği
gibi çevresel zehirlerin kanser
ve diğer hastalıkların ana nedeni

olduğunu belirten Seven, “Sigara
içme yaşlandırır. Dumanlı bir
mekanda bir saat bulunma dört
sigara içmiş gibi etkilidir. Sigara
akciğer hastalıklarına, yüksek
tansiyona yol açar. Kalp damar
hastalığı riskini artırır. İmmün
sistemi zayıflatır. Sigaradaki
zararlı mad¬deler DNA’ya etki
ederek genetik değişikliklere,
böylece kansere neden olur” dedi.
Hava kirliliğinin kalp ve akciğer hastalıklarını arttırdığını da
değinen Seven, hava kirliliğinin
astım oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi. Ağır metallerden
çevrede en sık karşılaşılan
olmaları nedeniyle özellikle civa
ve kurşunun sağlık için en tehlikeli metalar olduğunu söyleyen
Seven, civa ve kurşunun bilinmeden küçük miktarlarda uzun süre
alınmasıyla zehirlenilebileceğini
söyledi.

Şeker hastalığının 21.yüzyılın kabusu olarak
nitelendiğini belirten Dr. Nuri Kaplan, “Şeker hastalığı ülkemizde 10 milyonun üzerinde
vatandaşımızı etkisini almış durumda. Her
geçen gün yaygınlaşan şeker hastalığı artık 20’li
yaşlardan itibaren görülmesi yaygınlaşmaya
başlamıştır. Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde başta kalp olmak üzere damar tıkanıklıkları,
kolesterol, görme bozuklukları, felç, böbrek
yetmezliği, tansiyon, iyileşmeyen yaralar, el ve
ayaklarda his kaybı, asabiyet, gibi birçok ciddi
hastalığa da neden olmaktadır” diye konuştu.
Modern tıp tedavisinin yanında bitkisel takviyelerle desteklendiğinde şeker hastalığından
tamamen kurtulmanın mümkün olabileceğini
ifade eden Kaplan, bundan çok kısa süre önce
dünyadaki ölümlerin çok büyük bir kısmını
oluşturan verem, sıtma, veba gibi hastalıkların
bugun sadece isimleri bilinen fakat kendileri
gündeme dahi gelmeyen hastalıklar haline geldiğini söyledi. Kaplan, aynı durumun ilerleyen
yıllarda şeker hastalığı içinde geçerli olacağını
kaydetti. Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:
“Başta Prof. Dr. İlker Durak olmak üzere
dünyada bu konuda yapılan çalışmaları inceleyerek uzman ve yetkin bir kadro birlikteliği oluşturarak diyasonu ortaya çıkardık.
Dünyanın özellikle de üniversitelerde yapılan
akademik çalışmalarda diyasonun içindeki
besinlerin diyabet tedavisinde çok etkili olduğu
ortaya konmuştur. Prof. Dr. İlker Durak diyabet
tedavisinde yararlanılan tıbbı bitkilerle ilgili
dünyadaki birçok farklı üniversitede ve kliniklerde yapılan çalışmalardan bazılarına örnekler

veriyor. Çemen otu tohumu, saponinler bakımından zengindir. Ayrıca yapısında demir,
fosfor ve sülfür bileşiklerine ilaveten yüksek
miktarlarda protein, karbonhidrat, yağ ve fiber
bulunur. Yapılan bir çok deneysel çalışmada çemen otu tohumunun tip 2 diyabetlilerde insülin
direncini kırarak kan glikoz seviyesini önemli
ölçüde düşürdüğü gözlenmiştir.”
Çemen otu tohumunun ayrıca tip 1 diyabetiklerde de kan şekerini önemli ölçüde düşürebildiğinin gözlemlendiğini aktaran Kaplan, çemen
otu tohumumun diyabet hastalarının bozulan
damar yapılarının düzelmesinde de olumlu etkiler gösterdiğini anlattı. Soya içinde bulunan
isoflavonların da glikoz metabolizmasını regüle
edebildiği ve insülin direncini kırabildiğinin
tespit edildiğini söyleyen Kaplan, tarçının da
çemen otu gibi hem tip 1 hem de tip 2 diyabetlilerde kan şekerini düşürdüğünün tespit
edildiğini ifade etti. Yeşil çayın, yapısındaki
polfifenenolik antioksidan olan kateşinlerden
dolayı bağırsaktan glikoz emilimini enhibe ettiğini belirten Kaplan, ayrıca yeşil çayın diyabetli
hastalarda kandaki seviyesini düşük olan ve
karbonhidrat metabolizmasında önemli görev
yaptığı gözlenen bir proteinin kan seviyesini
yükselterek kan şekerini regüle ettiğinin gizlendiğini söyledi. Bununla birlikte sarımsağın kan
şekerini düşürücü etkisinin endotel fonksiyonu
düzeltici etkisi ile ilgili olduğunu gösteren veriler bulunduğunu söyleyen Kaplan, sarımsağın
uygun olarak tüketildiğinde pankreası onarıcı
etkisi olabileceği ve bunun pankreasın beta adacıklarının insülin sentez ve sekresyon kapasite-

sini arttırabildiği gözlemlendiğini kaydetti.
Prof. Dr. İlker Durak ise şunları söyledi:
“Burada çeşitli bitkilerin literatürlere geçmeye başlayan etkilerinden bahsederken sunuda
açık bir şekilde ifade etmeliyiz ki, yukarıda
bahsettiğimiz bitkileri rastgele kullanmak
yada gelişi güzel dozlarda kullanmak hiçbir
fayda sağlamayacağı gibi hastaların olumsuz
etkilenmesine de sebep olabilir. Bunlar ancak
belirli formüller dahilinde kullanıldığı zaman
fayda sağlar. Birçok hastamız bunların nasıl
kullanılacağını veya ne kadar kullanılacağını
sormakta, bu ürünlerin nasıl kullanılacağı ne
kadar kullanılacağı çok önemli olmakla beraber
hangi bölgeden hangi şartlarda toplandığı da
bir o kadar önemlidir. Burada bir kısmından
bahsettiğimiz tıbbi bitkileri gelişi güzel kullanmak, yanlış ölçülerde kullanmak istenmeyen
sonuçlarda doğurabilmektedir. Bu bitkilerde
GDO’lu maddeler olmaması, Gıda Tarım Ve
Hayvancılık Bakanlığının denetiminde olması
çok önemlidir.”

BEYPAZARI MADEN SUYU YÖNETiM KURULU BAŞKANI ERCAN:

Avrupa’dan daha
az maden suyu
tüketiyoruz
Türkiye’de maden suyu öneminin bir Avrupalı
kadar bilinmediğinden yakınan Beypazarı
Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi
Ercan, “Avrupalı, su yerine maden suyunu bir
litrelik şişelerde içiyor” dedi.
Beypazarı Maden Suyu Yönetim
Kurulu Başkanı Niyazi Ercan,
“Türkiye’nin sağlıklı ve genç nesiller olarak kalmasını istiyorsak,
maden suyu çimine önem verilmeli. Avrupa’nın yaşayış ve yemek
kültürüne özeniyoruz, ama onlar
gibi maden suyu içmiyoruz. Neden
maden suyunu yeterli miktarda
içmiyoruz ki” dedi. Beypazarı
ilçesinin 3. Kuşak deprem bölgesi
olduğunu hatırlatan Ercan, buradaki fay hattından maden suyunun
sürekli artezyen yaptığını söyledi. Ercan, “Jeolog arkadaşların
dediklerine göre, çıkardığımız
maden suyunun geliş noktası 2 bin
200 metre derinlikte, bu çok güzel
bir şey. Çünkü kirlenmeye maruz
kalmadan, tamamen doğal, hiçbir
risk taşımayan Beypazarı Maden
Suyu yer yüzene kendi cazibesiyle
çıkıyor” diye konuştu.

letme alanı yoksa, tarım, seracılık,
hayvancılık alanı yoksa ve havza
kirlenmemişse o havzadan en güzel,
en lezzetli ve en sağlıklı maden
suyu çıkar. Beypazarı Maden Suları da bu özelliklere sahip firmalardan bir tanesidir. Kalitemiz ve
üretimdeki hızımızla şu anda sektör
lideriyiz. Türkiye’de 35’ye yakın
maden suyu işletmesi bulunuyor.
Bunların arasından sıyrılıp en uç
noktaya yerleşmek yani zirveye
çıkmak hiç kolay olmadı.”

rHERŞEYİN DOĞALI
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Türkiye’nin en modern maden suyu
tesisi, en hızlı maden suyu üretimi
ve en kaliteli maden suyuna sahip
olduklarını dile getiren Ercan, yurtdışından birçok firmanın burayı
almak istediklerini, ama kendilerinin hiçbir zaman Türk topraklarını
yabancı sermayeye vermek istemediklerini anlattı. Beypazarı Maden
rSEKTÖR LİDERİYİZ
Suyu’nun Türkiye’nin pek çok il,
kasaba ve köyünde bulunabildiğini
Maden suyunun çeşitli katman ve
kayaçlardan geçtiğini, o kayaçların belirten Ercan, “Biz sadece üretim
yapıyoruz. Dağıtım işi bayilerimiz
ve katmaların tadını alarak zengin
tarafından yapılıyor. Zayıf oldumineralli olarak yer yüzene çıktığığumuz bölgeler var. Buradaki asıl
nı anlatan Ercan, maden sularının
neden kilometre mesafesi. Bugün
sadece Türkiye’nin değil dünyanın
birçok yerel ve ulusal zincir maren kaliteli suları olduğunu vurgulaketlerde
varız. 17-18 ülkeye ihracatıdı. Ercan, şunları söyledi:
mız mevcut” diye konuştu.
“ Maden suyu havzasında başka iş-
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