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Ağız Bakımıyla ilgili
Püf Noktaları
Hatırlayalım
Eylül ayının gelişiyle uzun, güneşli, daha çok dinlendiğinizi
umduğum yaz aylarını geride bırakıyoruz. Hepimiz, böyle
günlerde soğuk meyveli içecekleri bol bol tüketip, dondurma
gibi serinletici tatlıların hakkını vermişizdir. Yaz ayları biraz ağız
bakımımızı aksattığımız, tembelliği kendimize hak gördüğümüz bir
dönem. Ancak Eylül ayı ile beraber artık yaşamımızdaki rutinlere
dönmemiz gerekiyor. Bu rutinlerin en önemlisi ağız bakımıyla ilgili
püf noktaları tekrar hatırlayalım mı?
Ülkemizde ve dünya genelinde diş çürükleri gripten sonra en
sık görülen hastalık. Peki, dişlerimiz vücudumuzun en sert yapısı
olan mine ile çevrelenmişken nasıl olur da dişlerimiz çürüyor, diş
eti problemleri yaşıyoruz? Öncelikle küçük yaşlardan itibaren
alışkanlık hâline getirilecek düzenli hekim ziyaretleri, koruyucu
diş hekimliği uygulamaları işin temeli. Bildiğiniz gibi ağız içini
bakterilerden arındırmak imkânsız ancak buradaki püf nokta bu
bakterilerin ağız içindeki yoğunluğunun ve besin kaynaklarıyla
karşılaşma sıklığının kontrolü. Hekimlerinizin yönlendirmesiyle
seçilecek doğru diş fırçası ile günde iki kere aksatmadan ve etkin
bir şekilde dişlerin ve dilin fırçalanması; yatmadan önce yapılan
fırçalamayı takiben uygulanacak diş ipi ile dişlerin arayüzlerinin
temizlenmesi gerekiyor. Buna ek olarak dengeli beslenme,
dişin fırçalanamadığı durumlarda “diş dostu” amblemi taşıyan
sakızlarla tükürük akışının artırılması da faydalı olacaktır.
Okulların da açılmasıyla yeni sezon başlıyor; heyecan dolu,
hareketli günler bizi bekliyor. Bu dönemde çocuklarınızla beraber
sağlık dolu güzel günler dilerim.

Diş Hekimi Kübel İltan Özkut
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EKİN TÜRKMEN
“HAYALCİ, COŞKULU VE
TUTKULU…”
İlk olarak 2002 yılında yayına giren Ekmek Teknesi dizisiyle tanıdığımız Ekin Türkmen,
bugün ekranların sevilen oyuncularından biri. Kısa bir süre sonra Yılmaz Erdoğan’ın
yeni filmi Organize İşler 2:Sazan Sarmalı’nda, Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi olarak
izleyicinin karşısına çıkacak olan Ekin Türkmen, başarıya giden yolda ilk adımını
usta isimlerle birlikte atmanın avantajını yaşadığını dile getiriyor. Kendini, “hayalci,
coşkulu ve tutkulu” olarak tanımlayan başarılı oyuncu, ekranlarda olmayı çok
sevdiğini söylüyor.

HOŞ SOHBET
“İyi bir oyuncuyu izlediğiniz zaman o oyuncu size kusursuz gelir.
Fakat oyunculuk eksikse kusurları görmeye başlarsınız.”
Türkiye Ekin Türkmen’i, 2002 yılında yayınlanmaya başlayan, kısa
zamanda karakterleri ve mahalle yaşamıyla fenomen olan
kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Ekmek Teknesi dizisiyle tanıdı.
Şimdilerde ise Ekin Türkmen hem
oyunculuğu hem de güzelliğiyle televizyon projelerinin aranılan
isimlerinden biri. Ekin Türkmen ile
oyunculuk yolculuğunu ve yeni
projelerini konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyalım, bize biraz
oyunculuk geçmişinizden bahseder misiniz?
Konservatuvar, Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra birçok tiyatro oyununda rol aldıktan
sonra televizyon ve sinema projelerine yöneldim. En önemlisi Afife
Jale Genç Yetenek ödülü aldığımız, Şakir Gürzumar’ın yönettiği; Serhat Teoman, Ece Özdikici,
Erkan Kolçak Köstendil ve birçok
önemli oyuncunun rol aldığı “Dalga” oyunuydu. Daha sonra ilk dizi
çalışmam olan Ekmek Teknesi ile
televizyon yolculuğum başladı ve
yaklaşık 17 yıldır ekranlardayım.
Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Karakol rol
aldığım diziler... Son Ders, Anadolu Kartalları ise başlıca filmlerim. Son olarak Yılmaz
Erdoğan’ın yazıp
yönettiği
Organize İş-

ler 2 filminde konuk oyuncu olarak
rol aldım. Daha önce Menekşe
ve Halil dizisinde çalıştığım sevgili
oyuncu arkadaşım Kıvanç Tatlıtuğ
ile bir sahnemiz var filmde. Küçük
bir sahne ama benim için büyük
bir keyif oldu. BKM Mutfak ekibiyle
çalışsam da Yılmaz Erdoğan’ın bir
filminde yer almak benim için gurur verici...

Arzu ile hiç kopmadık.
Ekin Türkmen, nasıl bir insan? Kendinizi 3 kelimeyle tanımlar mısınız?
İnsanın kendini tanımlaması zor
ama fazlasıyla romantik bir insan
olduğumu söyleyebilirim. Hayatın
her alanına yansıyor bu durum.
Derin bir düş dünyam var. Hayalci,
coşkulu ve tutkulu yaşıyorum.

Oyunculuğu tercih etme nedeniniz nedir? Bu tercihle birlikte yaşamınızda nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz?
Bu içgüdüsel bir seçim oldu aslında. Nasıl karar verdiğimi tam
olarak hatırlamıyorum. Sahnede
olmaktan keyif alıyorum. İnsan
duygularını, tepkilerini, ilişkileri gözlemlemekten hayatım boyunca
keyif aldım. Daha sonra oyunculuk yolculuğum başladı ve yaklaşık
17 yıldır devam ediyor.
Türkiye sizi ilk defa 2002 yılında
Osman Sınav’ın yönetmenliğinde
“Ekmek Teknesi” adlı diziyle tanıdı. Savaş Dinçel, Hasan Kaçan,
Peker Açıkalın gibi usta isimlerle
birlikte ilk kez kamera önüne geçmek nasıl bir duyguydu? Size ve
mesleğinize ne gibi katkıları oldu?
Ekmek Teknesi, benim ilk televizyon dizisi deneyimimdi. Hem
çok güzel bir deneyimdi hem de
ilerleyen zamanda benim için
dezavantaj da yarattı. Şöyle ki,
ekranlara böyle bir profesyonel
kadroyla adım atınca insan sonrasında daha azından keyif almakta
zorlanıyor. Bir okul gibiydi, her dakikasında bir şey öğrendim. Setimiz
inanılmaz keyifliydi, koşa koşa
sete giderdim. Rahmetli Savaş
Dinçel ile aynı sahneyi paylaşmak bir onur... Sermin
Hürmetiç, Peker Açıkalın
hatta Mazhar Alanson
bile kadromuzdaydı.
Çok güzel dostluklar kazandım, hâlâ
görüşüyoruz. Özellikle Mehtap ve

Yılmaz Erdoğan’ın filmi olan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nda
Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisini canlandıracaksınız. Rolünüzden biraz
bahseder misiniz?
Çok küçük bir sahnem var, Kıvanç
ile sevgiliyi oynuyoruz ama sahnemiz oldukça komik oldu.
Yeni bir rol için nasıl hazırlanıyorsunuz?
Oyuncu olmayan birine bunu tanımlamak o kadar zor ki... Şöyle
tarif etmeye çalışayım size; verilen
senaryoyu ve canlandıracağınız
karakteri okuduktan sonra bazı
parçalar yerine oturuyor. Algıda
büyük bir seçici yolculuk başlıyor.
Dış dünyadaki gözlemlerim değişiyor ve karakter oluşuveriyor.
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HOŞ SOHBET
Dizi sürelerinin
kısalması şart!
Tüm set ekibi ve
oyuncular haftanın
6 günü, 16-17
saat çalışmaktan
perişan oluyor.

Özellikle kadın oyuncuların sıklıkla yaşadığı bir durum olarak, meslekteki başarıdan önce kusursuz
bir fizikle anılma konusunda neler
söylemek istersiniz?
İyi bir oyuncuyu izlediğiniz zaman
o oyuncu size kusursuz gelir. Fakat
oyunculuk eksikse kusurları görmeye başlarsınız. Al Pacino’yu ya da
Yılmaz Güney’i izlerken onları çirkin
bulamazsınız. (Gülüyor)
Sizce kusursuzluk nedir?
Toplumun, modanın, iş dünyasının
dönemsel belirlediği, popüler olan
standart güzellik algısına takılmadan bakmak gerekiyor. Estetik olarak uyum içinde olmak, dingin bir

ruh, manevi derinlik güzeldir…
İzleyici çoğu zaman sevdiği rolleri
oyuncuyla özdeşleştiriyor. Bu da
ekran önündeki kişileri daha dikkatli yaşamaya zorluyor. Bu konudaki düşünceleriniz neler?
Ben oyuncunun/sanatçının dikkatli yaşaması gerektiğini düşünmüyorum. Özel hayatı ve karakteri
nasıl olursa olsun oyuncuların ürettikleriyle ilgilenmek, ürettiklerine
değer vermek gerekir.
Klasik bir soru olacak belki ama
sizin için “şöyle bir rol gelse asla
geri çevirmem” dediğiniz özel bir
rol var mı? Neden?

Çok tutkulu, derin bir aşk hikâyesinde oynamak isterim.
Tiyatro yapmayı düşünüyor musunuz?
Ben ekranda olmayı çok seviyorum. Dizinin yoğunluğu tiyatro ile
bir arada oldukça zorluyor maalesef. Ancak bu sezon düşündüğüm
bir proje var.
“İyi oyunculuk” sizce nedir?
Samimi ve güçlü duygulardır.
Dizi sektöründe yaşanan sıkıntılar
hakkında neler söyleyeceksiniz?
Çalışma saatleri, reyting savaşı ve
elbette başka problemler nedeniyle durdurulan setler gibi durumlara ilişkin beklentileriniz nelerdir?
Dizi sürelerinin kısalması şart! Tüm
set ekibi ve oyuncular haftanın 6
günü, 16-17 saat çalışmaktan perişan oluyor. Senaryolar oldukça
uzun ve yetiştirmek için mecbur
kalıyoruz.
Oyuncu olmak isteyen gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Okuluna gitsinler ve asla asla pes
etmesinler. Yüzlerce kez görüşmeye gidip reddedilmekten yılmasınlar.
Ağız ve diş bakımınız için neler
yapıyorsunuz?
Günde iki kez fırçalıyorum, düzenli
diş kontrollerimi yaptırıyorum ve diş
ipi kullanıyorum. Aynı zamanda
sıcak-soğuk asitli içecekler tüketmemeye özen gösteriyorum.
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DİŞ HEKİMLİĞİ
PRATİĞİNDE

HİPNOZ

Hipnoz, hipnotizma gibi
terimler birçoğumuzun
zihninde, korku filmlerinde
delici bakışlarıyla masum
genç kızları büyüleyip
kanını emen vampir
imajını çağrıştırır.
Gözlerinde sabit bakışlarla
boynunu briyantinli saçlı,
soluk tenli Kont Drakula’ya
uzatan zavallı kurban, bu
yürüyen ölünün doğaüstü
gücünün etkisinde kalmış,
iradesini ve yaşamını ona
teslim etmiştir. Hollywood
klişelerinin çoğu gibi
gerçek dışı olan bu
sterotip, gerek halkın gerek
konu hakkında yeterli bilgi
sahibi olmayan sağlık
profesyonellerinin hipnoza
uzak durmasının sebebi
olmuştur.
Yazan: Dr. Dt. Murat Özveri
Hipnoz uzun yıllar boyunca hipnotize edilenin bilincinin kapandığı,
söylediklerini ve yaptıklarını kontrol
edemediği bir klinik durum gibi algılanmıştır. Hipnoz, hipnotistin hipnotize edilen üzerinde kontrol kurduğu, onun iradesini ele geçirdiği
bir süreç sanılsa da işin aslı öyle
değil.
Tabii bu yanlış anlamaların tek
sebebi Hollywood değil elbette.
Yöntemin adı olan “Hipnoz” bile,

doğrudan Antik Yunan Tanrısı
“Hypnos”a gönderme yapar ve
kelimenin sözlük anlamı “uyku” dur.
Uykunun bu kişileştirilmiş hali, Gece
Tanrıçası Nyks’in iki oğlundan biridir. Diğeri ise “Thanatos”dur, yani
ölüm! İnsanlar, ne olduğunu tam
olarak anlayamadıkları uyku ve
ölümü tanrısallaştırmışlardır. Yunan-Roma kültürünün büyük hayranı olan Avrupa, kronolojik-kültürel devamlılığı tartışılabilir olsa
da kendini bu uygarlığın devamı

olarak görmüş, bu kıtada bilimin
palazlanmaya başladığı 18. ve 19.
yüzyıllarda bilim terminolojisini romantik bir saplantıyla Yunan mitolojisinden ve dilinden esinlenerek
oluşturmuştur.
19. yüzyılın otoriter hipnoz ekolleri
de bu stereotipi desteklemiş olabilir. Hipnozda direkt telkinlerin verildiği “otoriter hipnotist-teslim olmuş
hasta” modeli 20. yüzyıl başlarında
terk edilmeye başlanmıştır. Dr. Mil-

DİŞİNİZE TAKILANLAR
Eğitimli sağlık personelinin elinde hipnoz, hastaya şifa vermekte doğrudan ya da
dolaylı olarak kullanılabilen; yan etkisi olmayan, başarı oranı yüksek, son derece
güvenilir bir araçtır.

ton Erickson’ın öncülüğünü yapıp
literatüre soktuğu “indirekt telkin”
kavramı, hipnozu hipnotist ile danışanın belli bir hedef doğrultusunda iş birliği yaptığı bir süreç olarak
yeniden tanımlamıştır. Hipnoz, 21.
yüzyılda, gerek bu yaklaşım gerekse geliştirilen hızlı indüksiyon (trans
elde etme) teknikleriyle daha kabul edilir, klinik kullanımı da daha
kolay bir hal almıştır.
Türkiye’de hipnoz
Türk diş hekimliğinde tıbbi hipnoz
uygulamalarının öncüsü Ali Eşref
Müezzinoğlu üstadımız, hipnozun
klinik kullanımını öğrendiği kayınpederi Op. Dr. Hüsnü Öztürk gibi,
“bilinçli hipnoz” terimini ön plana
çıkararak, insanların kafasındaki
“Transta bilincim kapanacak ve
bütün kontrolü kaybedeceğim”
endişesini ortadan kaldıracak
önemli bir adım atmışlardır. Aslında hipnozda bilinç kapanmamaktadır ve bu terim, eski dilde söylersek “malûmun ilâmı” olmuştur.
Ancak halkın hipnoza daha sıcak
bakmasını sağlayacak “bilinçli
hipnoz” tanımı oldukça başarılı bir
girişimdir.
Bilinç kapanmıyor
Hipnoz uyku değildir, dolayısıyla
hipnotik transta bilinç kapanmaz.
Peki o zaman bu isim neden verilmiştir? Sorunun cevabı basittir: Hipnotik transtaki kişi uyuyor gibi görünür. Ancak bu sırada bilinci açıktır.

Elektrofizyolojik olarak bu durum,
uyanık-aktif durumdaki beyin dalgalarının yavaşlamasıyla karakterizedir. Trans becerisi yüksek, çok
derin transa girebilen kişilerde,
bazen spontan amnezi meydana gelse de, süreç sırasında bilinç
kapalı değildir. Belli bir seviyede aldırmazlık olabilir, ancak kişi ahlâki
değerlerinin dışında konuşmaya
veya davranmaya zorlanamaz. Zihin çok rahatlamış ve belli bir şeye;
bir sese, düşünceye ya da vizyona
odaklanmış durumdadır. Ve zihnin
odaklandığı, hipnozla elde etmek
istediğiniz her neyse, ona göre belirlenir ve oluşturulur.
Hipnoz ile diş hekimi korkusunu
yenmek mümkün
Hipnoz bir araçtır. Bir bisturi düşünün! Bu alet, kullananın rızasına
bağlı olarak şifa da verebilir, adam
da öldürebilir. Şansımıza, hipnozda
ters gidecek hemen hemen hiçbir
şey yoktur. En kötü ihtimalle, transa girmesini sağlayamayacağınız,
toplumun %25’ine dahil birisiyle
karşılaşırsınız. Hastanın hipnoza
yatkınlığını anlayabileceğiniz bazı
kısa testler vardır ve bu hastalarda
hipnoz tedavi planına dahil edilmez.
Eğitimli sağlık personelinin elinde
hipnoz, hastaya şifa vermekte
doğrudan ya da dolaylı olarak
kullanılabilen; yan etkisi olmayan,
başarı oranı yüksek, son derece

Uygulamada “Bilimden
Çok Sanat” Özellikleri Taşıyor
Hipnoz beyin dalgalarının yavaşladığı, hastanın bedenen
ve zihnen gevşediği, zihinsel
olarak bir fikre odaklandığı bir
bilinç durumu sağlar. Hipnoz
her ne kadar kurslar, makaleler
ve filmler vasıtasıyla öğrenilebilen bir yöntemse de, uygulamada “bilimden çok sanat”
özellikleriyle ön plana çıkar.
Hipnoz yapacak diş hekiminin,
gerek uygulama öncesi gerek
uygulama sırasında çok sayıda
parametreyi izleme, değerlendirme, hatta duruma göre kullanabilme becerisini kazanması
gerekir. Hipnotistin hastanın kişilik özellikleri, hipnoz hakkındaki
önyargıları, tedaviye ihtiyacı ve
motivasyonu gibi çok sayıda
parametreyi analiz edebilmesi esastır. Eğer hasta bu tedavi
önerisini kabul ederse, tedavi
sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için uygun indüksiyon
tekniklerini (tercihen birkaç tanesini) bilmesi, hastada trans sırasında meydana gelen fiziksel
değişiklikleri gözlemlemeyi öğrenmesi, transın sürdürülmesi ve
derinleştirilmesi için kullanılan
tekniklerden birkaçına hakim
olması, işine yarayacak hipnoterapi protokolleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
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güvenilir bir araçtır. Bu yöntemle
diş hekimi korkusunun yenilmesinde, bulantı refleksinin azaltılmasında, aşırı tükürük salgısının ve istemsiz dil hareketlerinin kontrolünde
ileri derecede başarılı sonuçlar
alınmaktadır.
Her yöntem gibi hipnozun da endikasyonları ve limitasyonları vardır. Hipnoz bazı sorunları çözmekte
çok büyük başarı oranlarıyla kullanılabilirken, başka bazı sorunlarda
alternatif yöntemlere göre daha
etkisiz, zor ve meşakkatli olabilmektedir. Mesela nokturnal diş
sıkma/gıcırdatma gibi parafonksiyonel hareketlerin tedavisinde

yıllar önce hipnoterapi denemiş,
başarılı sonuçlar elde edemeyince sorunun benden kaynaklandığına kanaat getirmiştim. Sonraki
okumalarımda, Dr. Milton Erickson
gibi 20. yüzyılın en büyük hipnoterapisti kabul edilen bir dâhinin bile
bu sorunun çözümünde %30’luk
başarı oranını geçemediğini gördüğümde rahatlamıştım. Bu hastaları splint yaparak tedavi etmekteyim ve bunun etyolojik bir tedavi
olmadığını, stres yönetimi için kendi yollarını bulmaları gerektiğini de
onlara söylemekteyim.
Hipnoz kimlere uygulanabilir?
Hipnozda hasta endikasyonu da

Bu yöntemle diş hekimi korkusunun yenilmesinde,
bulantı refleksinin azaltılmasında, aşırı tükürük salgısının
ve istemsiz dil hareketlerinin kontrolünde ileri derecede
başarılı sonuçlar alınmaktadır.

vardır. Hipnoz, hipnotize edilen
kişinin zihinsel odaklanma becerisiyle ilgilidir. Aslında hipnotist, kişinin kendi zihinsel becerilerini kendi
yararına kullanmasında rehberlik
etmektedir. Hipnotist ile koopere
olabilecek, tedaviye katılım sağlayabilecek kişilik özellikleri kolaylık
sağlamaktadır. İyi eğitimli (ama
kuşkucu olmayan), disiplinli bir
hayat süren, meslek sahibi kişiler
daha iyi trans verirler. Dramayla
ilgilenen kişiler de kolaylıkla derin transa girerler ve hipnozdan
daha çok yarar elde edebilirler.
Nüfusun %5 ilâ 12’si daha kolay
ve daha derin hipnoza girer. Bunların içindeki küçük bir grup ise o
kadar iyidir ki, literatürde bunlara
“hipnoz virtüözü” denir. Toplumun
%75’inde değişik derinliklerde
trans elde edilebilir. %20-25’lik bir
grup ise hipnotize edilemez. Bunların içinde zihinsel olarak odaklanmayı engelleyecek tıbbi sorunları
olanlar; zihinsel engelliler, çok yaşlılar ve çok küçük çocuklar, septik
karakterde insanlar da vardır. İyi
haber ise şu, diş hekimliğinde karşılaştığımız sorunların çözümünde
hafif trans yeterli olmaktadır. Yani,
kliniğinize gelen hastaların %75’ine
endişe, bulantı, artmış tükürük salgısı ve artmış istemsiz dil hareketi
gibi sorunlarda yardımcı olabilirsiniz.
Hastayı bilgilendirmek önemli
Hastanın kooperasyonunu elde
etmenin en emin yolu, hastayı hipnoz hakkında bilgilendirmektedir.
“Bilinçli Hipnoz” ekolünde, hastalar
bu amaçla “mayalama seansı”
denilen bir seansta bilgilendirilirler.
Kafalarındaki kuşkuların silinmesine yönelik olarak teorik bilgi aktarımı, film gösterimi ve hatta canlı
hipnoz uygulamaları yapılır. Klinik
pratikte, özellikle hastanız ile bir hukukunuz varsa, bu hazırlık sürecini
birkaç dakikalık açıklamalarla geçirebilirsiniz. Hastanızın entelektüel
seviyesi, size duyduğu güven gibi
parametreleri göz önünde bulundurarak, onu hipnoz hakkında bilgilendirmeniz ve onayını almanız,
hem hipnozda başarılı olmanız
hem mesleki etik bakımından şarttır.
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ÇOCUKLARDA AĞIZ BAKIMI VE TEDAVILERI:

ONLAR GELECEĞİN
SAĞLIKLI GÜŞÜLERİ

Sağlıklı gülüşlerin en önemli sırrı ağız bakımının daha bebek yaşlarda başlaması.
Çocukların diş ve ağız bakımı ile ilgili alışkanlık kazanması ileriki yaşlarda diş
sorunlarının üstesinden kolayca gelebilmesi için önemli bir adım.
Yazan: Dt. Beyza Ünal Görgün
Ağız ve diş bakımı bebeğin dünyaya gelmesiyle başlar. “Daha
dişleri bile yokken bakıma ihtiyaç
var mı?” diye soranlar olabilir ama
Dünya Sağlık Örgütü ilk diş muayenesinin 6 ay ila 1 yaşında olmasını
öneriyor. Aslında burada amaç
bebeğin ağız bakımının nasıl olması ve nasıl yapılması gerektiğini
göstermek ve ebeveynleri düzenli
kontrollere alıştırmak.

Muayene öncesi nelere dikkat
edilmeli?
Çocuğunuzu kontrole götürmeden
önce neler yapmamanız gerektiğini bilirseniz, çocuğunuzun korkmamasını ve rahat bir muayene geçirmesini sağlayabilirsiniz.
n “Korkma”, “acımayacak” gibi
kelimeleri kullanmayın. Çünkü
bu kelimeler çocukların aklında
yokken hatırlar ve korku yaşa-

mayan çocuk bile korkulacak
bir şey olduğunu düşünerek tedirgin olabilir.
n “Eğer yapmazsan, şunlar şunlar
olur” gibi onu korkutucu cümlelerle çocuğunuzu uyarmayın.
n Randevulardan sonra çocuğunuzu hediye ile ödüllendirmeyin. Çünkü ödüllendirme çocuğunuzun yapılacak bu işlemlerin
zor olduğunu algılamasına sebep olabilir .

BEGO ILE DIŞINIZE GÖRE
n Çocuğunuza “Sadece dişlerine
bakacaklar” gibi sözlerde bulunmayın. Yapılacak başka bir
tedavi varsa, bu tedavi yapımını zorlaştıracaktır.
Çocuklarda koruyucu
uygulamalar nelerdir?
Çocuklarda Flour ve Fissür Örtücü
gibi koruyucu uygulamalar yaygın
olarak yapılmaktadır.
Flour diş çürüklerini koruyucu etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir
elementtir. Diş minesinin yapısına
katılarak mineyi olgunlaştırır. Çürük
yapıcı bakteri ve ürettikleri asitlere
karşı mineyi korur. Bunun yanında
yeni başlayan beyaz nokta çürüklerinin de ilerlemesini engeller.
Flour uygulaması iki türlü yapılır
Flour uygulaması Sistemik ve Topikal (Yerel) olmak üzere iki çeşittir.
Sistemik uygulama içme suyu, sofra
tuzu, süt gibi gıdaların içerisine flour
eklenerek flour’ün vücuda alındığı
çeşididir. Yine de günümüzde jel,
diş macunu, cila gibi yutulmadan
dişlere direk olarak uygulanmasının
daha etkili olduğu bildirilmiştir. Her
ne kadar günümüzde çok tartışılsa
da diş hekimlerinin önerdiği miktarda kullanılan flour’un insan sağlığı
üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı
bilinmektedir.
Yutma riskine karşılık 0-3 yaş arası
flour içermeyen ürünler kullanılır.
Sonrasında hekim kontrolünde Yerel (Topikal) flour uygulaması yapılır.
Önce dişler temizlenir, sonra fırça
yardımı ile flour uygulanır. Hastanın
30 dakika boyunca bir şey yiyip içmemesi ve ağzını çalkalamaması
istenir. Uygulama sıklığı 3-4-6 ayda
bir olarak değişir.
Fissür örtücü
Diş aşısı olarak da bilinen fissür örtücü uygulama azı dişlerin çiğneyici
yüzeylerinin girinti ve oluklarına uygulanan akışkan dolgu maddesidir. Bu uygulamanın amacı çürüğe
elverişli olan bu bölgelerde besin
birikimini önleyerek çürük riskini minimuma indirmektir. 3 ila 5 dakikalık
bir uygulama olan fissür örtücünün
flour gibi tekrarlanması gerekmez.

Süt dişlerinin sağlıklı olması çok önemli. Çünkü süt
dişleri aslında ardından gelecek olan daimi dişler
için bir rehber. Siz bu rehberlere ne kadar iyi bakar
ve korursanız ardından gelecek olan dişler de hem
sağlık açısından hem de estetik ve dizilim açısından
o denli iyi olur.

Süt Dişleri Daimi Dişlerin Rehberi
Eskiden, ne de olsa arkadan diş
gelecek, süt dişi önemli değil gibi
bir düşünce hâkimdi. Artık bu düşünce yavaş yavaş düzelse de
yine dönem döne hatırlatmakta
fayda var. Süt dişlerinin sağlıklı olması çok önemli. Çünkü süt
dişleri aslında ardından gelecek
olan daimi dişler için bir rehber.
Siz bu rehberlere ne kadar iyi
bakar ve korursanız ardından gelecek olan dişler de hem sağlık
açısından hem de estetik ve dizilim açısından o denli iyi olur. Aksi
taktirde ilerleyen süt dişi çürükleri,
ardından gelecek olan daimi dişleri olumsuz olarak etkileyecektir.
Yine ilerlemiş çürüklerden dolayı
tedavi edilemeyen dişler erken
çekilmeye, bu sebeple geç dişlenme ya da bir takım estetik
problemlere yol açacak diş dizilimlerine sebep olacaktır. Bu durumlarla karşılaşmamak için aynı
daimi dişlenmede olduğu gibi süt
dişlerinin bakım ve tedavisine de
önem vermek gerekir.

Süt dişlerinde oluşmuş olan çürükler dolgularla tedavi edilmeli,
dolgu ile kurtarılamayanların tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi kuron
kaplamalarla tedavisi tamamlanmalıdır. Süt dişlerine ayrıca kanal tedavisi de yapılabilmektedir.
Kanal tedavisinde amaç sinire
kadar ilerlemiş çürüğü ortadan
kaldırmak ve dişin daha uzun
süre ağızda kalmasını sağlamaktır.
Bunların dışında çocukluk çağından itibaren yapılan düzenli kontroller sayesinde dişlerde
oluşan problemler erken teşhis
edilebildiği gibi sıra ve dizilimlerine de müdahale edilerek basit
ortodontik tedavilerle ilerde oluşabilecek estetik ve fonksiyonel
sıkıntılar da önlenmiş olur. İşte tüm
bunlardan ötürü geleceğimiz
olan çocuklarımız ve onların sağlıklı gülüşleri için düzenli diş hekimi
kontrolünün önemini bir kez daha
hatırlamakta fayda var.

13

TREND
SOHBET
SAĞLIK
14 HOŞ

BAĞIRSAĞIMIZI
DÜZENLEYEN BAKTERILER:

PROBIYOTIKLER VE
PREBIYOTIKLER

Yapılan araştırmalarla birlikte artık hepimiz biliyoruz ki beyin ile bağırsak arasında
ciddi bir bağlantı var. Anne karnındaki cenin gelişimi sırasında beyin ve
bağırsakların aynı doku kümesinden meydana geldiğini belirten uzmanlar bu
nedenle bağırsaklar için “vücudun ikinci beyni” diyor.
Yazan: Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci

TREND SAĞLIK
Bağırsak sağlıklı bir vücutta büyük
bir rol oynadığı için bağırsak mikrobiyotamızın sağlığımız açısından
taşıdığı değer son yıllarda giderek
daha fazla vurgulanıyor. Bu kadar
önemli olan bağırsağın düzenli
çalışmasına yardımcı olan probiyotikler, son dönemde uzmanların
da sıkça bahsettiği bir terim oldu.

Sindirim sistemimiz, tüm vücudumuzun bağışıklık
sisteminin %70’den fazlasını düzenler ve onun
sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli etken
bağırsaklarımızda yaşayan flora bakterileridir.

Probiyotik mi prebiyotik mi?
Prebiyotik ve probiyotik çok karıştırılan iki kavram. Aslında birbirlerinden oldukça farklılar fakat
sağlığımız söz konusu olduğunda
probiyotikler de prebiyotikler de
önemli.
Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı
bir yaşamın en önemli koşullarından biri. Çünkü sindirim sistemimiz,
tüm vücudumuzun bağışıklık sisteminin %70’den fazlasını düzenliyor.
Bunu da bağırsağımızda yaşayan
flora bakterileri olan probiyotikler
sağlıyor. Probiyotik kelimesi “yaşam için” anlamına gelmesi de
aslında bu faydasından geliyor.
Özetlersek, probiyotikler bağırsaklarda yaşayan ve genel vücut
sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan
mikroorganizmalar.
Prebiyotikler ise bağırsaktaki yararlı
canlı organizmalar için besin kaynağı. Probiyotikler prebiyotikler ile
beslenerek büyüyor ve gelişiyor.
Ağız yoluyla alındıktan sonra bütün sindirim alanlarından geçerek
bağırsağa gelen prebiyotikler, burada adeta probiyotikler ile birlikte mayalanıyor. Yani, bağırsakta
bulunan zararlı organizmaların
azalması için prebiyotikler ve probiyotikler beraber savaş veriyor. Bu
durum faydalı bakterilerin daha iyi
çoğalmasına ve yayılmasına yardım ediyor.
Bağırsaktaki hassas denge
Bağırsak florası doğru ismiyle bağırsak mikrobiyotası “yararlı” ve
“zararlı”
mikroorganizmalardan
oluşuyor. Bağırsak florasını oluşturan temel etkenler arasında do-

ğum şekli, çevre ve stres faktörleri,
beslenme şekli yer alıyor. Sağlıklı
kişilerde denge halinde bulunan
bağırsak mikrobiyotası, öncelikli
olarak zararlı mikroplara karşı vücudun korunmasından, gıdaların
etkili şekilde sindirilmesinden, gerekli vitaminlerin üretilmesinden
ve en önemlisi bağışıklık sisteminin
düzgün çalışmasından sorumlu.
Sağlıklı yaşamak için bu floranın
hassas dengesini korumamız gerekiyor. Çünkü bağışıklık sisteminin
en temel kaynağı bağırsağımızda
yararlı bakteriler yeterince yoksa,
vücudumuz mikroplara karşı savunmasız hâle gelip hastalığa yenik düşebiliyor.
Dengemizi bozan ne?
Zayıf beslenme, çevre kirliliği, ilaçlar ve enfeksiyon gibi unsurlardan
oluşan riskli sindirim sağlığı, kötü
bakterilerin iyi bakterilere karşı hakimiyet kazandığı bir bağırsak florasına neden olabiliyor.
Modern hayatın getirdiği artan
stres, katkı maddelerinden zengin
ürünleri tüketmeye bağlı sağlıksız
beslenme ve yüksek antibiyotik
kullanımı insanlardaki mikrobiyal
dengeyi ve sonucunda bağışıklık
sisteminin dengesini bozuyor. Bu
da obezite, alerji, bazı kanser, guatr ve deri hastalıkları gibi şimdilik
bilinen 150’ye yakın hastalığa zemin hazırlıyor.

Takviye şart
Probiyotiklerin vücuttaki sayısı azaldığında şişkinlik, kabızlık, kilo verememe gibi sindirim problemlerinin
yanı sıra birçok sorunla daha karşılaşmamız mümkün. Bu nedenle
gün içinde tüketmiş olduğumuz
besinlerden yeterli miktarda probiyotik alamadığımız için uzmanlar
mutlaka takviye alınması gerektiğini belirtiyor.
Probiyotik takviyeleri muz, sarımsak, soğan, bezelye, buğday, inek
sütü, domates gibi bazı besinlerden sağlayabiliriz. Bu faydalı bakterilerin fermente süt ürünlerinde
ve sirke-turşu gibi gıdalarda bulunduğunu ve atalarımızın bu sayede
sağlıklı kaldığını biliyoruz.
Ancak, günümüzde katkı maddeleriyle hazırlanan bu ürünlerden
yeterince mikrobiyal desteği alamadığımızı bilmemizin yanı sıra,
besinlerden alınacak probiyotikler,
tedavi edecek kadar yeterli miktarda değil. Bu sebeple takviye
edici gıda olan formlara ihtiyaç
duyuluyor. Besinlerin dışında probiyotikler, dışarıdan hap yardımıyla
da alınabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü de probiyotiklerin bulaşıcı ishal, antibiyotik tedavisiyle ilişkili bağırsak şikâyetleri
gibi durumlarda kullanımını onaylıyor ve sık kullanılan probiyotiklerin
güvenli olduğunu belirtiyor.
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Homeopati
Doğal yollarla iyileştiriyor
Benzerlikler ilkesine dayanan Homeopati, bir hastalığı, hastanın şikâyetlerine
benzer belirtileri ortaya çıkaran maddelerle tedavi eden tıbbi bir uygulama…
18. yüzyılın başlarında Alman Doktor Samuel Hahnemann tarafından bulunan
bu yöntem, Türkiye’de yeni yeni ün kazansa da dünyada 200 yılı aşkın süredir
kullanılıyor. Vücudun, kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden
tamamlayıcı bir tıp yöntemi olan Homeopati’nin temel amacı hastaya zarar
vermeden, doğal yollarla kökten bir iyileşme sağlamak.

YAŞAMA AÇILAN PENCERE
Homeopati 220 yıldır dünyada
uygulanan en zararsız tıp yöntemlerinden biri. Tamamen doğal ve
bitkilerle hazırlanan ilaçların hazırlanma mekanizması da farklı. “Homeos” benzer, “pathos” ise hastalık
demek. Homeopati de “benzeri
benzer ile tedavi etme’” (similia
similibus currentur/Hipokrat) prensibine dayanıyor. Bilindiği üzere klasik tıp yöntemlerinde hastalıkların
belirtileri ortadan kaldırılmaya çalışılır; öksürük kesilir, ateşi düşürülür;
Homeopati’de ise belirtiler olduğu
gibi ele alınıyor. Bu belirtiler, vücudun savunma sistemine dair işaretler olarak kabul ediliyor ve bastırılmıyor. Örneğin, yüksek tansiyon
hastaları hayatları boyunca tansiyonlarını dengede tutacak ilaçlar
kullansalar bile, genellikle kalp krizi,
beyin kanaması gibi ani gelişmeler
sonucunda hayatlarını yitiriyorlar.
Bu ve benzeri durumlar, belirtileri ortadan kaldırmanın hastalığı iyileştirmediğini, hatta başka düzlemlerde
daha fazla soruna yol açabildiğini
gösteriyor.
Vücudun dengesini buluyor
Homeopati’de benzerlik fenomenine göre verilmiş ilaçlar, vücudun
ihtiyacı olan kısımları uyarıyor. Bunu,
vücudun neye ihtiyacı varsa onu
düzenleyerek yapıyor. Asıl yaptığı iş
ise denge bulmak. Toplu iğne başı
büyüklüğünde olan Homeopatik
ilaçlar, hastalara her gün verilmiyor. İlacın dozuna ve hastaya göre;
haftada bir, 15 günde bir veya
ayda bir gibi değişen periyotlarla
ilaç veriliyor ve hasta iyileşiyor.
Diyelim ki mutfakta soğan doğruyorsunuz. Gözünüz yaşarır, burnunuz yanar, burundan bir akıntı başlar, gözlerde yanma da olur, öyle
değil mi? Bu duruma çok benzer bir
hastalık akut üst solunum yolları enfeksiyonudur veya alerjik nezledir.
Böyle bir durumda hastaya soğandan yapılmış bir ilaç verilebiliyor. Ya
da çok kahve içen birinin çarpıntısı
olur, kişi kolay uyarılır, çabuk öfkelenir ve çabuk heyecanlanır, biraz
endişelidir. Eli ayağı titrer veya uykusuzluk yaşar. Tüm bunlar Panik

Homeopati de “benzeri benzer ile tedavi etme’”
(similia similibus currentur/Hipokrat) prensibine
dayanıyor. Bilindiği üzere klasik tıp yöntemlerinde
hastalıkların belirtileri ortadan kaldırılmaya çalışılır;
öksürük kesilir, ateşi düşürülür; Homeopati’de ise
belirtiler olduğu gibi ele alınıyor.

Atak belirtileriyle aynı olduğundan
bir Panik Atak hastasına kahveden
yapılmış bir ilaç verilebiliyor. İşte,
Homeopati’nin diğer tedavi yöntemlerinden en önemli farkı hastalara benzerlik ilkesiyle tedavi uygulanması ve bu ilke üzerinden ilaçlar
verilmesi. Diğer tıp dalları karşıtlık
fenomeniyle çalışırken homeopati
benzerlik fenomeni üzerinden çalışıyor. Homeopatik ilaçların yüzde
70-75’i bitkilerden, geri kalanı da
mineral gibi doğal kaynaklardan
elde ediliyor.
Hipokrat’ın notlarından bugüne…
Homeopatinin temel ilkeleri, Batı
kültüründe tıbbın babası olarak
bilinen Hipokrat’a dayanıyor (MÖ

Alman doktor Samuel Hahnemann

5.yy). Hipokrat, tıp öğrenimini ilerletmek için uzun süre Mısır’da kalmış.
Notlarında, hastalıkların iki yöntemle tedavi edildiği görülüyor: Birincisi
hastalığın nedenine karşı antidotu
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yani zıttı, ikincisi ise hastalığı yapan
etkenin kendisi veya benzeri… İnsanlık tarihinin gelişimiyle farklı uygarlık ve kültürlerde uygulanan Homeopatik tedavi yöntemi ilk somut
şeklini bundan 220 yıl önce Alman
doktor, kimyacı, eczacı ve dil bilimci Samuel Hahnemann (1755-1843)
tarafından almış. Yedi dil bilen ve
öğrenimini çeviriler yaparak sağlayan Hahneman, döneminin tifo, kolera salgınları Avrupa’yı kasıp kavururken, geleneksel tıbbın çaresiz ve
acımasız yaklaşımı nedeniyle yeni
arayışlara yönelmiş. İlk olarak hastalıklarla mücadelede hijyenin ve
beslenmenin önemini vurgulayan
Hahneman, böylelikle koruyucu
hekimlik kavramını da pekiştirmiş.
Hahneman’ın Homeopati’nin kapısını yeniden açmasını sağlayan
keşfi ise şöyle: Çevirisini yaptığı tıbbi

makalelerinin birinde, sıtma tedavisinde kullanılan ve kınakına ağacının kabuğundan elde edilen kinin
adlı maddenin ishal yapıcı etkisi
nedeniyle sıtma tedavisinde etkili
olduğu bilgisini okumuş. Bu maddeyi kendisi kullanmış ve zaman

Toplu iğne başı büyüklüğünde olan Homeopatik
ilaçlar, hastalara her gün verilmiyor. İlacın dozuna
ve hastaya göre; haftada bir, 15 günde bir veya
ayda bir gibi değişen periyotlarla ilaç veriliyor ve
hasta iyileşiyor

zaman çıkan ateş, titreme, çarpıntı,
susuzluk gibi sıtma benzeri nöbetler
geçirmiş.
Böylelikle, sağlıklı bir insanda bu
belirtilere yol açan maddenin hastalığı tedavi ettiğini görmüş. Çalışmalarına bu yönde devam eden
ve yaşamının geri kalanını araştırmalar yaparak ve kitaplar yazarak
geçiren Hahneman,1810 yılında
günümüzde de Homeopati’nin
ana prensiplerinde temel referans
olarak kullanılan “Tedavi sanatının
Organonu”nu yayınlamış.
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