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Pandemi bize çok şey
öğretti
Muhtemelen hiçbirimiz dedelerimizin ninelerimizin bile
yaşamadığı günleri yaşıyoruz. Bundan 6-8 ay önce herkesin klinikteki gibi maskeyle dolaşacağını tahmin bile
edemezdim. Biz hekimler için klinikte alışkın olduğumuz
bu durum sokakta, markette, restoranlarda “yeni normal” hâline geldi.
Pandemi şüphesiz ki hepimize bir şeyler öğretti. Bu süreçte klinikler de birçok şey öğrendi. Tüm sistem ve organizasyon kısmen değişti, zaten steril çalışma eğitimi
almış diş hekimleri içinse aynı kaldı. Tabii değişen şeyler
olmadı da değil. Artık çoğumuz hangi maskenin ne işe
yaradığını, ventilli kumaşın ne olduğunu biliyoruz.
Diğer yandan teknoloji hayatımıza daha fazla girdi. Evde
kaldığımız dönemde bir çoğumuz sosyal medya platformlarında uzunca vakit geçirdik; internetten spor, sanat,
eğitim videolarını izledik, webinarlara katıldık ve bunları
uyguladık. “Normal bir zamanda” hayatımıza daha yavaş
entegre edebileceğimiz bu değişimi bir anda özümsemek
durumunda kaldık. Bu durum bazı ara elemanların yaptığı işi daha az kişinin yapmasına neden oldu. Ama zaten
öyle bir çağdayız ki bazı işleri insanların yerine makineler yapıyor. Teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda
yeni yeni iş kolları oluşmaya başladı. Bazı işler popülerliğini kaybederken yeni iş kolları popüler hâle geldi. Bu
yeni dönemde pandeminin de etkisiyle artık hayatımızda
daha fazla teknoloji ve dijitalleşme olacağı kesin.

Dt. Orhan Böbeci

Kimi meslek grupları dijitalleşmeye ayak uydururken
kimi meslekler de virüsün gerçek etkisiyle karşı karşıya
kaldı. Pandemiden en çok etkilenen meslek grupları arasında biz diş hekimleri de yer alıyor. Her ne kadar steril
ve korumalı çalışmaya alışkın olsak da enfeksiyon riski
açısından artık kendimizi daha fazla korumak zorundayız. Bu da bizim “yeni normal”imiz.
Bu dönemde gerek filyasyonda gerekse acil tedavilerde
hastalarımızın sağlığı için çalışan tüm meslektaşlarıma
şükranlarımı sunuyorum.
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“Çalışırken Daha İyi Bir
Nur Tuğba’yım”
Çocukluk hayalini gerçekleştiren şanslı insanlardan biri Nur Tuğba Namlı. Aile eşrafını karşısına alıp spikercilik oynadığı yıllardan sonra hayat onu bambaşka alanlara sürüklemiş. Üniversite döneminde hayallerinden uzaklaşıp işletme okumuş.
“İnsan büyürken bazen hayallerini unutuyor ama hayat bana hayallerimi yeniden
hatırlattı.” diyen Namlı işine aşık bir kadın. Çalışınca daha iyi bir anne, daha iyi bir
kadın, daha iyi bir eş, daha iyi bir Nur Tuğba olduğunu söylüyor.

Spiker olmak çocukluk hayalinizmiş. Hangi noktada ha- hâkim olduğumu izleyiciye aktarmak benim için çok önemli.
yalinizin peşinden gitmeye karar verdiniz. Spiker olma Canlı yayın ise bence işimin en keyifli anlarından biri. Canlı
yolculuğunuz nasıl başladı?
yayın mı bant çekim mi diye sorsalar kesinlikle canlı yayın
Evet, çocukluk hayalimdi. Çok küçükken herkesi oturma derim. Çünkü onun adrenalini, izleyiciye ve bana kattıkları
odasındaki koltuğa oturtup karşılarına geçip sanki televiz- çok daha farklı.
yon ekranındaymışım gibi gazeteden haberleri okurdum.
Sonrasında hem hayatın getirdikleri hem de üniversite he- Çalışan anne olmak nasıl bir duygu? İş insanı olmakla
yecanıyla radyo televizyon değil işletme bölümüne gittim. anne olmayı nasıl dengeliyorsunuz?
İnsan büyürken bazen hayallerini unutuyor ama hayat bana Çok güzel ve tarif edilemez bir duygu. Her zaman söyledihayallerimi yeniden hatırlattı. Önce bir internet televizyo- ğim bir şey var; ben çalışırken daha iyi bir anne, daha iyi
nunda çalıştım, ardından yolum
bir kadın, daha iyi bir eş, daha iyi
Acun Ilıcalı ile kesişti ve deste“Zamanı iyi planlayarak hem iyi bir Nur Tuğba’yım... Zamanı iyi
ğiyle birlikte Skyturk’te çalışmaplanlayarak hem iyi bir iş insanı
bir iş insanı hem de çocuklarına hem de çocuklarına yetebilen bir
ya başladım. Sonrasında NTV’ye
yetebilen bir anne olabilmek
transfer oldum. Yaklaşık dört
anne olabilmek bence mümkün.
sene gece gündüz demeden çabence mümkün.”
lıştım ve sonra TV8’de çok keyifTek çocuk hiç çocuk, iki çocuk
li 5 yıl geçirdim. Bir senedir de Kanal D’deyim.
çok çocuk diye bir söz vardır. Siz ne düşünüyorsunuz
bu konuda? Gerçekten iki çocuk daha mı zor? Yoksa ilk
Her gün canlı yayına çıkmak stresli bir iş olsa gerek. Bu çocuktan gelen tecrübelerle daha mı kolay?
stresi nasıl yönetiyorsunuz?
Kalabalık aile olabilmek bence çok güzel. Eliz doğduktan
Stres demeyelim bence… Tabii ki zorlukları var ama ben sonra aslında Arden’i büyütürken kendimi ne kadar çok
daha çok olumlu taraflarına ve mutluluk veren alanlarına yorduğumu anladım. Bunu kesinlikle kötü anlamda söyleodaklanmaya çalışıyorum. Her yayın öncesi sanki ilk yayın- miyorum. İlk çocuğun verdiği tecrübesizlikle ne yapacağını
mış gibi tüm hazırlıklarımı en ince ayrıntısıyla yapıyorum. bilememe hâli vardı elbette. O da ister istemez sizi daha
Bütün hayatıma yayılan bir disiplinim var aslında. Planlı ya- plansız yapabiliyor. Şimdi ise beni nelerin beklediğini az çok
şıyorum, erken yatıp erken kalkmaya çalışıyorum, gün içe- biliyorum. Dolayısıyla daha rahatım. Ama iki çocuklu hayatrisinde haberleri daima takip etmeye çalışıyorum. Yayına ta bölünmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu tasarlamak, ortak
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“Her zaman söylediğim bir şey var; ben çalışırken daha iyi bir anne, daha iyi
bir kadın, daha iyi bir eş, daha iyi bir Nur Tuğba’yım.”

noktayı bulmak, ortak alanlar yaratmak, aynı zamanda da
her iki çocukla tek tek zaman geçirebilmek çok önemli.
2020 yılı dünyaya iyi gelmedi. Pandemi sürecinde karantina dönemini nasıl geçirdiniz? Nasıl başa çıktınız?
Karantinaya girmeyen nadir insanlardanım aslında. Elbette
ki karantinaya girdik ama 11 Mart’ta açıklanan ilk vakadan
sonra dahi programa ara vermedik. Dolayısıyla o evden hiç
çıkmama sürecini en az yaşayanlardanım. Tabii ki hafta
sonu sokağa çıkma yasaklarında dışarı çıkamadık, hepimiz
gibi biz de evdeydik. Büyük bir sorumluluk vardı üzerimizde çünkü evde olan insanlar kanallarını açıp ekranlarında
bizi görünce onlara biraz umut vermemiz gerekiyordu.
Ama tüm bunlar bir yana bu süreçten en çok etkilenen insanların da başında geliyordum. Zor zamanlar geçirdik, ne
olacak endişesini yaşadık. Çocuklarımıza ne olacak, bize ne
olacak, insanlara ne olacak endişesiyle çok zor günler geçirdik. Ama artık biraz daha umutla bakmamız gerektiğini
düşünüyorum. Yaşanan süreci umuyorum sağlıkla atlatabiliriz.
Özellikle iki çocuk annesi olarak gelecekle ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz? Kaygılarınız, umutlarınız neler?
Her ne yaşanırsa yaşansın ben her durumun iyi taraflarını
pozitif taraflarına odaklanmaya çalışırım. Geleceğimize dair
hep güzelliklere odaklanıyorum, hep daha güzel ve mutluluk dolu günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum. Böyle bir
dönemde zaten hepimizin ortak isteği ve umudu sağlığımı-
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zın iyi olması. İki çocuk annesi olarak kaygılarım elbette var
çünkü yaşadığımız bu süreci en az bizler kadar onlar da derinden hissederek yaşıyor. Onlarda nasıl bir etki bıraktığını
henüz bilmiyoruz ama umutlarım daha huzurlu, sağlıklı bir
yaşamın bizleri beklediği yönünde.
İşten arta kalan zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz?
Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Kendime de zaman ayırmak en büyük hayallerimden biri diyebilirim sadece. Elimden geldiğince gün içerisinde kendime özel alanlar yaratmaya çalışıyorum tabii ki. Kitap okurum, sessizce televizyon
izlerim. Çocuklar büyüdükten sonra umudum bu sürenin
birazcık daha uzaması. Ve tabii ki birlikte vakit geçirmekten
keyif aldığım ailem, çok sayıda arkadaşım var. Onlarla sohbet etmek beni çok çok mutlu ediyor. Elbette ki eşim Mustafa Namlı ile hem günün değerlendirmesini yapmak hem
de fikir alışverişinde bulunmak, birlikte zaman geçirebilmek
benim için çok çok keyifli.
Ekran önünde olmak sürekli bakımlı olmayı da gerektiriyor. Kişisel bakımınız ve özellikle dişlerinizin bakımı için
neler yapıyorsunuz?
Bakımlı olmayı aslında çok çok seviyorum. Cilt bakımımı
asla ihmal etmem. Spor bu ara biraz aksatmış olsam da
vazgeçilmezim... Diş bakımına gelince, ekranda en çok dikkat çeken yerlerden biri bence dişler. Mutlaka günde iki kez
dişlerimi fırçalıyorum. Bir sorun çıkmasını beklemeden altı
ayda bir diş hekimimi mutlaka ziyaret ediyorum.

Çocuklar ve gençler, Invisalign ile
daha güzel bir gülüşe sahip oluyorlar
Dünyanın en gelişmiş şeffaf plak sistemi Invisalign ile
çocuğunuzun gülüşünü şekillendirmenin tam zamanı.
Çocuklar ve gençler, tel ve braketler olmadan, en güzel
yıllarını gülüşlerinden emin bir özgüvenle geçiriyorlar.
En güzel gülüşünüzü keşfetmek için tıklayın:
Invisalign.com.tr
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Pandemi Gölgesinde
Diş Hekimliği
31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan Koronavirüs hastalığı yalnızca
birkaç ay içerisinde milyonlarca kişinin enfekte olmasına neden olan bir küresel
hâline geldi. Salgın yaşamın her alanını, özellik de sağlık hizmetlerine erişim olanaklarını oldukça etkiledi.
Yazan: Dt. Binnur Artkıy Erfidan

Koronavirüs’ün başlangıcından itibaren diş hekimleri, sade- Sağlık sorunları erteleniyor
ce acil ve hayatı tehdit eden tedavi hizmetlerini vermekle Covid-19 salgının fiziksel sağlık üzerindeki etkileri tartışılgörevlendirildiler. Düzenli kontroller, estetik diş tedavileri, maz olsa da psikolojik sağlık üzerinde hâlâ daha devam eden
Sağlık Bakanlığının diş hekimlerine gönderilen bildirgesince ve çok daha yıkıcı olan etkilerinin olduğu aşikâr. Türkiye’de
kısıtlandı. Buna eşzamanlı olarak Türk Diş Hekimliği Birliği yapılan bir ankete göre insanların çoğu Koronavirüs salgıtarafından biz hekimlere gönderilen bildirgede de, hasta- nından dolayı kaygı duyuyor ve sağlık sorunlarını, eğer acil
nın son yurtdışı seyahatlerinin değerlendirilmesi, tedaviden değilse, ertelemeyi tercih ediyor. Çoğu hastada çaresizlik,
önce temassız ateş ölçme, dezenfeksiyona ve hijyene eks- üzüntü, huzursuzluk ve öfke gibi duyguların ortaya çıkması,
tra önem verilmesi, koruduygusal hassasiyet, uyku
yucu ekipmanların uygun
İnsanlar Koronavirüs salgınından dolayı veya yeme düzeninin bokullanımı, her hastadan
zulması, artan alkol-tütün
kaygı duyuyor ve sağlık sorunlarını,
sonra otoklav sterilizaskullanımı gibi bir takım
eğer acil değilse, ertelemeyi tercih
yonu, rubberdam (kaupsikolojik yan etkiler orçuk tükürük koruyucu)
ediyor. Çoğu hastada çaresizlik, üzüntü, taya çıkıyor. Ve tüm bunkullanımı, işlem öncesi
huzursuzluk ve öfke gibi duyguların ortaya lar hastaların herhangi
hastaya %1 hidrojen pesağlık tedavisinde, teçıkması, duygusal hassasiyet, uyku veya bir
roksitli gargara yapılmadaviye olan güvenini ve
sı, dezenfeksiyon sıklığıyeme düzeninin bozulması, artan alkolhastanın tedavideki işbirnın artırılması ve aerosol
liğini azaltıyor. Özellikle
tütün kullanımı gibi bir takım psikolojik
üreten diş tedavileri için
de salgın hastalıklar gibi
yan etkiler ortaya çıkıyor.
“high volume evaculator”
toplumsal düzeyde korcihazının kullanılması gibi
ku uyandıran durumlar,
tedavi prosedürlerine birçok kısıtlamalar getirildi. Bütün bu depresif bozukluk ve bipolar bozukluk hastalık dönemlerini
tedbirlerin nedeni, Covid-19 virüsünün başlıca bulaş yolu- (depresif duygudurum veya mani/hipomani) tetikleme riski
nun havadaki enfekte aerosoller aracılığıyla olması ve diş taşıyabiliyor. Fakat salgının psikolojik etkileri sadece hastatedavilerinin özellikle bu riski artırmasıydı. Bu yüzden sağlık larla sınırlı değil. Mevcut çalışmalar diş hekimleri arasında
mesleği mensupları, özellikle diş hekimleri, hastalarla yakın da enfeksiyon kapma endişesinin ve korkusunun olduğunu
temastan dolayı yüksek enfeksiyon riskine maruz kaldılar.
gösteriyor.
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Diş hekimleri de endişeli

Kaynakça

16-20 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 1.958 Türk diş
hekiminin katıldığı çevrimiçi bir ankette, ankete katılan diş
hekimlerinin %90’ından fazlası kendilerinin ve ailelerinin
sağlığı için endişeli olduğunu belirtti. Yine dünya genelinde çevrimiçi yapılan bir anket sonucunda görüldü ki yüksek
bir bilgi ve uygulama standardına sahip olmalarına rağmen
Covid-19 virüsünün pandemik etkisi nedeniyle diş hekimlerinin çoğu (%78) kendi alanlarında çalışırken endişe ve korku duyuyorlar. Bunun başlıca nedeni olarak da, özellikle diş
hekimlerinin diğer sağlık çalışanlarına nazaran daha riskli
grupta yer almaları geliyor. Başka bir ankete göre de diş hekimlerinin büyük çoğunluğu (%90) Covid-19 bulaşı tehlikesi dolayısıyla tedavi protokollerindeki değişikliğin farkında
ve %61’i değişen tedavi protokollerini yürürlüğe koymakta.
Fakat tüm bu tedbirlere rağmen diş hekimlerinin çoğu Covid-19 bulaşı riski yüzünden büyük kaygı duymakta.

Ahmed, M. A., Jouhar, R., Ahmed, N., Adnan, S., Aftab, M., Zafar, M.
S., & Khurshid, Z. (2020, April 19). Fear and Practice Modifications
among Dentists to Combat Novel Coronavirus Disease (COVID-19)
Outbreak. Retrieved August 14, 2020, from https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32325888/

Koronavirüs salgının psikolojik etkileri sadece diş hekimlerinde değil toplumun her kesiminde görülmekte. Salgının
tıbbi ve psikolojik etkileri şu an için sona ermese de sosyal etkileri maalesef sona ermiş gözüküyor. İnsanlar, virüs
popülasyonda yayılmaya devam ederken bile pandemi bitmiş gibi davranmaya devam ediyor. Fakat yapılan araştırmalar bize ani bir bitişin olamayacağını açıkça gösteriyor.
Salgının, fiziksel ve psikolojik etkilerinin tamamen ortadan
kalkması ancak uzun ve sistematik bir süreç ile mümkün
gözüküyor.

Akdeniz, G., Kavakci, M., Gozugok, M., Yalcinkaya, S., Kucukay, A., &
Sahutogullari, B. (2020, July 15). A Survey of Attitudes, Anxiety Status,
and Protective Behaviors of the University Students During the COVID-19 Outbreak in Turkey. Retrieved August 14, 2020, from https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32760303/
Duruk, G., Gümüşboğa, Z. Ş, & Çolak, C. (2020, May 29). Investigation
of Turkish dentists’ clinical attitudes and behaviors towards the COVID-19 pandemic: A survey study. Retrieved August 14, 2020, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32490887/
Qi, R., Chen, W., Liu, S., Thompson, P., Zhang, L., Xia, F., . . . Lu, G. (2020,
May 11). Psychological morbidities and fatigue in patients with confirmed COVID-19 during disease outbreak: Prevalence and associated
biopsychosocial risk factors. Retrieved August 14, 2020, from https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273270/
Türkiye Psikiyatri Derneği. (2020). COVID-19 SALGINI ve DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI. Retrieved August 14, 2020, from https://psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/DuygudurumCOVID-16042020.pdf
Maltepe Üniversitesi. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Psikolojik Etkileri. Retrieved August 14, 2020, from https://maltepe.edu.tr/
covid19/tr/koronavirus-covid-19-salgini-ve-psikolojik-etkileri
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“Dişler Yolunda”
Online Devam Ediyor
Diş Dostu Derneğinin 2002 yılında başlattığı Dişler Yolunda projesi Covid-19 nedeniyle online yoluna devam ediyor. İlk online eğitimi Manisa Salihli’de veren Dernek
önümüzdeki günlerde de pek çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Bireylerin sağlık davranışlarını geliştirebilmesi ve yaşam biçimi hâline getirebilmesini sağlamak, gündelik temizlik alışkanlıklarının içerisine mutlaka ağız ve diş sağlığı temizliğini
koymaları gerektiği bilincini yaymak amacıyla, Diş Dostu
Derneği 2002 yılından bu yana Dişler Yolunda Projesi adıyla
çeşitli projeler ve aktiviteler düzenliyor, uyguluyor.
Covid-19 nedeniyle okulların eğitimlerine online olarak devam etmek durumunda kaldığı dönemde Dernek de çocuklara online eğitimle ulaştı. Diş Dostu Derneği üye diş hekimlerinden Dt. Selin Erginer ile ilki düzenlenen eğitimin durağı
Manisa Salihli’ydi. Doğru diş fırçalama, diş fırçalama sürele-
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ri, diş dostu beslenme tarzı hakkında pek çok bilgiyi içeren
eğitime öğrenciler büyük ilgi gösterdi, velilerin soruları da
yanıtlandı.
Bugüne kadar birçok ildeki ilköğretim okulunda sayısız öğrenciye ağız ve diş sağlığı bakımı eğitiminin verilmesini sağlayan proje “Dişler Yolunda Online” adıyla devam edecek.
Eğer siz de 4-12 yaş arası çocuklarınızın ağız ve diş sağlığı
ile ilgili eğitimlerimize katılmasını isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
web: disdostu.org

disdostuturkiye

DisDostuTurkiye

Güvencesinde Dünya Ağız Duşu Lideri

YENİ NESİL AĞIZ SAĞLIĞI
Danışma Hattı

0539 812 18 46
0212 270 97 78

/aquapickturkiye
/dr_aquapick
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Hangi Diş Macunu,
Hangi Diş Fırçası?
Diş hekimlerine en çok sorulan sorulardan biri hangi diş macunu ve diş fırçasının
kullanılması gerektiği. Peki, siz tam anlamıyla bunun cevabını alabildiniz mi?
Yazan: Dt. Beyza Ünal Görgün

Ağız ve diş sağlığı temizliğinde fırçalama tekniği, mekanik likle diş fırçasının ulaşamadığı alanlarda kalan gıda artıklatemizliğin önemi kullanılan ürünlerden çok daha önemli. rını uzaklaştırmak için en etkili yöntem. Nitekim çürüklerin
Hastalarımız diş eti çekilmesi, diş eti kanamaları, diş aşın- çoğu, özellikle de ara yüz çürüğü olarak isimlendirdiğimiz
ma ve hassasiyeti gibi şikâyetlerle kontrole geldiklerinde çürükler, dişin fırçalanmasına rağmen kalan artıklar yüzünçoğunlukla gördüğümüz şey yanlış fırça veya yine yanlış den oluşuyor. Bu sebeple özellikle diş araları sık olan hastafırçalamadan kaynaklı oluşan problemler. Yani cerrahi ope- larda diş ipi muhakkak kullanılmalı. Diş aralarında boşluklar
rasyon sonrası kullanılacak seviyede çok yumuşak bir fırça olan hastalar için ise diş ipi yeterli gelmeyeceği için diş arası
günlük kullanım için yeterince plağı temizlemediği için plak fırçalarının kullanımı daha uygun olacaktır. Ama hangisini
birikimine ardından diş eti iltihaplarına ve kanamalarına se- kullanmanız gerektiğini öğrenmek için bir hekim kontrolünbep olabiliyor. Ya da aşırı sert bir fırça kullanımı veya sert de yol almanız önemli.
fırçalama tekniği dişlerde isteAğız duşu uzun zamandır var olan
Özellikle diş dostu logosu
nilmeyen aşınmalara sebep olabir ürün olsa da toplum gereklibiliyor. Hatta bazen hastalar bu
bulunduran sakızların ağız ve
liğini yeni yeni öğrenmeye başaşınmaları diş eti çekilmeleri ile
diş sağlığını korumada
lıyor. İçeriğinde bulunan su hazkarıştırabiliyor.
oldukça önemli bir yeri var.
nesine koyduğunuz su, gargara
Hangi ürünleri kullanmalıyız sorukarışımını ağız içine uygun basınç
sunun cevabına gelince orta sertlikte, düz fırça kıllarına sa- ve kuvvette püskürterek diş aralarında, diş ceplerinde, köphip diş fırçaları diyebilirim. Küçük başlık tercih edilmesi ağız rü altı ve implant çevresinde hatta ortodonti tedavisi gören
içinde en arka dişlere de ulaşımı kolaylaştırdığı için öncelikli hastalarda braket çevresinde birikmiş plağı temizlemede
tercihimiz olmalı. Ama sadece fırçalama yeterli değil. Diş ipi oldukça etkili bir ürün.
ve ağız duşu gibi tamamlayıcı ağız ve diş temizleyicilerini de
Bu sebeple etkili ve tam bir temizlik için istediğimiz uygulaolaya dahil etmek gerekiyor.
malar diş fırçalama, diş ipi ve ağız duşu kullanımı. Zaten bu
Diş ipi kullanımına çok da alışkın olmayan bir toplum olsak uygulamaları düzenli olarak kullanan hastalar etkili temizlik
da neyse ki yeni nesil bu konuda biraz daha açık fikirli. Diş sağladıklarından çürük ve ağrı sebebiyle değil hekimlerine
ipi de fırçalama kadar önemli ve olmazsa olmaz. Çünkü özel- yalnızca yıllık kontrolleri için gidiyorlar.
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Hangi macunu kullanmalıyız?
Kullandığınız macunun çürük önleyici olmasını istiyorsanız
unutmayın ki çürük oluşumunu engelleyen yardımcı ajanların bulunduğu ürünleri tercih etmeniz gerekir. Özellikle diş
macunlarına eklenen florür bu işe yarıyor.
Beyazlatıcı macunlar içeriğinde bulundurduğu aşındırıcılar
sayesinde plağı diş yüzeyinden uzaklaştırdığı için kişide beyazlama algısı oluşturuyor. Çoğu üründe beyazlatıcı özellikte kimyasal yok. Bazı ürünlerde bulunan beyazlık algısı
oluşturan mavi renkli içerikler de yine profesyonel bir beyazlık sağlamıyor, sadece beyaz algısı oluşturuyor. İçeriğinde hidrojen peroksit ve karbamid peroksit içeren ürünler ise
gerçek beyazlatma özelliğine sahip.

Diş Dostu sakızlar ağız ve diş sağlığı için
yardımcı
Özellikle diş dostu logosu bulunduran sakızların ağız ve diş
sağlığını korumada, mekanik temizliği desteklemede, tükürük akışını hızlandırmada ve yine dolaylı olarak lubrikasyon
dediğimiz tükürük akışına bağlı tükürük ile ağzı yıkamada,
yemek sonrası oluşan asidik ortamı nötrlemede ve zayıflamış çiğneme kaslarını geliştirmede oldukça önemli bir yeri
var. Dikkat etmemiz gereken şey ise kas ve eklemlerimizi

yormadan sakızı en fazla 15-20 dakika kadar çiğnemeniz
gerektiği.
Ağız ve diş sağlığının idamesi ve temizliği için günde en
az iki defa diş fırçalama, en az bir defa diş ipi ve ağız duşu
kullanmak etkili bir mekanik temizlik için olmazsa olmazlardan. Ağız suları, gargaraları, sakız kullanımı ise bazen bazı
hastalıkların tedavisinde ve ağız temizliğini desteklemede
yardımcı ürünler. Bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka
hekiminize danışmalı ve onun kontrolünde ilerlemelisiniz.
Herkese sağlıklı ve mutlu bir gülüş diliyorum.
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Virüslerle Savaşan
Bağışıklık Sisteminizi
Önemseyin!
Covid-19 salgınının tedirginlik yarattığı bugünlerde herkes kendine göre önlemler
alıyor. Bu önlemler içerisinde en yaygın olanları maske kullanımı, el yıkama,
temastan kaçınma. Ancak çok önemli bir şeyi unutmamak gerekiyor: güçlü
bağışıklık sistemi. Çünkü Covid-19 veya herhangi başka bir virüsle karşılaştığımızda
savaşmak için bağışıklık mekanizmamız devreye giriyor.
Yazan: Dyt. Roksi Menase / Beslenme ve Diyet Uzmanı

Herkesin bağışıklık mekanizması aynı derecede güçlü değil- güçlü bir yanıt oluşmaz. Bu sebeple hastalanmaya daha açık
dir. Bunun sebebi vücudumuzda yer alan bağışıklık hücrele- hâle gelirsiniz. Oysa bu yanıt sağlıklı bireylerde mükemmel
rinin sayısal farklılığıdır. Bu sayı yaş, kronik hastalık varlığı, işler. Eğer çeşitli besleniyor, yeterli vitamin ve mineral alıhava kirliliği gibi elimizde olmayan faktörlerden etkilenir. yorsanız vücudunuz bu aşamada zorlanmaz.
Bu etkiyi en aza indirmek için yapabileceğimiz şeyler de var
elbette. Alkol, sigara tüketiminizi azaltmak, fazla kilolu kişi- İşte bu nedenle “tekdüze beslenmeyin” uyarısı önemlidir.
lerin ideal kilolarına ulaşması, kötü beslenme alışkanlıklarını Unutmayın, ne kadar fazla çeşit o kadar farklı vitamin ve
düzeltmek, şok diyetlerden kaçınmak, yoğun stres altındaki mineral demektir.
kişilerin stresi kontrol altına almaları ve düzenli uyku uyumak
Yüksek doz antioksidanlar ve
Neler yemeliyiz?
bağışıklığımızı olumlu etkileyen
vitaminler bağışıklık sisteminizi Dünya Sağlık Örgütüne göre
faktörlerdendir.
bu dönemde doğru beslenmek

Sağlıklı ve dengeli
beslenmek bağışıklık
sistemini nasıl etkiliyor?

gereğinden fazla güçlendirebilir.
Bu da bağışıklık sisteminizin fazla
güçlü olmasına, kendi dokularını
bir yabancı madde gibi algılayarak
kronik hastalıklar oluşmasına
ortam yaratır.

Bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere vücudumuzdaki tüm
hücreler enerjiye ihtiyaç duyar.
Bu enerjiyi de besinlerden alırız. Ancak bir besinin sadece
enerji değerinin olması yeterli değildir, vitamin ve mineral
açısından da yeterli olması gerekir. Çünkü vücudumuz yabancı bir madde ile karşılaştığında bağışıklık yanıtı oluşturur. Bağışıklık yanıtının herhangi bir aşamasında kullanılacak bir vitamin-mineral vücudunuzda eksikse, yeteri kadar
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ve su tüketimi önemli. Dengeli
beslenen bireylerin bağışıklık
sistemleri daha güçlü oluyor,
dolayısıyla kronik hastalık ve enfeksiyonlara yakalanma riskleri
de düşüyor.
• Her gün en az bir öğünde çeşitli sebze ya da kurubaklagil

tüketin.
• Her gün en az 2 porsiyon meyve tüketin.
• Posa tüketiminizi artırmak için yemeklerinizin yanına 1
kase yeşillik ekleyin.
• Beyaz ekmek ve beyaz un yerine, tam tahılları tercih edin.

TREND SAĞLIK

• Her gün 1 avuç sağlıklı yağlara sahip çiğ kuruyemişlerden
tüketin.
• Yemeklerinizi doymuş yağ olan tereyağı yerine doymamış
yağ grubundan zeytinyağı veya bitkisel yağlar ile pişirin.
• Trans yağlardan uzak durun. Bu yağlar genellikle fast food’larda, hazır paketli gıdalarda ve margarinlerin içerisinde bulunur.
• Kırmızı et tüketiminizi haftada 1-2 öğün ile sınırlandırın.
• Tavuk veya hindiyi ise haftada 2-3 öğün ile sınırlandırın.
• İşlenmiş etleri (salam, sucuk, sosis, jambon gibi) mümkün
olduğunca tüketmeyin.
• Haftada 2 kere balık tüketmeye çalışın.
• Şeker, tatlı, paketli gıda tüketiminizi azaltın. Bunların yerine şekersiz alternatifler deneyin.
• Gazlı ve şekerli içecekler yerine sade soda, mineral suyu
tercih edebilirsiniz.
• Doğal, katkısız, koruyucusuz, mevsiminde gıdalar tüketin.
• Pişirme yöntemi olarak fırında, buharda ya da ızgara yöntemlerini tercih edin.
• Kızarmış, kavrulmuş, yoğun yağlı yiyecekleri sınırlandırın.
• Sebze ve kurubaklagilleri besin değerlerini kaybetmemesi
adına fazla pişirmeyin.
• Sebzeleri pişirdikten sonra suyunu dökmeden çorba veya
yemeklerinizde kullanmak için saklayabilirsiniz.
• Yemeklerinizi pişirirken orta miktarda tuz ekleyin ve tabağınıza aldıktan sonra ilave tuz eklemeyin.
• Su besinleri dokulara taşır, kanımızın bir parçasını oluşturur, eklem yapısına katılır, vücut atıklarımızdan kurtulmamızı sağlar ve vücut ısımızı dengeler. Yeterli tüketimi
önemlidir. Günde ortalama 8-10 bardak su tüketin.
• Çay, kahve tüketiminiz su tüketiminizin dışındadır. Eğer
herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, gebe değilseniz, emzirmiyorsanız günde 4-5 bardak çay/kahve tüketebilirsiniz.

Covid-19 besinlerden veya besin
paketlerinden geçer mi?
Şimdiye dek Covid-19’un besinlerden geçtiğine dair herhangi bir kanıt yok. Covid-19 bir solunum rahatsızlığı olmakla beraber damlacık yolu ile bulaşır. Yakın temasta
biriyle konuşmak, enfekte bir kişinin yakın mesafede
hapşurması veya öksürmesi risk oluşturur. Ayrıca koronavirüs yemeklerde çoğalamaz, bunun için canlı bir
mikroorganizmaya ihtiyaç duyar.

bir yabancı madde gibi algılayarak kronik hastalıklar oluşmasına ortam yaratır. Ancak yeterli beslenmediğinizi düşünüyorsanız doktorunuzun önerisiyle destek alabilirsiniz.

Dışarıda yemek yemeli miyiz?

Herhangi bir besin desteği almalı mıyız?

Önerilen 1,5 metre mesafeyi restoranlarda ve kafelerde korumak her zaman mümkün olmayabilir. Bunun dışında enfekte olan bir kişi hapşurduğunda veya öksürdüğünde sizin
temas edeceğiniz yüzeye bıraktığı virüsü, personelin ellerinden geçebilecek virüsü kontrol edebilmeniz zordur.

Eğer sağlıklı ve çeşitli beslendiğinizi düşünüyorsanız, vücudunuzda eksik bir vitamin-mineral yoksa ilave besin desteği
almanız gerekmez. Yüksek doz antioksidanlar ve vitaminler
bağışıklık sisteminizi gereğinden fazla güçlendirebilir. Bu da
bağışıklık sisteminizin fazla güçlü olmasına, kendi dokularını

Kaynaklar:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-covid-19-outbreak.html
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Kime, Niye,
Neden Bu Öfke?
İnsanız… Hem kendimizden, hem ilişkide olduğumuz insanlardan, hayatımızın geçtiği toplumsal sistemden beklentilerimiz var. Fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmemiz için yaşama dair ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Sevmek
istiyoruz, sevilmek istiyoruz ama özellikle sevdiğimizin bizi sevmesini istiyoruz.
Onaylanmak, toplumda kendimize has, biricik ve tek olan yapımızla kabul görmek
istiyoruz. Kişisel alanımızın korunmasını, kararlarımıza, duygu ve düşüncelerimize
saygı gösterilmesini istiyoruz. Anlaşılmak istiyoruz. Peki biz anlayabiliyor muyuz?
Biz istiyoruz da verebiliyor muyuz? En önemlisi bu hayatla dans ederken dengeyi
tutturabiliyor muyuz?
Yazan: Pelin Haymana / Aile Danışmanı ve Psikoterapist

Günümüzde her geçen gün şiddet olayları artıyor. Özellikle
Kovid-19 sürecinde dünyada ve ülkemizdeki veriler doğrultusunda fiziksel şiddetin, psikolojik destek, hukuki yardım
talebinin arttığını görüyoruz. Peki kime, niye, neden bu kadar şiddet?

faydalı olacaktır. İnsanlar, önce kendi duygu, düşüncelerini
sonrasında diğer insanların bakış açılarını anlayabildiklerinde ve kendi bakış açılarını diğerlerinin bakış açılarından
ayırt edebildiklerinde diğer insanları anlama potansiyelleri
gelişir. Karşısındaki kişiyi anlama becerisi yüksek olan bireyin de olaya yaklaşımı, anlaşmazlık durumlarında işlevsel
çözümler üretebilme, duygularını kontrol ve yönetme tarzı
daha nitelikli olur. Şiddet eğilimi konusunda anahtar kavSosyal biliş anahtar kavram
ram olan sosyal biliş bireyin
Şiddeti, saldırgan davranışla- Saldırganlık aynı zamanda beyindeki kendisi, başkaları, içinde burı anlayabilmek için önceliklunduğu sosyal sistemin davödül merkezini harekete geçirir.
le tanımı iyi yapmak gerekir.
ranışları ve değerleri üzerine
Saldırganlığı başka bir orga- Şiddete eğilimi olan birey engelleyici düşünebilmesidir. Bu kapasinizmayı incitmeye, zarar verbir yaptırımla karşılaşmıyorsa
tenin gelişmesini sağlayan en
meye yönelik davranışların
ve şiddet davranışından zevk
temel şey de aile ve ailenin
bütünü olarak ifade edebiliriz.
içerisinde bulunduğu çevreEvet, insan olmanın getirdiği alıyorsa, şiddeti sürekli tekrarlama dir.
potansiyeli çok yüksektir.
hayatta kalabilme, üreyerek
genlerimizi bir sonraki nesle aktarabilme gibi gündelik hayatı yaşarken farkında bile
Şiddetin temelinde aile var
olmadığımız kaygılarımız saldırganlığı tetikler. Ama saldırganlığı içgüdüsel bir davranış olmaktan çok sosyal biliş Eğer aile bireyin sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamıyordediğimiz, karşımızdakinin bir durum karşısında duygu ve sa, varlığını yok sayıyorsa, kendi olma, duygu ve düşüncedüşüncelerini aynı düşünmese de anlayabilme, bakış açısı- lerini ifade etme girişimlerini erken yaşlardan itibaren ennın bizden farklı olabileceğini kabul edebilme yetisi ile çok gelliyorsa kişide öfke duygularının oluşumu kaçınılmazdır.
daha ilişkilendirerek yorumlamak toplumsal yapı için daha Bir de üzerine hakaret, aşağılama içeren sözel, vurma, itme
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Eğer aile bireyin sosyo-duygusal
ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, varlığını
yok sayıyorsa, kendi olma, duygu ve
düşüncelerini ifade etme girişimlerini
erken yaşlardan itibaren engelliyorsa
kişide öfke duygularının oluşması
kaçınılmazdır.

Toplumun yapısı saldırganlığı etkiler
Saldırganlığı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek daha
sağlıklı olacaktır. İç içe geçmiş matruşkalar misali olayı ele
alırsak belli genetik kodlarla ve fizyolojik yapı ile dünyaya
gelen çocuğun ailesi, ailenin stres düzeyi, çocuk yetiştirme
ve disiplin verme tarzı, sosyoekonomik koşulları; mahalle,
şehir, geleneksel yapı, değerler, ülkedeki sosyo-politik duruş, genel anlamda farklı olanın duygu, düşünce, davranış
şekline yaklaşım tarzı, linç kültürü anlayışı, kızını dövmeyen
dizini döver ya da dayak cennetten çıkmadır yaklaşımı saldırganlığın oluşumuna etki eden faktörlerdir.

Pelin Haymana

davranışları gibi fiziksel şiddete maruz kalıyorsa insan engellenmişlik, değersizlik hisleriyle dolu, yaşanılan dünyayı
ve dünyada yaşayanları düşman olarak algılayan bir zihinsel yapıya sahip olur. Bu da öfke birikimini ve şiddetin kolaylıkla gerçekleşmesini tetikleyebilir.
Saldırganlık gelişiminde şiddet davranışlarını gözlemleyen
çocuk model alarak bu davranışları içselleştirir, kanıksar.
Bir de bu davranış ödülle sonuçlanıyorsa, aile veya çevre
içerisinde bir çözüm üretmek, istediklerini elde etmek için
kullanılıyorsa şiddet davranışını çocuk kendisi de tekrar etmek isteyebilir. Davranış bu şekilde öğrenilmiş olur.
İçinde yaşadığı sistemde şiddet davranışı kişiyi diğerlerine
karşı avantajlı ve üstün kılıyorsa, karşılığında herhangi bir
yaptırımla karşılaşmıyorsa saldırganlık sürekli ve alışkanlık
hâline gelebilir. Bu sayede saldırganlık davranışı sergileyen
bireyler yüksek düzeyde özgüvene de sahip olurlar.
Saldırganlık aynı zamanda beyindeki ödül merkezini harekete geçirir. Şiddete eğilimi olan birey engelleyici bir yaptırımla karşılaşmıyorsa ve şiddet davranışından zevk alıyorsa, şiddeti sürekli tekrarlama potansiyeli çok yüksektir.
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Bugün baktığımızda şiddeti sadece düşük sosyoekonomik
düzeyde görmüyoruz. Entelektüel ve ekonomik düzey yükseldikçe üstün olma, gücü daha stratejik olarak kendi lehine kullanma kapasitesi de artıyor. Şunu unutmamak gerekiyor, her şeye sahip olmak, narsistik duyguları yüceltmek,
bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı ile her türlü
şiddete şahsi menfaatler doğrultusunda sessiz kalmak, çok
kısa bir süre sonra ibrenin kendimize de döneceğinin riskini
almak demektir.

Şiddete maruz kalmak şiddeti körüklüyor
Her bireyin mizacı, zihinsel yapısı, ailesinde ve çevresinde fiziksel, psikolojik, sözel olarak deneyimlediği
şiddet davranışlarının miktarı, kalıp yargıları, dünyayı
algılama şekli birbirinden farklıdır. Bu sebeple farklı
bilişsel seviyelere, önyargılara, bilgi ve tecrübelere
sahip bireyler dış çevredeki uyaranlara, provokasyonlara farklı şekilde cevap verir. Bununla birlikte, yapılan birçok araştırma erken yaşlardan itibaren sıklıkla
fiziksel ve sözel saldırganlığı gözlemlemiş veya deneyimlemiş, kökleşmiş agresif davranışları olan bireylerin dış uyaranları daha kişisel algılayarak, bu uyaranlara çok daha agresif davranışlarla cevap verme
olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

