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Gönüllülük, Kişinin Gönlünün
Sınırlarını Gösterir
Mesleğimi temsilen, topluma nasıl fayda sağlayabileceğimi, sosyal sorumluluk projelerinde nasıl yer alıp gönüllü olabileceğimi düşünürken karşılaştığım ilk dernek
Diş Dostu Derneği oldu. Şimdi Diş Dostu, bir derneğin de
ötesinde, bana çok daha fazlasını ifade ediyor. Sadece
derneğin değil, bir ailenin üyesi gibi hissediyorum.
Peki, bu sorumluluk ve gönüllülük duygusu hekim olmanın getirdiği bir duygu muydu? Kesinlikle hayır. Gönüllülük, kişinin içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir çıkar
gözetmeksizin bir işi kendiliğinden üstlenmesi anlamına
gelir. Onlarca çocukla beraber ağız ve diş sağlığı eğitimlerini gerçekleştirerek topluma fayda sağlarken bunu büyük bir heyecan ve mutlulukla yapıyorsak, az önce belirttiğim tanıma girebiliriz. Üniversitenin ilk yılında, henüz
her şeyin çok başındayken bu duygular içerisindeydim.
Çok değerli hocam Prof. Dr. Deniz Gemalmaz gönüllülükle ilgili şöyle söylemişti: “Gönüllülük, kişinin gönlünün
sınırlarını gösterir.” Yapılan araştırmalarda da insana
mutluluk veren üç ana faktörden birinin karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek olduğu ortaya çıkmış.
Gönüllü olarak başkalarına bir şey katmaya çalışan kişi
gönlünün zenginliğinin yanı sıra mutluluğun sırrını da
keşfetmiş sayılır.

Kadir Ceren
Diş Dostu Derneği Üyesi

Bence de en önemli faktör mutluluk. “Bunca işi nasıl bir
arada yapıyorsun? Yorulmuyor musun?” diyen arkadaşlarıma verebileceğim en güzel cevap: Mutluyum!
Siz de böylesi bir mutluluğu hissetmek istiyorsanız uzaktan izlemeyi bırakıp, birçok kurum ve kuruluşun projelerinde gönüllü çalışabilirsiniz. “Yapabilir miyim?” diye
endişe etmeyin. Emin olun gönüllülük projelerine adım
attığınız an karşılaşacağınız herkes sizi kucaklayacaktır.
Bu faaliyetlerin içindeki tüm gönüllüler birbirine çok şey
katıyor, kendini ve çevresindekileri geliştiriyor. Siz sadece isteyin ve dahil olun, yeter.
Sevgilerimle…

3

HOŞ SOHBET

4

HOŞ SOHBET

“Yaş Alınca Oynayacağım
Roller Dişlerimi
Kamaştırıyor”
Son dönemde rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine
çeken Gözde Kansu “Kuaförüm Sensin” programının sunucusu olarak da
evlerimize konuk olmuştu. Enerji dolu, dinamik, hareketli yapısıyla herkesin
sevgisini kazanan Kansu bu deneyimini “Müthiş!” olarak tanımlıyor. Yaş aldıkça
oynayacağı roller için heyecan duyan, şimdilerde yeni projelere odaklanan
oyuncu ile mesleğine ve yaşama dair konuştuk.
Fotoğraf: Lokman Çıtak Styling: Togay Numanoğlu Elbise: Aslıhan Karahan Saç: Esra Akpınar Makyaj: Damla Yılmaz

İzmir’den İstanbul’a gelişinizin güzel bir hikâyesi var. Kuaförüm Sensin’de üç yüz bölüm sunuculuk yaptınız.
Anlatabilir misiniz?
Nasıl bir deneyimdi?
1999 yılı doğum günümdü… Sıla’nın (Gençoğlu) telefonuna Müthişti! Üç ay yaparım diye niyetlendim, on dört ay müthiş
uyandım. İzmir Tevfik Fikret Lisesinde senelerce beraber bir tempoyla sürdürdüm. Öyle bir kimya ve eğlence yakalaokuyup, sıra arkadaşlığından dost olup üniversitede ayrı
dık ki içeride, hafta içi her gün gündüz kuşağında
şehirlere düşmüştük. Keyfimiz kaçıktı. O telefonda İstan- saç makyaj programına Bülent Ersoy bile jüri oldu, şahane
bul’da konservatuar sınavlarını, yatay geçiş hakkımı, orada- bir deneyimdi.
ki oyunları izleme lüksünü kaçırdığımı hatırlatıp “Burada da
bir evin var hadi gel” deyince
Oyunculuk dışında bir de
duramadım. Okulu hızla don- “Hayal kurmak işimin ana fikri tabii ki kuvvetli bir kaleminiz oldurdum, 1 hafta sonra, İstan- ama mükemmeliyetçilikten yapmayı duğunu biliyoruz. Sıla’nın
bul’da ”Ver valizini, al bu da
ertelediklerimi gözümde büyütmeden albümünde de şarkı sözüev anahtarın” diye karşılıklı
nüzle yer alıyorsunuz. Söz
hayata geçirsem, kendimi güzel
kahve içip, zıplıyorduk. İstanşaşırtır ve mesleki anlamdaki o üst yazarlığını profesyonel olabul’a böyle taşındım.
rak yapmayı düşünüyor munoktaya gelirim. Bir de Anadolu’da
sunuz?
Oyuncu olmaya nasıl karar
sahneler artsa, o çorbada tuzum olsa Ben yazmayı bıraksam da
verdiniz?
zaman zaman, yazmak beni
tadından yenmez.”
Küçük yaşlarda yazmak ve
bırakmıyor. Evde sandıkta dudans etmekle daha alakalıyranları
bir
hâle
yola
soksam
çok
sevineceğim. Şu pandemi
dım aslında… Bale sonrası halk dansları, edebiyat sonrası
döneminde
Sıla’yla
epey
zaman
geçirip
bol bol çalıştık da…
Hürriyet Ege Gazetesinde habercilik denemeleri derken
Bir
sürprizimiz
olabilir…
İstanbul Şehir Tiyatrolarının Kafkas Tebeşir Dairesi oyununu izlemeye İstanbul’a geldim. Defalarca izleyip kulislerine
daldım, İzmir’e dönüp Antalya turnelerinde eşlik ettim, gü- Sinema, tiyatro, televizyon… Gönlünüz en çok hangisinzel insanlarla şahane bir dünya keşfetmiştim, büyülendim! de?
Sahnede oyun oynama içgüdüsü baskın geldi, yazarlık sı- Tiyatro, sinema, televizyon… Sinema, tiyatro, televizyon
navları yerine oyunculuk bölümünü denedim ve kazandım.
şeklinde değişiyor arada sıralama.
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Meslek hayatınız boyunca iyi ki dediğiniz ve unutamadığınız bir milat var mı?
Tiyatro bölümünü kazanmakla başlayıp, İstanbul’da Ferhan Şensoy, BKM Mutfak, Metin Serezli, Tiyatro Craft, Yıldız Kenter, Suna Pekuysal, Çetin Tekindor, Türkan Şoray,
Çağan Irmak, hatta televizyonda Bülent Ersoy’la çalışmaya
varan, ayrıca daha önce sunduğum programda, olmayan
dekolte kriziyle siyasi gündem hâline gelmeme kadar giden
bir yelpazede çağ dönümlerim var. Milada daha vardır diye
düşünüyorum.
Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız, hiç düşündünüz mü?
Bunu düşünmek yersiz. Henüz ve daha yapabileceklerini
düşünmek, farkına varmak ve hayata geçirmekte fayda var.
Hâlâ yazar, yönetmen, dansçı, çiçekçi, menajer, aşçı, fotoğrafçı olabilsem keşke…
Oyuncular emeklilik hayali kurar mı? Sizin var mı böyle
bir hayaliniz? Mesela yaş kemale erince İzmir’e dönerim
gibi düşünceleriniz…
E bizde emeklilik hayali olmuyor, asıl yaş alınca oynayacağım roller dişlerimi kamaştırıyor benim. İzmir’den ziyade
sayfiyede deniz dibinde şımarabilirim, kardeşim Çeşme’de
olduğu için bir ayağım zaten oralarda.
Mesleki anlamda olmak istediğiniz, hayal ettiğiniz bir
üst nokta var mı?
Hayal kurmak işimin ana fikri tabii ki ama mükemmeliyetçilikten yapmayı ertelediklerimi gözümde büyütmeden hayata geçirsem, kendimi güzel şaşırtır ve mesleki anlamdaki
o üst noktaya gelirim. Bir de Anadolu’da sahneler artsa, o
çorbada tuzum olsa tadından yenmez. Ve elbette bunun dışında, çalışmak istediğim yönetmenler, oyun arkadaşları da
o üst noktaya dahil.
İlerleyen dönemde yeni projeleriniz var mı? Bize biraz
bahsedebilir misiniz?
Var tabii zaman dopdolu geçiyor. Okuyorum, eliyorum, heyecanla beklediğim, pandemi sebebiyle ertelenen işler var
ki hiç birinden henüz bahsedemem. Yapalım üzerine konuşuruz…
Çok enerji dolu, dışa dönük, hatta yerinde duramayan bir
yapınız var. Yoğun çalıştığınız dönemlerde bu durum bir
avantaj olsa gerek? Çalışmadığınız dönemlerde bu enerjiyi nasıl atıyorsunuz?
Durarak. Yorulduğumu fark ediyorum hâliyle. Pestil gibi kalmayı seviyorum. İşten dönünce vites düşürüyorum yavaş
yavaş sonra arabayı boşa alıp kendimi serbest çağrışımlara,
canımın istediğini istediği anda yapmaya bırakıyorum; bünyem neye ihtiyaç duyuyorsa o. Enerjimle denge yakalamak
için spor imdadıma yetişiyor fakat disiplinli değilim açıkçası.
Aklımın asıl köşesi keyifli bir şekilde hep işte oluyor. Onun
dışında hayat hevesleri, merak, heyecan, motivasyon aşılayan uyaranlar oldukça durmak ne mümkün bana…
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“İstanbul Şehir Tiyatrolarının Kafkas
Tebeşir Dairesi oyununu izlemeye
İstanbul’a geldim. Defalarca izleyip
kulislerine daldım, İzmir’e dönüp
Antalya turnelerinde eşlik ettim,
güzel insanlarla şahane bir dünya
keşfetmiştim, büyülendim! Sahnede
oyun oynama içgüdüsü baskın geldi,
yazarlık sınavları yerine oyunculuk
bölümünü denedim ve kazandım.”

Salgın dönemi pek çok insanı pek çok açıdan zorladı, hayatını değiştirdi. Sizde ne gibi etkileri oldu?
Başlarda çalışıyordum. Ekip kalabalık, üstelik işimiz temasla… Berberlerin kapandığı gün “Kuaförüm Sensin” programını çekmek “ne oluyoruz” dedirtiyor insana. Ekstra dikkat,
korunma, temizlik, mesafe gerekiyor ve neşe içinde işinin
başında olmalısın. Tedirgindik. Nitekim işi bıraktım. Güzel
bir yorgunluk atma, dinginleşme, ailem ve dostlarımla uzun
vakit geçirme, bol film izleme, temizlik, yemek yapma, yalnız durma, öz ritmimde olma lüksüm başladı. Gece gündüz
dengelerim şaştı. Evcimen olduğum için işime de geldi aslında kısıtlamalar, bana özgürlük fırsatı da getirdi. Bir yandan
dünyanın dijital seyrine, herkesin bir TV kanalı hâline gelmesine, ifadesine merak saldım; konsantrasyon ayarlarım
değişti.
Diş sağlığınız için neler yapıyorsunuz? Özellikle salgın
döneminde ilk zamanlar zorunlu olmadıkça diş hekimlerine gidemedik, siz bu süreçten olumsuz etkilendiniz mi?
Değerli diş hekimim Şükür Cingi 20 yıldır değişmez. Steril bir şekilde güvenle diş temizliğine ve kontrole giderim.
Evet, ben de pandemide aksattım…

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

İLE DİŞİNİZE GÖRE
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Covid-19 Zamanı Ağız ve
Diş Sağlığı
Dünyayı ve tüm yaşam şeklimizi değiştiren Covid-19 beraberinde başka
hastalıklara da gebe oldu ve hatta bu hastalıkları doğurdu. Özellikle bruksizm (diş
sıkma) son dönemde en sık rastladığımız şikâyetler arasında. Buna bağlı olarak
dişlerde aşınma, hassasiyet, diş ve dolgu kırıkları ortaya çıkmaya başladı. Baş,
boyun, sırt bölgesinde kronikleşip hastayı rahatsız eden ve geçmeyen ağrılar da
burksizmle beraber görülen rahatsızlıklardan.
Yazan: Dt. Beyza Ünal Görgün
Psikolojik olarak fazlaca etkilendiğimiz şu dönemin ağız ve
diş sağlığına olan etkisi hiç göz ardı edilemez bir seviyeye
ulaştı. Çağımızın hastalığı olarak nitelendirdiğimiz bruksizm
(diş sıkma) şikâyeti ile gelen hasta sayısında oldukça yüksek
bir artış söz konusu. Hastaların bir kısmı da diş sıktığının
farkında olmadan, diş sıkma problemi sonucu ortaya çıkan
şikâyetlere bağlı olarak kliniklerimize başvuruyor. Peki, nedir bu şikâyetler?

Hekime başvurmak için geç kalmayın
Yüzü enfeksiyondan şişmiş, ağrılı ve kronik hastalıklı bir
hastamın korkusundan kliniğe gelmek istememesine şahit
olduğumuz bir zamandayız. Sosyal yaşamının engellendiği yetmiyormuş gibi bir de yaşam konforunu hiçe saymak
ne kadar doğru ve sağlıklı? Ağızda var olan enfeksiyonun
kronik hastalıkları tetiklediği veya başka hastalıklara gebe
olabileceğini de hatırlatmamız gerekiyor.

Her zaman dediğim gibi sağlık ağızda başlar. Hele ki şu dönem bulaş yollarından biri olan
Diş sıkmaya bağlı dişlerde aşırı
Baş, boyun ağrıları ile birlikte ağzımızın temizliğine biraz daha
aşınma ve hassasiyet, diş ve dolgu
dikkat etmemiz gerekiyor. Günde
yeme güçlüğü, çiğneme
kırıkları; baş, boyun, sırt bölgesinen az iki defa, ortalama 2 dakika
kaslarının bulunduğu yanak
de kronikleşmiş hastayı rahatsız
süre ile dişlerin iç, üst ve dış yüeden ve geçmeyen ağrılar… İşin
bölgesinin sertliği ve şişliği
zeylerini fırçalamak, günde en az
kötü yanı ise aşırı ağrı ve şikâyete
gibi
durumlarda
da
botoks
1 defa dil temizliği yapmak ve diş
rağmen hastaların korkudan kliipi kullanmak ağız ve diş temizliği
tedavisi
ile
sürecin
zorluğu
niğe gidememesi. Bu konuda biz
için yeterlidir. Ağız bakımını deshekimlere de çok görev düşüyor.
yumuşatılabilir.
tekleyen gargaralardan yararlanıAcil tedavi gerektiren hasta grulabileceği
gibi
ağız
duşu
gibi
temizliği tamamlayan, diş eti
bunu iyi belirlemek ve tanımlamak, hastalarımızı bu konuda
ceplerine
kadar
ulaşarak
tam
temizlik sağlayan ürünleri de
bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü zamanında yapılmayan
her müdahale başka problemleri de beraberinde getiriyor. kullanabilirsiniz.
Bu nedenle önceliğimiz diş sıkmanın yarattığı dişlerde aşınGerek diş sıkma sebebiyle olsun, gerekse sebebini bilmema, hassasiyet ve kırık gibi problemlerin tedavisi, ardından
diğiniz bir durumdan dolayı olsun ağrı yaşadığınız, yaşam
koruyucu uygulamalardan biri olan ve olmazsa olmazımız
gece plaklarının hazırlanması ve kullanımı. Baş, boyun ağrı- konforunuzu da bozan ağız ve çevre dokularının şikâyeti
ları ile birlikte yeme güçlüğü, çiğneme kaslarının bulunduğu için hekimlerinize başvurmaktan lütfen çekinmeyin. Gerekli
yanak bölgesinin sertliği ve şişliği gibi durumlarda da bo- tedbirleri alıp, gideceğiniz muayenehanede de aynı şekilde
toks tedavisi ile sürecin zorluğu yumuşatılabilir. Uzun süre tedbirlerin alındığını gözlemleyerek muayene ve tedaviletedavi edilmeyen durumlarda diş eti hastalıkları ile birlikte rinizi muhakkak yaptırın. Basit gibi gördüğünüz küçük endişlerde kayıp, çene eklemi bölgesinde geri dönüşümü ol- feksiyonların büyük problemlere yol açabileceği ihtimalini
unutmayın.
mayan hasarlar meydana gelebilir.

Dişlerde hassasiyet, aşınma ve kırık
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Diş Dostu Derneği Genç
Diş Hekimlerinin Yanında
Covid-19 salgınıyla birlikte projelerini dijital platformlara taşıyan Diş Dostu
Derneği geçtiğimiz günlerde ilk online söyleşisini gerçekleştirdi. Derneğin
yönetim kurulu üyesi hekimlerin ve genç diş hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen
“Üniversite Sonrası Adımlar” isimli söyleşide mesleğe dair pek çok bilgilendirici
konu üzerine konuşuldu.

Diş Dostu Derneği, üye diş hekimleri ile birlikte yıllardır toplumun ağız ve diş sağlığının korunmasına hizmet eden projeler geliştirip uyguluyor. Dernek özellikle, üye diş hekimlerinin önemli bir kısmını oluşturan diş hekimliği fakültesi
öğrencilerine yönelik projelere öncelik veriyor.

Diş Dostu Türkiye Instagram sayfasından paylaşılan duyuru,
genç hekimlerin ve hekim adaylarının takip ettiği Instagram
sayfalarında da eş zamanlı paylaşıldı. Diş Dostu Derneğinin
genç üyelerinin de önderliğinde yapılan paylaşımlarla birlikte 497 kişi söyleşiye katılmak için başvurdu.

Pandemi süreciyle birlikte çalışmalarının çoğunu online
platformlara taşıyan Dernek, ilk online söyleşisini gerçekleştirdi. Genç diş hekimi adayları tarafından oldukça ilgi gören “Üniversite Sonrası Adımlar” isimli ilk söyleşinin konukları Diş Dostu Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr.
Hakan Özyuvacı ve Dr. Seyhan Gücüm oldu.

2021 yılı itibarıyla farklı konu ve konuklarla, söyleşilerin
yanı sıra üyelerine özel eğitimler vermeye devam edecek olan Diş Dostu Derneği ile ilgili haberleri, eğitim duyurularını aynı zamanda ağız ve diş sağlığına dair bilgileri
instagram.com/disdostuturkiye sayfasından takip edebilirsiniz.
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*Şekersiz sakız, diş mineralizasyonunun korunmasına katkıda bulunur.
Faydalı etki için yiyecek veya içecek tüketiminden sonra en az 20 dk çiğnenmelidir.
Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.

ADVERTORIAL

Diş Çıkaran
Bebekler
Artık Mışıl Mışıl Uyuyacak
Evinizin neşesi, küçük yumurcak çevresinde ne
bulursa ağzına götürmeye mi başladı?
Genellike 4. aydan itibaren diş çıkarma belirtileri bebeğinizi
rahatsız etmeye başlar. Yüzde kızarıklık, kulaklarını çekme,
artan salya ile birlikte ısırma-emme isteği… Tüm bu şikâyetlerle birlikte ağrı ve bazen ateş nedeni ile bebeğiniz, diş
çıkarma döneminde huzursuzlık, sinirlilik, ağlama, uyku bozukluğu ve iştah kaybı yaşayabilir.
Böylece, bebeklerin hayat akışının doğalında olan diş çıkarma süreci, anne-babalar için kabus dolu bir hâl alarak, aile gündemine oturur.
Aileden, çevreden, internetten çareler içeren bilgiler aranır,
uzman görüşleri okunur, hele hele ateş ve gece uykusuzluğu iyice artıp, iştah kesilme aşamasına gelirse doktor-eczane kaçınılmazdır. Ah bir de şu Covid-19 olmasa… Dışarı
çıkmaktan bile korkulan şu dönemde…

Yalnız değilsiniz…
Yılda ortalama 1 milyon 200 bin doğumun yaşandığı ülkemizde, ayda yaklaşık 100 bin evde bu durumun gündeme
geldiğini düşünmek yanlış olmayacaktır.

Cildinizin gözdesi
Hyaluronik Asit,
bebeklerimizin
hizmetinde...
Dünyada 100’e yakın ülkede yıllardır güvenle
kullanılan, Amerika’da
FDA tarafından onaylanmış, ağız florasını güçlü
tutmaya yardımcı Gengigel®, bebekleri rahatlatacak formu Gengigel®
Teething Diş Çıkarma
Jeli ile bebeklerde diş çıkarmaya bağlı rahatsızlıkları gidermede etkili ve
güvenilir bir yardımcıdır.
Klinik çalışmalar, Gengigel®
Teething Diş Çıkarma Jeli’nin, bebeklerde, diş çıkarmaya
bağlı oluşan ağrı, şişme, kızarıklık ve artan salyayı etkili bir
şekilde kontrol altına alıp bebeklerin uyku kalitesini önemli
ölçüde artırdığını ortaya koydu5. İlk uygulamadan itibaren
rahatlama sağlıyor.

Bebekler, 0-6 aylıkken süt dişleri çıkmaya başlar ve 3 yaşına gelene dek devam
eder. Süt dişlerinin çıkması 24-30’uncu aylarda tamamlanır. Önce alt-orta kesici
dişler çıkar, bunu üst-orta kesici dişler takip eder. Süt dişeri toplamda 20 adettir.
Üst Çene

Alt Çene
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Mutlaka kaçının!

Gengigel® Teething’in bebeklerde ağrı, diş eti şişmesi ve kızarıklık gibi diş çıkarma semptomlarının giderilmesinde lidokain hidroklorür + setilpiridinyum
klorüre karşı etkili ve güvenli bir seçenek olduğu kanıtlanmıştır.5

FDA Uyarıyor! Anestezik Madde İçeren Jellere
ve Homeopatik Ürünlere Dikkat

7. GÜNDE HİÇ SEMPTOM GÖRÜLMEME ORANI
Gengigel Teething

Lidocaine + CetylPyridinium

%88,5

%34,6

Gengigel® Teething

ONAYLI
Lidocaine
+ CetylPyridinium

®

AĞRI

%65,4

ŞİŞME

Gengigel® Teething

%80,8

KIZARIKLIK

●

%30,8

Hasta
+ CetylPyridinium
Adı,Lidocaine
soyadı:

Diş çıkarma belirtilerini gidermek, bebeğin rahatlamasını
gülümseyin
sağlamak amacı ile ilaç sınıfında yer alan, anestezik
madde çek
içeren jellerin kullanımına da sıklıkla rastlanıyor. Ancak,
bu ilaçların çoğu dünyada piyasadan toplatılmış durumda
veya güçlü uyarılar taşımakta. FDA, 2014 yılında lidokain
veya benzokain jel içeren ilaçların bebeklerde ve küçük
çocuklarda diş çıkarma tedavisinde güvenli olmadığı ve bu
ürünleri kullanan bazı çocuklarda zararlı olduğu konusunda
Doktor
aileleri uyarmıştır.3 2 yaş altı
çocuklar özellikle risk altında
görülüyor.3,6
Adı, soyadı:

Tarih:%19,2

Gengigel® Teething Diş çıkarma jelinin etkinliğinin yanı sıra,
®
Forte
Jel 8 ml
bebek dostu doğal, güvenilir içerikleri deGENGIGEL
uzmanların
tavsiyesinde önemli bir etmen. Lidokain, benzokain gibi anestezik ürünler, alkol, reklendirici, şeker, yapay tat, gluten, laktoz, paraben, SLS ve GDO içermiyor.
Vegan Dostu

Hayvansal
Katkı

Palm
Yağı

Çevre Dostu

Koruyucu

Sodyum
Sülfat

Sağlıklı Yaşam

Laktoz

Fitalat

Bebeğinizi rahatlatmak için bazı ipuçları

●

●
●

●

GENGIGEL® Teething 20 ml

GENGIGEL® First Aid 50 m

Diş çıkarma semptomlarının tedavisinde tamamlayıcı
ve alternatif tıptan da sıklıkla yararlanılabilmektedir1.
Bunlar arasında çay ağacı veya karanfil yağı merhemleri,
papatya vs. içerikli bitkisel formüller, aromaterapi ve
homeopatik ilaçlar sayılabilir. Ancak bu yöntemlerin etkinliği
kanıtlanmamıştır ve bazı ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında
sorunlar ortaya çıkabilir; örneğin sarımsak, parasetamol
® adlandırlan ateş düşürücülerin farmakokinetiklerini
diye
Jel 20 ml
GENGIGEL® Teen 15 ml
GENGIGEL
bozabilir. FDA, bebeklere ve çocuklara zarar verebileceği
için, diş çıkarma semptomlarının hafifletilmesi için bu
türde homeopatik ilaçların kullanılmasının bırakılmasını
önermiştir.4
● Bebeğinizin boğazına kaçma ihtimali olabileceğinden,
çiğnemeleri için çiğ meyve ya da sebze vermekten kaçınınız.
●

İÇERMEZ

●

iyoruz

Bebeğinizi rahatlatın ve kucaklayın, rahatlatmak için tüm
vücuduna masaj yapmayı deneyin. Dokunuşunuz acıyı
unutmasına yardımcı olacaktır.
Bebeğinizin yüzünü nazikçe ve düzenli olarak temiz bir
bezle silin. Bu, tükürüğünden kaynaklanan tahrişleri
önleyecektir.
Bebeğinizin diş etini nazikçe temiz bir parmakla veya
temiz, nemli bir bezle ovun.
Bebeğinizi ısırmaya teşvik etmek için soğutulmuş (ancak
asla dondurulmamış) temiz, sıvı içermeyen diş halkası
verin.
Yüksek saflıkta, yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik
asit içeren Gengigel® Teething Jel, bebeğinizin diş
çıkarmadan dolayı oluşan rahatsızlıkları gidermede
etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Gengigel Teething®, Diş Çıkarma Jeli, seçkin eczanelerde,
önde gelen alışveriş sitelerinde (Trendyol, Hepsiburada,
N11) ve www.gengigel.com.tr’de satılıyor.
ilaç vermeden
Gengigel® Teething Jel sayesinde bebeğinize
GENGIGEL® Hydrogel 150 ml
diş çıkarma esnasında oluşabilecek
ağrı, şişme, kızarıklık
gibi belirtileri güvenli ve etkili bir şekilde giderebilir, bebeğinizin mışıl mışıl uymasına yardımcı olabilirsiniz.

GENGIGEL® Sprey 20 ml

Referanslar:
1. Tsang AKL. Teething, Teething pain and Teething remedies. International Dentistry SA 2010;
12(5):48- 61.
2. Olczak-Kowalczyk, Turska-Szyba; Gozdowski et al. Longitudinal study of symptoms associated with
Teething: Prevalence and mothers’ practices. 2016. Pediatria Polska. 91(6):533-540.
3. Safety Announcement of FDA, 20140626 FDA recommends not using lidocaine to treat teehing
pain and requires new Boxed Warning
4. Voelker R. Safe Relief for Teething Symptoms. JAMA 2016 Nov 15;316(19):1957
5. Serban Rosu et al, A randomized, open-label, parallel-groups, multicenter study on the efficacy and
tolerability of a non-medicated, patented gel for the relief for teething symptoms in infants, Italian
Journal of Dental Medicine:2/2:2017:45-54
6. FDA Consumer Health Information / U.S. Food and Drug Administration, APRIL 2012

Ne Zaman Doktora Gitmeli
Çok ağrılı durumlarda.
Ateşi 38,5°C üzerine çıktığında.
●   Normal dışında farklı belirtiler gözlemlediğinizde.
●    

Tel.: 0 216 668 00 62
e-posta: gengigel@farmalink.c

●   

www.gengigel.com.tr
www.gengigel.com.tr
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4 El Çalışma Metoduyla
Hasta ve Hekim Konforu
Covid-19 salgını hayatın pek çok alanında olduğu gibi diş hekimliği alanında da
olumsuz sonuçlara neden oldu. Taşıdığı risk nedeniyle bir süre ağız ve diş sağlığı
klinikleri kapalı kaldı. Şimdilerde ise yeniden başlayan kısıtlamalar ve virüsün
çok sayıda insana bulaşmasından dolayı hastalar endişeli. Ama Dr. Engin Aksoy
salgında aldıkları önlemlerle riskin önüne geçtiklerini belirtiyor ve bu önlemlerin
yeni bir durum olmadığının da altını çiziyor. Pandemi sürecinde ağız ve diş
sağlığını Dr. Engin Aksoy ile konuştuk.
Pandemi süreci ağız ve diş sağlığı alanında
ne gibi etkiler yarattı?
Normalleşmenin yerini yeniden kısıtlamaların aldığı bu süreçte ağız ve diş sağlığı nedeniyle kliniklere başvuran hastalarda Covid-19 salgının ilk günlerinde olduğu gibi yine endişe
hâkim. Corona virüsün özellikle damlacık yoluyla oldukça
hızlı bulaşıcılık göstermesi, diş hekimliği alanını da maalesef
olumsuz etkilemiş durumda.

Kliniğinizde Covid-19 salgınına özel önlemler
aldınız mı bu süreçte?
Biz klinik olarak olarak Covid-19 salgını öncesinde de direkt
damlacık ya da kan yolu ile bulaşabilecek HIV, Hepatit gibi
hastalıklara karşı koruyucu tüm önlemleri alarak tedavi hiz-
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meti sunuyorduk. İlaveten tedavi sonrası kliniği en az 60 dakika süreyle havalandırma ve tedavi öncesi hasta bilgilerini
titizlikle alma gibi uygulamalarla sürece bütünüyle adapte
olduk. Bunun dışında her hasta için ben ve dental asistanım
tek kullanımlık önlük giyerek çapraz enfeksiyonun da önüne geçiyoruz. Diğer bir önemli konu da Almanya’nın prestijli
diş hekimliği fakültelerinden Universitaet Ulm’den mezun
olmuş ve uzun yıllar Almanya’da diş hekimliği yapmış biri
olarak hastalarımı tedavi ederken mesleğe başladığım ilk
yıllardan bu yana kliniğimde 4 el çalışma prensibine göre
çalışmaktayız.

Nedir bu “4 El Çalışma Metodu”?
Dört Elli Diş Hekimliği oturarak ve hasta başında uygulanır.

DIŞİNIZE TAKILANLAR

Diş hekiminin hasta başında, bir veya birden fazla asistan
yardımı ile ergonomi ilkelerine uygun olarak çalışmasıdır.
Tedavi hizmeti veren diş hekimi ve dental asistanın kendi
sağlığını koruması için ergonomiye uygun çalışması şarttır.
Dental asistan, kaliteli bir ağız sağlığı hizmeti verilmesinde
biz diş hekiminin etkinliğini artıran en önemli üyelerden biridir. Diş hekimliği mesleği bir ekip işidir ve dental asistan bu
ekibin en önemli üyelerinden biridir.

düzeyde olduğu için enfeksiyon geçişi açısından ciddi risk
oluşturur. İnsan ağzında 600’den fazla bakteri çeşidi var
ve bakteri sayısı mililitrede 100 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu gibi veriler aerosol dediğimiz yapının ne kadar
tehlikeli olduğunu bilimsel olarak göstermektedir.

Peki aerosol ile nasıl mücadele edilir?

Dental tedaviler sırasında etkili aspirasyonun sağlanması aerosol oluşumunu önlemekte en doğru yöntemdir. Diş
Covid 19 salgını sürecinde 4 el çalışma
tedavisi sırasında oluşan ve hasta ağzından sıçrayan parprensibinin faydaları nelerdir?
çacıklar esas olarak hastanın göğüs bölgesine ve hekim
Enfeksiyonların nedenleri çok çeşitlidir, ancak diş tedavileri yüzüne yönelse de oluşan aerosol ortam havasına yayılır.
sırasında ortaya çıkan aeroAerosol oluşumunu kaynasol, artan bir endişe konusuğında engellemek için dört
Biz
klinik
olarak
Covid-19
salgını
dur. Bu metot, aynı zamanda
el çalışma prensibinde yayöncesinde
de
direkt
damlacık
ya
çapraz enfeksiyon riski degın olarak kullanılan küçük
diğimiz, hasta ile doğrudan
da kan yolu ile bulaşabilecek HIV,
aspiratörler yeterli olmaveya dolaylı temas eden kiHepatit gibi hastalıklara karşı
maktadır. Deneyimlerime ve
şilere enfeksiyon geçiş riskiyapılan çalışmalara göre aekoruyucu
tüm
önlemleri
alarak
tedavi
ni ciddi oranda ortadan kalrosolü kaynağında yok etmedıran bir prensiptir. Mevcut
hizmeti sunuyorduk.
nin en etkili çözümü büyük
durumda özellikle COVID-19
aspiratör kullanımıdır. Büyük
salgını tüm meslektaşlarımıza bu metot ile çalışmanın ne
aspiratör
kullanımı
ile
aerosolü
%90 ortamdan uzaklaştırakadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı ve bu konuda
biliriz.
Ayrıca
ön
bölgelerde
aerosol
yayılımını etkin şekilde
farkındalık arttı. Bu sebeple aerosol kaynağında önlemek
önlemede, geniş ağızlı, kafası 360 derece dönebilen “Aeadına en etkili çözüm 4 el çalışma prensibidir.
rosol Kanülü” dediğimiz büyük çaplı kanül kullanmaktayız.
Geniş ağızlı olan bu emiciler mevcut süreçte biz hekimleri,
Aerosol nedir, kısaca açıklar mısınız?
Diş hekimliği uygulamalarında hasta ağzından sıçrayan dental asistan arkadaşlarımızı ve de hastalarımızı çapraz
partiküllerin, mikroorganizmaların ortam havasında yayı- enfeksiyon riskine karşı oldukça başarılı bir şekilde koruyan
larak oluşturduğu yapıya aerosol denir. Bu yapı solunabilir en etkili yöntemdir.
Sağ Üst

Ön Üst

Sol Üst

Sağ Alt

Ön Alt

Sol Alt
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Aerosolü Kaynağında Çözdük!

S z güvenle çalışın d ye aerosol problem n kaynağında çözdük...

Aerosol Kanülü

Ster l zasyona
uygun

25 mm
Gen ş
ağız açıklığı

360
Hareketl
başlık
O

TREND SAĞLIK

Bu Kış Evdeyiz:
Hareketsiz kalmadan
evde kalmanın yolları.
Covid-19 vakalarının tüm dünyada eş zamanlı artması yine çeşitli kısıtlamaları
da beraberinde getirdi. Artık daha sık evdeyiz ve eskisine oranla çok daha
az hareket ediyoruz. Fakat bu hareketsizlik insan sağlığı için hiç de iyi değil.
Uzmanlar uyarıyor: Evde kalın ama hareketsiz kalmayın!

Fiziksel aktivitenin beden ve zihin sağlığı için çok önemli ol- lık egzersizlere ilk zamanlar 1 dakika ile başlayarak zamanla
duğu biliniyor. Çünkü insan bedeni evrimsel olarak hareket artırabilirsiniz.
etmek için programlanmış. Yani fabrika ayarlarımız “hareket” üzerine kurulu. Düşünsenize, ilk çağ insanları yaşamda Güne esneyerek başlayın
kalmak için bedenlerini nasıl kullanıyordu. Modern dünya, Güne esneme hareketleri yaparak başlayabilirsiniz. Böylece
iş yaşamı, teknoloji derken kendimizden uzaklaştık, hare- gün boyu daha zinde hissedersiniz. Esneme hareketleri hem
ketsiz kaldık. Şimdi bir de üzerine Covid-19 salgınıyla evle- egzersiz yaparken hareket kabiliyetinizi artırır hem de zare kapanınca hareketlerimiz
manla sabit durmaktan kayCovid-19 salgınıyla evlere kapandık, naklı kısalan kaslarınızın uzadaha da kısıtlandı. Sabah işe
gidip gelirken sarf ettiğimiz hareket alanımız daraldı, dolayısıyla
masına yardımcı olur böylece
eforun yerini yatak odasın- hareketlerimiz de kısıtlandı. Kaslarımız vücudunuzdaki çeşitli ağrıladan mutfağa kadar yürümek
rın sonlanmasını sağlayabilir.
kısalıp bedenimiz deforme olmadan
aldı. Durum daha kötüye gidip tehlike çanları çalmadan, işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bunun için Yürüyün
kaslarımız kısalıp bedenimiz
gün boyu yapacağınız 5’er dakikalık Bir odadan diğerine, koridor
deforme olmadan işi sıkı tut- egzersizleri gün içinde tekrar etmek iyi boyunca… Evde kendinize bir
mamız gerekiyor. Peki, nasıl?
yürüyüş rotası belirleyin ve
bir başlangıç olabilir.
en az 5 dakika yürüyün. Çalışıyorsanız, işinizin bir parçası olan telefon konuşmalarını
Egzersiz planı yapın
Gün boyu yapacağınız 5’er dakikalık egzersizleri gün içinde yürüyerek yapmayı deneyin. Kalp atış hızının yükselmesi
tekrar ederek bir plan yapabilirsiniz. Egzersiz saatlerinizi vücudunuz için iyidir. Temponuzu biraz artırmaktan çekinuyanma zamanınıza göre düzenleyin. Örneğin sabah 8.00, meyin.
öğlen 12.00, öğleden sonra 15.00, akşam 18.00 ve gece
21.00. Bu şekilde günde 5 defa egzersiz yapabilirsiniz. Bu da Dans edin
toplamda 25 dakikalık bir süreye denk gelecek. 5’er dakika- Müziğin iyileştirici gücünü fiziksel aktivitenize ekleyin. Açın
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Bunlara dikkat edin!
sevdiğiniz bir müzik dans etmeye başlayın. Nasılsa evdesiniz, “aman kimse görmesin” derdiniz yok! Zaten uzun zamandır da konsere gidemediniz ve belki daha uzun bir süre
daha gidemeyeceksiniz. Evinizde müzik dinleyerek eğlenmenize bakın.

• Kas-iskelet sisteminizin egzersize elverişli olup olmadığına dikkat edin, gerekirse bir uzmana danışın.
• Her egzersiz öncesi ve sonrası ısınma/soğuma hareketleri yapmayı ihmal etmeyin.
• Bol su için.
• Egzersiz yaptığınız odanın ısısını kontrol edin ve odayı
doğru şekilde havalandırdığınıza emin olun.

Kuvvetlenin
Vücut ağırlığınızla yapacağınız kuvvetlendirme egzersizleri
kas kütlenizi korumaya yarayacaktır. Karın ve üst gövdenizi
çalıştırabileceğiniz mekik, şınav ya da ağırlık kaldırarak yapacağınız basit egzersizler sayesinde kemik yoğunluğunuzu
artırıp osteoporoz riskinizi azaltabilirsiniz. Ağırlık kaldırmak
için illa ki dumble’a ihtiyacınız yok. 1,5 litrelik dolu su şişeleri
de iş görecektir.

Dengelenin
Denge egzersizleri özellikle 65 yaş ve üzeri için önemli çünkü düşmelere karşı en büyük kalkan vücudun dengesini koruyabilmesi. Dolayısıyla tek ayak üzerinde durma, parmak
uçlarında yürüme gibi çalışmalar vücut dengesinin artmasını sağlar. Özellikle bir sandalyeye oturur gibi pozisyon alıp
yavaşça oturup kalkarak yapacağınız squat egzersizi hem
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kaslarınızı güçlendirecek hem de günlük yaşamda dengenizi
korumanıza yardımcı olacaktır.

Nefes alın ve gevşeyin
Doğru nefes almak sizi kaygıdan uzaklaştırır ve en önemlisi
akciğerlerinizi korumanızı sağlar. Burnunuzdan derin nefes
alın ve nefes alırken karnınızın şiştiğine emin olun. Sonra
nefesinizi yavaş yavaş ağzınızdan verin. Bunu yaparken sadece nefesinize odaklanın. İsterseniz sizi rahatlatacak bir
müzik açın ve bu egzersiz boyunca hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Eğer bunu yapamıyorsanız sizi iyi hissettirecek
bir görüntüyü aklınızda canlandırın ve ona konsantre olmaya çabalayın. Bu şekilde 10 tekrardan günde 1 veya 2 kez yapacağınız nefes egzersizlerinin biraz gevşemenize yardımcı
olacağına emin olabilirsiniz.

Biz
PressReader.
Biz keşif ile ilgileniriz ve sizin
ilgilendiğiniz hikayelere daha çabuk
ulaşmanızı sağlarız..
L İ M İT YO K

ÇEV İRİ

İNDİR ve BAŞ L A

Sadece bir aplikasyon ile
ilgilendiğiniz tüm başlıklara
kolayca ulaşım imkanı kazının.

Sadece bir tuşa basarak ,
hikayeleri 18 farklı lisana
çevirebilirsiniz.

Cihazınıza sınırsız sayıda konu
indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Böylece
kendi istediğiniz zamanda
çevrimdışıyken de okuyabilirsiniz.

YAŞAMA AÇILAN PENCERE
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YAŞAMA AÇILAN PENCERE

Pandemi ve Bilişimiz;
Bedenimiz ve Biz
Küresel boyutta yaşamın kendisini ve niteliğini tehdit eden Covid-19 salgınının
çözümüne dair sürecin belirsizliği toplumun psikolojik yapısını derinden
etkilemekte ve değiştirmektedir. Hızla artan hem fiziksel hem ruhsal boyuttaki
sağlık sorunları ve mevcut durumun psikososyal yansımaları, salgına
multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşma zorunluluğu doğurmuştur.
Yazan: Pelin Haymana / Aile Danışmanı ve Psikoterapist

Toplumda dikkate değer orandaki hasta sayıları, hastalığa Pandemi sürecinde stres faktörü ortadan kalkmadığı ve
yakalanma ve ölüm korkusunu tetiklemekte, özellikle bu belirsizlik süreci devam ettiği için, stres karşısında kan basüreçte hastalık sebebiyle yakınlarını kaybeden, işe gitmek sıncının artması, kalp atışının hızlanması, omuz kaslarının
zorunda olup risk faktörlerinin baskısını yoğun bir şekilde gerilmesi gibi bedensel tepkiler fazlasıyla yaşanabilmekhisseden bireylerin stres düzeyleri gün geçtikçe artmakta- tedir. Sürekli bu alarm döngüsünün yaşanması dengenin
dır. Stres düzeyinin algılanış biçimine göre bireyin zihinsel, bozulmasına, bireyde tükenmişlik, bitkinlik, bedende psiduygusal dolayısıyla fiziksel yapısına zarar vermesi söz kosomatik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin oluşturkonusudur. Uzun ve kısa vadede yaşanabilecek bu olum- maktadır.
suz etkilere bağlı olarak bireyin duygu ve davranış tarzınİnsanlar uzun süreli sosyal izolasyon sebebi ile ayrılık
da beklenmedik değişiklikler
kaygısı, aile içi şiddet yaşagörülebilir. İçe kapanma, aşırı
Pandemi sürecinde stres faktörü
yabilmekte, sosyal desteğin
derecede hassasiyet, takınortadan
kalkmadığı
ve
belirsizlik
azalması anksiyete bozukluktılı düşünce ve davranışlar,
larını daha da kötüleştirebilsüreci
devam
ettiği
için,
stres
umutsuzluk durumu ortaya
mektedir. Ekonomik belirsizçıkabilir.
karşısında kan basıncının
lik, iş kaybı, seyahat engeli
artması, kalp atışının hızlanması,
Stres hormonları olarak da
ve bunun neticesinde aylarca
adlandırılan adrenalin ve noomuz kaslarının gerilmesi gibi
insanların yakınlarından uzak
radrenalin, korku, kaygı, kızbedensel tepkiler fazlasıyla
kalmaları, yüksek risk altında
gınlık, öfke gibi durumlarda
çalışma koşulları bireylerde
yaşanabilmektedir.
yüksek seviyede salgılanmaya
uykusuzluk, migren, astım, ülbaşlar ve bu normal seviyenin üstünde salgılanma durumu ser, cilt hastalıkları gibi bedenin birçok bölgesindeki rahatbedenin dengesini bozar. Yüksek seviyede salgılanan hor- sızlıkların tetiklenerek toplumda artış göstermesine neden
monlar sebebiyle beyin tehdit olarak algılanan durumlara olmaktadır. Ruhsal rahatsızlıklar bedensel rahatsızlıkları,
karşı, hem kendini hem organizmayı korumaya aldığından, Covid gibi fiziksel rahatsızlıklar da psikolojik rahatsızlıkları
kendini bloke eder. Mantıklı karar verme süreçleri kapanır.
ortaya çıkararak karşılıklı etkileşen bir yapı oluşturmaktaÖrnek vermek gerekirse beyin de kendini karantinaya alır
dır.
ve bu sebeple birey sağlıklı düşünemez hâle gelerek, var
olan bilgilerle yeni gelen bilgileri işlevsel bir şekilde yorum- Psikolojik sağlığımızın temel gıdalarından olan uzun solayamayabilir. Beden kendini oluşabilecek tehlikelere karşı luklu, derinliği olan sosyal ilişkiler aynı zamanda fizyolojik
tepki vermeye, hareket etmeye hazırladığından bir şekilde bağışıklık sisteminin güçlenmesi üzerinde önemli rol oynadüşünce kilitlenir.
maktadır. Pandemi sürecindeki fiziksel izolasyon, sosyal ve
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Pandemi sürecindeki
fiziksel izolasyon sosyal
ve duyusal uyaran
yoksunluğuna neden
olmakta, bireylerin
amaçsız bir biçimde
televizyon, internet ve
sosyal medyada vakit
geçirerek bilişsel ve
duygusal anlamda zarar
görme olasılıklarını da
artırmaktadır.
duyusal uyaran yoksunluğuna neden olmakta, bireylerin
amaçsız bir biçimde televizyon, internet ve sosyal medyada vakit geçirerek bilişsel ve duygusal anlamda zarar görme olasılıklarını da artırmaktadır.
Risk altında yaşamanın olumsuz etkilerini azaltmayı sağlayan koruyucu faktörlere sahip bireylerin bu süreci daha
rahat atlatmaları muhtemeldir. Hastalık hakkında gerçek
bilgilere ulaşarak gerekli tedbirleri alan, sıcak bağlara ve
iletişim becerilerine sahip aileler, sürecin daha sağlıklı atlatılmasında etkin rol oynayacaktır. Bireyin olumlu benlik
algısı, öz yeterlilik hissi; geleceğe olumlu bakabilen, zarar
verici işlevsel olmayan düşünceleri yönetebilmekle ilgili bilişsel becerilere, olumlu ve uyumlu bir kişilik yapısına, güvenli ilişkilerin olduğu sosyal ve kişisel bir sermayeye sahip
olması kaygı ve stresle baş etmede önemli unsurlardır.

etkileyen bir süreç olduğunu hatırda tutmak, konuyla ilgili
olumsuz duygulanımların dozunu hafifletebilecek etkenlerdir. Her şeye rağmen kişide çökkünlük, baş etmekte zorlanılan olumsuz duygulanım devam ediyorsa, varsa evin ve
yaşamın paylaşıldığı bireylerin de sağlığı açısından, profesyonel desteğe başvurulmalıdır.

Fiziksel sağlığa önemli ölçüde etki edecek sağlıklı beslenme, spor aktiviteleri, dans, nefes ve gevşeme çalışmaları,
güvenli ortamlarda (internet ortamı olabilir) gerçekleştirilecek sanat etkinlikleri, kitap okuma, film analizi gibi hem
bilişsel hem duygusal süreçlere katkı sağlayacak grupların
oluşturulması, kişisel bakım ve hijyen, en önemlisi akla uygun olmayan düşünceleri yeniden yapılandırma, etkili zaman kullanımı, öfke kontrolü gibi davranışsal taktiklerin
öğrenilmesi sürecin daha kolay geçmesine katkı sağlayacaktır.
Özellikle okul, aile, iş, evlilik, romantik ilişki, dostluk gibi hayati önem taşıyan yaşam alanlarında, öznel iyi oluşu belirleyen haz alma gibi olumlu duygu yaşantılarının acı, tedirginlik, öfke, gerginlik, üzüntü gibi olumsuz duygulanımdan
çok daha fazla olmasına önem ve dikkat verilmelidir. Bireyin yakın çevresinde güvendiği kişilerle duygu paylaşımında bulunabilmesi, mevcut koşullar ile beklentiler arasındaki
farkı gerçekçi bir bakış açısı ile değerlendirerek “yapmak
istenilen ile yapabilecekler” arasındaki mesafeyi doğru yapılandırması, gerçek duruma uygun beklenti düzeyi, bireyin
iyi oluşunu pozitif yönde etkileyecektir. Bu süreci kişisel bir
olumsuz durum olarak değil farklı düzeylerde tüm dünyayı
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