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Yaz Sonras› Bak›m
S›cak yaz günlerinin bitmekte ve tatilden
döndü¤ümüz ﬂu günlerde vücudumuzu bak›mdan geçirmek genel sa¤l›k aç›s›ndan oldukça
önemli. Her ne kadar tatile gitmek vücudu istirahat ettirmek olarak düﬂünülse de, muhtemel
yaz hastal›klar›, ani iklim de¤iﬂikli¤i, aﬂ›r› s›caklar ve yorgunluk bünyeyi olumsuz etkileyebiliyor. Tatil s›ras›nda bulaﬂan virüs veya bakterilerin yol açt›¤› hastal›klar, dönüﬂte belirti
verebiliyor. Bu tür mikrobik hastal›klar, belirli
kuluçka sürelerinden dolay›, k›sa tatil süresinde hiçbir ﬂikayete yol açm›yor ancak tatil dönüﬂü hastal›k ortaya ç›kabiliyor. Bu nedenle, tatil
dönüﬂü vücudumuzu gözden geçirmemiz, tüm
ﬂikayetlerimiz dikkate almam›z, yani tepeden
t›rna¤a yaz sonu bak›m› yapmam›z oldukça
önem taﬂ›yor.
Tatil sonras› dikkat edilmesi gerekenlerin
baﬂ›nda, cildimizde yeni oluﬂan benler veya eski benlerdeki boyut art›ﬂ› geliyor. Uzun süre
güneﬂ ›ﬂ›nlar›na maruz kalan her insanda cilt
kanseri geliﬂebiliyor. Ancak aç›k tenli, çok say›da beni olan veya akrabalar›nda cilt kanseri
bulunan kiﬂilerin bu kanser türüne yakalanma
riski daha yüksek. Tatil dönüﬂünde, benlerin
büyüklü¤ünde art›ﬂ veya renk de¤iﬂikli¤i cilt
kanserinin belirtisi olabiliyor. Siyah-kahverengi, düzensiz s›n›rlar› olan yumru ﬂeklindeki cilt
yaralar›n›n en k›sa zamanda dermatoloji uzman›na göstermek gerekiyor. Cildimizi gözden geçirirken dikkat edilmesi gereken di¤er önemli
nokta böcek ›s›r›klar›. Tatilde, özellikle yeﬂillik
alanlarda kene ›s›r›¤›na karﬂ› dikkatli olmak
gerekiyor. ‹lk bak›ﬂta sivrisinek veya di¤er böcek sokmalar›na benzeyen kene ›s›r›¤›na, dikkatli bak›ld›¤›nda kene görünüyor. Kene, di¤er
böcekler gibi ›s›r›p kaçmad›¤›, cilde yerleﬂip
kan emdi¤i için zamanla ﬂiﬂiyor ve belirgin hale geliyor. Kenenin parçalanmadan bütün olarak ç›kart›lmas› önemli. Bu tür yaralarda en k›-

Çölyak Hastal›¤›
Küçük çocuklarda kusma, ishal, kar›n ﬂiﬂli¤i, iﬂtahs›zl›k, kilo alamama ve boy uzamas›nda yavaﬂlama gibi belirtilerle ortaya ç›kan
bu hastal›k, geliﬂme gerili¤i, boy k›sal›¤›, kemik zay›fl›¤› ve nedeni bilinemeyen karaci¤er hastal›¤› gibi de¤iﬂik belirtilerle
de kendini gösterebiliyor.
Bunlara ek olarak, çölyak
hastal›¤›, kar›n a¤r›s›, vitamin eksikli¤i, demir eksikli¤ine ba¤l› kans›zl›k, ya¤l›
d›ﬂk› ç›kartma, aﬂ›r› gaz,
ﬂiddetli halsizlik, kemik a¤r›lar›, kilo kayb›, bacaklarda ﬂiﬂlikler, deride renk de-

sa zamanda doktora müracaat etmek gerekiyor. Cildimizdeki tüm yaralar›n dikkate al›nmas› gerekiyor. Kirli veya pasl› yüzeylerin meydana getirdi¤i çizikler, cilt enfeksiyonlar›na, hatta tetanoza dahi sebep olabiliyor. Bu nedenle,
ciltte oluﬂan yaralar›n en k›sa zamanda mikroptan ar›nd›r›c› s›v›larla temizlenmesi ve mümkünse tetanoz aﬂ›s› yapt›r›lmas› gerekiyor.
Tatil sonras› dikkat etmemiz gereken bir
organ›m›z da göz. Göz beyaz›nda k›rm›z›l›k,
yanma kaﬂ›nt›, yaﬂarma ve ak›nt› varsa büyük
olas›l›kla bu “konjonktivit” denilen göz iltihab›
olabilir. Gözdeki bu tür k›rm›z›l›klar, tahriﬂ,
alerji ya da daha ciddi bir hastal›k belirtisi de
olabilirse de bu duruma genellikle mikroplar
sebep oluyor. Tatil dönüﬂü bu tür ﬂikayetler
varsa en k›sa sürede göz hekimine müracaat
etmek gerekiyor. Tedavide antibiyotik ilaçl›
göz damlalar› kullan›l›yor. ‹drar yolu enfeksiyonu, di¤er ad›yla sistit, deniz ve havuzlar›n s›kl›kla yol açabilece¤i bir hastal›k. Tatil dönüﬂü,
idrar yaparken yanma ve s›k idrara ç›kma ﬂikayetleriniz varsa, muhtemelen sistit ata¤› geçiriyorsunuz. Bir çok kiﬂinin kulland›¤› yüzme havuzlar›, kapl›calar veya saunalar, özellikle bayanlarda idrar yolu enfeksiyonlar› için uygun
ortam› haz›rl›yor. Sistit belirtileri varsa derhal
idrar tahlili yapt›r›lmas› ve üroloji uzman›na
müracaat edilmesi gerekiyor. Bol su içilmesi ﬂikayetleri önemli ölçüde azalt›yor. Tatilin, deniz
¤iﬂikli¤i, el ve ayaklarda his kayb› gibi belirtilere yol açabiliyor. Bu hastal›¤a, bu¤day, arpa, çavdar ve yulafta bulunan “gluten” olarak
adland›r›lan bir protein yol aç›yor. Çölyak
hastas› olan kiﬂiler, bu g›dalar› tüketti¤inde,
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi gluten'e karﬂ› harekete geçiyor ve meydana gelen
reaksiyon ince ba¤›rsaklarda hasara sebep oluyor. ‹nce ba¤›rsaklarda
emilimi sa¤layan çok küçük ve parmak ﬂekline
benzeyen “villus”lar kayboluyor ve ba¤›rsak duvar› düzleﬂiyor. Ba¤›rsak duvar›ndaki bu ﬂekil bozuklu¤una ba¤l› olarak g›dalar emilemiyor. Villus de-

ve havuzlar›n yol açabilece¤i hastal›klardan bir
di¤eri de orta kulak iltihab›. Özellikle çocuklarda tatil s›ras›nda s›k görülen bu duruma bakteriler yol aç›yor. ﬁiddetli kulak a¤r›s›, kulak
ak›nt›s› ve iﬂitmede azalmaya yol açan bu durum esas olarak antibiyotiklerle tedavi ediliyor.
Ancak allerjik kökenli olan orta kulak iltihab›nda ise anti-histaminik denilen ilaçlar›n kullan›lmas› da gerekebiliyor. Bu tür ﬂikayetler varsa mutlaka kulak-burun-bo¤az uzman›na görünmek gerekiyor.
Tatil s›ras›nda yedi¤imiz g›dalar veya içti¤imiz s›v›lar yoluyla çeﬂitli mikroplar vücuda girebiliyor. Yaz ishali olarak bilinen gastroenteritler genellikle çok k›sa süre içerisinde belirti
veriyor ve tatil s›ras›nda ortaya ç›k›yor. Ancak
tatilin son günlerinde veya dönüﬂ yolunda vücuda giren mikroplar çok ciddi ishalli hastal›klara yol açabiliyor. Örne¤in, kolera bakterisi
içeren bir g›dan›n tüketilmesinden 2-3 gün
sonra hastal›k ortaya ç›k›yor. Ç›k ﬂiddetli ishal,
kar›n a¤r›s› ve kusmaya yol açan kolera, tedavi edilmedi¤inde ciddi s›v› kayb›na yol aç›yor ve
ölümle sonuçlanabiliyor. Tatil sonras› eve dönüﬂte baﬂlayan ishallerin mutlaka ciddiye al›n›p
bir hekime görünmek gerekiyor.
Kald›¤›n›z otel odas›ndaki klima, veya dönüﬂ yolculu¤unda araban›z›n klimas› da baz›
solunum yolu hastal›klar›na sebep olabiliyor.
Klimalar›n nemli borular›nda üreyen mantarlar› ve baz› bakteriler çok ciddi zatüreye yol açabiliyor. Legionella pneumophila adl› bakterinin
solujum yoluyla vücuda girmesinden 2-10 gün
sonra ortaya ç›kan zatüre ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Tatil sonras› görülen ateﬂ, halsizlik,
öksürük, balgam ç›kartma, nefes darl›¤›, gö¤üste s›k›ﬂma hissi gibi ﬂikayetler üst solunum
yolu enfeksiyonu belirtileri olabilece¤i gibi, ciddi bir zatürenin göstergesi de olabiliyor. Bu
nedenle, tatil dönüﬂünde görülen bu tür ﬂikayetlerin son derece ciddiye al›n›p derhal doktora müracaat edilmesi gerekiyor.
nilen yap›lar olmadan kiﬂi ne kadar yiyecek
yerse yesin beslenemiyor ve geliﬂemiyor. Bu
hastal›¤›n sebebi tam olarak bilinmese de genetik yatk›nl›¤›n etkisi oldu¤u düﬂünülüyor.
Hastal›k her iki cinsiyette de görülebiliyor ve
herhangi bir yaﬂta baﬂlayabiliyor. Hastal›¤›n
oluﬂumu için genetik yatk›nl›¤›n yan› s›ra, aﬂ›r› bu¤day tüketimi, psikolojik stres, gebelik,
ameliyat stresi veya virüsler hastal›¤› tetikleyebiliyor. Hastal›¤›n kökenine yönelik tedavi
henüz mevcut de¤il. Çölyak hastal›¤›n›n tam
bir tedavisi olmasa da normal ve sa¤l›kl› bir
yaﬂam sürmek için glutensiz bir diyet yeterli
oluyor. Bu hastal›¤a yakalanan kiﬂilerin bu¤day, çavdar, arpa, yulaf ve di¤er baz› tah›llardan kaç›nmas› gerekiyor. Bu sayede ba¤›rsak duvar›na hasra gelmiyor ve ﬂikayetler ortaya ç›km›yor.
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