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Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin periyodik yayın organıdır

Onların UNUTMAK için bir nedeni var,
sizin hatırlamamak için bir nedeniniz yok

YAZ / 2010

ALZHEIMER HABER

Unutmay›n›z ki, Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer Vakf›'n›n amac›, hasta ve hasta yak›nlar›na
destek olmakt›r. Bu amac›n› gerçekleﬂtirmekte de sizlerden gelecek her türlü yard›ma
ihtiyaç duyar. Derne¤imize üye olmak, vakf›m›za maddi ve manevi destek sa¤lamak
isterseniz, vak›f ofis adresine yazarak, telefonla ya da e-posta adresimizle bizlere ulaﬂabilirsiniz.
‹rtibat adresimiz:
Halaskargazi Cad. Akdo¤an Apt. No:49
Kat:4 Daire:4 Harbiye, ‹stanbul
Tel: (0 212) 224 41 89, (0 212) 296 51 41
E-posta: alzheimervakf›@ttnet.net.tr
alzheimervakfi@alz.org.tr
Web sitesi: www.alz.org.tr
Alzheimer bilgi hatt›: 0 800 211 80 24

Alzheimer Derne¤i: Son yap›lan Alzheimer Vakf› Genel Kurul
Toplant›s›'nda 2008-2010 y›l› için belirlenen y›ll›k üyelik aidat›
50.00 TL'dir. Eski ve yeni üyelerimizin aidatlar›n› yat›rabilecekleri
yeni banka hesap numaram›z:
Akbank Feriköy ﬁubesi
Hesap No: TR 87 0004 6001 4388 8000 0689 27
Birçok proje ve etkinli¤i gerçekleﬂtirmede bizlere
destek sa¤layacak ba¤›ﬂlar›n›z için desteklerinizi
bekliyoruz.

BU FORMU FAKS (0 212 296 05 79) VEYA POSTA YOLU ‹LE ULAﬁTIRMANIZI R‹CA ED‹YORUZ

Adınız:

Alzheimer Derne¤i

Üye olmak istiyorum
Üyeli¤imin devamını istiyorum

Soyadınız:
‹rtibat adresiniz:
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TL peﬂin olarak

Tarihinde kredi kartımdan alınız
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VISA
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Telefon:
KART NO:
Yaz›ﬂma Adresi:

e-mail

Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt. No:49, Kat: 4, Daire: 4, Harbiye / ﬁiﬂli
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Alzheimer Bilgi Hatt›:

0800 211 80 24

Alzheimer Derne¤i (‹stanbul):
Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt.
No:49 Kat:4 Harbiye,‹stanbul
Tel: (0 212) 224 41 89, 296 51 41
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ED‹TÖRDEN
Fügen Kural
Türkiye Alzheimer Derne¤i Genel Müdürü

De¤erli okurlar›m›z,
Yeniden sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sizin de hemen fark
edece¤iniz gibi art›k yeni bir tasar›m ile karﬂ›n›zda olaca¤›z. Her zaman
yeniliklerin ve geliﬂmenin peﬂinde olman›n, yaﬂama tutunmak için
vazgeçilmez bir özellik oldu¤una inand›¤›m›z için, dergimizin de art›k
kendisini yenilemesi gerekti¤ini düﬂündük. Umar›z bu yeni yüzümüzü
be¤enirsiniz.
Azheimer Haber'in görünen yüzünde de¤iﬂiklikler olmas›na ra¤men
zengin içerik ve baﬂtan sona doyurucu olma özelli¤i de¤iﬂmedi tabii ki.
Do¤rusu bu özelli¤imizi de de¤iﬂtirmeyi hiç düﬂünmüyoruz... Peki bu
say›da neler var?
Yine her say›da oldu¤u gibi etkinlikler ile ilgili pek çok haber bu say›m›zda
da yer al›yor. Bunlar aras›nda yap›lan geziler, tiyatro gösterileri, yemek
organizasyonlar› öne ç›k›yor. Ancak Yaﬂl›lar Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
derne¤imizin düzenledi¤i bir etkinlik var ki hem kat›lanlardan hem de
bas›ndan büyük ilgi gördü: “Bir gün Alzheimer olursam...” diye baﬂlayan
ünlü mektuplar›... Sanat, spor, iﬂ günyas› gibi farkl› alanlardan ünlülerin
kaleme ald›¤› özel mektuplar›n sergilendi¤i bu etkinlik ile ilgili detaylar›
sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.
Yine bu say›m›zda bulaca¤›n›z önemli bir konu da hasta egzersizleri ile
ilgili yaz›m›z. Hastal›¤›n seyrini olmasa bile ﬂikayetleri önemli oranda
etkiledi¤i kan›tlanm›ﬂ olan egzersiz programlar› ile ilgili çok yararl› bilgiler
bu yaz›da sizi bekliyor. Ayr›ca henüz sa¤l›kl› iken beynimizi koruma
konusunda pratik öneriler ve temel baz› ipuçlar› yine dergimizin sayfalar›
aras›nda yer al›yor.
Ve elbette Çay Saati... Hem hastalar›m›za hem de hasta yak›nlar›na ayr›
olarak düzenlenen Çay Saati toplant›lar›m›zda neler yapt›k, nerelere
gittik... Hepsi yine bu say›da sizi bekliyor.
Ümit Yaﬂar O¤uzcan bir ﬂiirinde “Çaresiz olmak bir ﬂey de¤il / Çaresizli¤i
kabullenmek zor gelir insana..” der. Bizler ise boyun e¤en bir kabullenme
yerine yaﬂama tutunmak için paylaﬂmaya, ö¤renmeye ve yard›mlaﬂmaya
inan›yoruz. Çünkü bizler “yaﬂam›n bir ödül, mutlu olmaya çal›ﬂman›n ise
bir görev” oldu¤unu biliyoruz.
Yeniden buluﬂuncaya kadar, “mutlu ve umutlu” kal›n...
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L‹TERATÜR ÖZETLER‹
Haz›rlayan: Prof. Dr. KAYNAK SELEKLER

ALZHEIMER
HASTALI⁄I:
BEY‹N D‹YABET‹ M‹?
Birçok çal›ﬂmada Diabetes Mellitusun (ﬂeker hastal›¤›) zihinsel bozukluk ve Alzheimer hastal›¤› dahil, demans
(bunama) riskini art›rd›¤› belirtilmiﬂtir. Diyabet sadece riski de¤il, demans oran›n› da 2-3 kat art›r›r.
Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hiperglisemi (kanda ﬂeker miktar›n›n artmas›), insülin rezistans›
(insülin direnci) gibi baz› faktörlerin beraberce buna yol açt›¤› düﬂünülür. Diyabet ile demans aras›ndaki bu aç›k
örtüﬂme nedeniyle, Alzheimerin sadece nörolojik bir hastal›k olmay›p ayn› zamanda nöro-endokrin (sinirselhormonal) bir hastal›k oldu¤u da ileri sürülmüﬂ ve “Tip 3 diyabet” ismi teklif edilmiﬂtir.
Alzheimer hastalar›n›n beyninde insülin iletiﬂiminde birçok bozuklu¤un bulundu¤u, bunun da glukoz kullan›m›nda
ve enerji metabolizmas›nda azalmaya neden oldu¤u görülmüﬂtür. Tip 2 diyabette nas›l periferde (çevresel
dokularda) insülin rezistans› varsa, Alzheimer hastal›¤›nda da beyinde insülin rezistans› vard›r. Alzheimer
hastal›¤›n›n erken dönemlerinde, hasta beyninde insülin al›m› ve etkileﬂiminde uygunsuzluk olmas›, insülin
rezistans›n›n iﬂaretidir.
Beyinde insülin yo¤unlu¤unun azalmas›, haf›za ve ö¤renme için önemli bir madde olan asetilkolin ile kan beyin
ak›m›n› azalt›r. Ek olarak insülin yo¤unlu¤undaki bu de¤iﬂiklik, Alzheimer hastalar›n›n beyninde ortaya ç›kan
toksik maddeler, beta amiloid ve tau proteininin yap›m›n› tetikleyebilir.
Daha önceleri intranazal (burun yoluyla) verilen insülinin insanda haf›zay› iyileﬂtirdi¤i gösterilmiﬂtir. Halen bu
konuda çal›ﬂmalar devam etmektedir. ‹ntranazal yolla verilen insülin insanda kelime informasyonu, dikkat ve
genel olarak zihinsel fonksiyonlarda iyileﬂme sa¤lam›ﬂt›r.
Bugün diyabet hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lan baz› ilaçlar Alzheimer hastal›¤›n›n tedavisinde de denenmektedir.
Bunlardan biri olan “rosiglitazon” ile yap›lan deneysel çal›ﬂmalarda ilac›n haf›za ve zihinde iyileﬂme sa¤lad›¤›
gösterilmiﬂtir. Baﬂka ilaçlarla yap›lan küçük ölçekte çal›ﬂmalar da vard›r. Her ne kadar bu ilaçlarla ümit verici
sonuçlar elde edilmiﬂ olmakla birlikte, Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi bu ilaçlar›n Alzheimer hastal›¤›nda kullan›m›n›
halen onaylamam›ﬂt›r.
Di¤er yandan insülin rezistans›na karﬂ› en etkili yöntem olmas›na karﬂ›n en çok ihmal edilen yöntem fiziksel
aktivitedir. Obezite (ﬂiﬂmanl›k) insülin rezistans›, diyabet, demans ve Alzheimer hastal›¤› riskini art›r›r. Aksine
fiziksel aktivite, insülin duyarl›l›¤›n› art›r›r ve periferik insülin düzeyini azalt›r. Kilodan ba¤›ms›z olarak fiziksel
aktivite nöroprotektif (sinir sistemini koruyucu) etkilidir ve Alzheimer hastal›¤› riskini düﬂürür.
Diyabeti olan Alzheimer hastalar›nda zihinsel y›k›m› durduran özel bir tedavi halen mevcut de¤ildir. Diyabet
hastalar›nda zihinsel y›k›m› önlemek için yap›lacaklar, diyabeti olmayan demans hastalar›yla ayn›d›r: Kan ﬂekerinin
düzenlemesine özel dikkat ve hipertansiyon, kolesterol yüksekli¤i gibi damarsal risk faktörlerinin kontrolü.
Diyabet ile demans aras›ndaki bu yeni iliﬂki için ö¤renilecek çok ﬂey oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Kaynak: US Pharm. 2010;35(5):36-41.

TARIM ‹LAÇLARI VE
ALZHEIMER HASTALI⁄I
Amerikan Nöroloji Derne¤i'nin ünlü ”Neurology”
dergisinin May›s 2010 say›s›nda yay›nlanan gözlemsel
bir çal›ﬂmada, mesleki amaçla kullan›lan tar›m ilaçlar›n›n
ileri yaﬂlarda Alzheimer hastal›¤› riskini art›rd›¤›
bildirilmiﬂtir.
Araﬂt›rmac›lar, “bunun bir gözlemsel çal›ﬂma oldu¤unu,
tekrarlay›c› olarak tar›m ilac›na maruz kalma ile iliﬂkisi
olabilece¤ini, klinik anlam›n›n aç›k olmad›¤›n› belirtmiﬂ
ve nedensel bir iliﬂki olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için
daha çok çal›ﬂma yap›lmas› gerekti¤ini” söylemiﬂlerdir.
Genel olarak kullan›lan “organofosfat ve organoklorin”
tar›m ilaçlar›, hem vücutta hem de beyindeki sinapslarda
asetilkolinesteraz› inhibe eder ve zamanla bu, sinir
sisteminde etkisini gösterir. Çal›ﬂmaya Ocak 1995'te 65
yaﬂ›n üzerindekiler al›nm›ﬂ, baﬂlang›çta meslek öyküleri
ile çeﬂitli tipte tar›m ilaçlar›na maruz kal›p kalmad›klar›
kaydedilmiﬂ; zihinsel fonksiyonlar› çal›ﬂman›n baﬂlang›c›
ile 3, 7 ve 10 y›l sonra de¤erlendirilmiﬂtir. Ortalama
izlem süresi 7.2 y›ld›r. Baﬂlang›çta demans› olmayan
3084 kiﬂiden 572'si baz› tar›m ilaçlar›na maruz kald›¤›n›
bildirmiﬂtir. Bunlar aras›nda erkeklerin say›s› kad›nlardan
fazlad›r ve %40'›ndan ço¤u meslek olarak çiftçilikle
u¤raﬂt›¤›n› belirtmiﬂtir. 572 kiﬂiden 316's›
organofosfatlara, 256's› organoklorinlere, di¤erleri
de de¤iﬂik ilaçlara maruz kald›¤›n› söylemiﬂtir.
Araﬂt›rmac›lar çal›ﬂma sonunda 344'ü Alzheimer olmak
üzere 500 kiﬂide demans (bunama) geliﬂti¤ini tespit
ettiler. Ayr›ca tar›m ilaçlar›na maruz kald›¤›n› söyleyen
108 kiﬂide de demans saptad›lar. Çeﬂitli düzenlemeler
yap›ld›ktan sonra tar›m ilaçlar›na maruz kalanlarda
çeﬂitli demans riski daha fazlayd›. Alzheimer hastal›¤›
için risk, maruz kalanlarla kalmayanlar aras›nda eﬂitti.
Araﬂt›rmac›lar istatistiksel olarak çok anlaml› olmamakla
birlikte, organofosfatlar›n riski daha fazla art›rd›¤›n›
buldular. ‹kinci olarak organoklorinleri belirttiler.
Araﬂt›rmac›lar bu gözlemsel çal›ﬂma ile tar›m ilaçlar›
kullan›lmamas› gerekti¤inin söylenemeyece¤ine, mesleki
olarak tar›m ilaçlar› kullananlar›n güvenlik tedbirlerine
ve prospektüs bilgilerine dikkatlice uymalar› gerekti¤inin
önemine iﬂaret ettiler. Çal›ﬂma ile ilgili görüﬂü sorulan
Mayo Klini¤i doktoru, Alzheimer hastal›¤› konusunda
dünyaca ünlü Ronald Peterson ﬂöyle demiﬂtir: “Bu
çal›ﬂma bu konuda çok deneyimli bir grup taraf›ndan
yap›lm›ﬂ ve hastal›kta çevrenin etkisini gösteren iyi bir
araﬂt›rmad›r. Çok yayg›n kullan›lan organofosfatl› tar›m
ilaçlar›, ö¤renme, haf›za ve dikkat için çok önemli madde
olan asetilkolini beyinde azalt›r. Asetilkolin Alzheimer
hastal›¤›nda azalmaktad›r.
Bugün Alzheimer hastal›¤›n›n tedavisinde asetilkolini
art›ran ilaçlar kullan›l›r. Tar›m ilaçlar›n›n asetilkolin

üzerine olan bu azalt›c› etkisi, Alzheimer hastal›¤› ile
tar›m ilaçlar› aras›ndaki iliﬂkinin bir ipucu olabilir.
”Kaynak: Neurology dergisi ve Medscape Neurology

ﬁ‹ﬁMANLIK VE DEMANS
May›s ay›nda “Annals of Neurology” dergisinde “online”
yay›nlanan bir makalede araﬂt›rmac›lar, “abdominal
obezitesi” (kar›nda aﬂ›r› ya¤ birikimi - kar›n ﬂiﬂmanl›¤›)
olan fakat di¤er yönlerden sa¤l›kl›, orta yaﬂtaki kiﬂilerde
ileri yaﬂlarda demans (bunama) riskinin artt›¤›n›
belirlemiﬂlerdir. Araﬂt›rmac›lar kar›n ﬂiﬂmanl›¤› olan bu
kiﬂilerin toplam beyinlerinin küçük oldu¤unu
saptam›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmaya ortalama yaﬂ› 60 olan, ayn› bölgede yaﬂayan
%70'i kad›n 733 kiﬂi al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada vücut kitle
indeksi yan›nda obezite ile ilgili çeﬂitli ölçümler yap›lm›ﬂ
ve beyin hacimleri MR ile hesaplanm›ﬂt›r. Sonuçta vücut
kitle indeksi art›kça yaﬂl› kiﬂiler yan›nda genç ve orta
yaﬂl›larda beyin hacminin küçüldü¤ü saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmac›lar kar›n ﬂiﬂmanl›¤›, özellikle organ
ya¤lanmas›n›n demans ve Alzheimer hastal›¤› riskini
art›rd›¤›na dikkat çekmiﬂlerdir. Yazarlar bu bulgular›n
ön bulgular olmas›na karﬂ›n ﬂiﬂmanl›k ile demans
aras›ndaki iliﬂkiyi anlamaya yard›m edece¤ini
kaydetmiﬂlerdir.
Kaynak: Ann Neurol. Published online May 20, 2010

BEYN‹N‹ ÇALIﬁTIR
Fiziksel egzersizler nas›l vücudunuzu sa¤l›kl› k›l›yorsa,
düzenli zihinsel çal›ﬂmalar da yaﬂland›¤›n›zda beyninizi
sa¤l›kl› k›lar. Örne¤in stresten uzak durmak ve yeterli
uyku vücudunuz için nas›l iyiyse, beyin için de iyidir.
Alzheimer hastal›¤› ve di¤er beyin hastal›klar›ndan
korunma ile ilgili “Cleveland Clinic, Keep Memory Alive”
organizasyonu, beyni sa¤l›kl› tutmak için yap›lacaklar›
ﬂöyle özetlemiﬂtir:
1. Zihinsel olarak zorlay›c› ve ilginç aktivitelerle
meﬂgul ol.
2. Kademe kademe yeni bilgiler ö¤ren.
3. Yeterli uyu. Beynin bilgi ve deneyimleri uzun süreli
haf›zaya kaydetmesi için süreye ihtiyac› vard›r.
4. Stresi azalt. Stres dikkat, konsantrasyon ve
hat›rlamay› bozar.
5. Fiziksel aktiviteleri sürdür. Egzersiz kan dolaﬂ›m›n›
art›rarak beyin hücrelerine oksijen ve g›dalar›n
naklini art›r›r ve beynin daha etkili çal›ﬂmas›n› sa¤lar.
6. Sosyal iliﬂkiler içinde ol. Araﬂt›rmalar geniﬂ ve çeﬂitli
sosyal a¤ içinde olan kiﬂilerin daha sa¤l›kl› kald›¤›na
iﬂaret etmektedir.
Kaynak: “Cleveland Clinic” web sayfas›
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Tedavinin vazgeçilmez parças›:

Egzersiz

Kalça ve diz bükme

Sa¤l›kl› insanlar için bile ilerleyen yaﬂla birlikte, vücut sistemlerinde de¤iﬂiklikler ve iﬂlev
bozuklu¤u olmas› kaç›n›lmazd›r. Bunlar›n baﬂ›nda ise kas-iskelet sistemleri gelir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda sa¤l›kl› bir yaﬂlanma süreci için egzersiz çok önemlidir. Ayn› durum Alzheimer
hastalar› içinse çok daha vazgeçilmez bir özellik gösterir.
Demansl› hastalarda ilerleyici yap› gösteren iﬂlev bozukluklar›,
hareket kabiliyetlerinde de kendini göstermektedir. Bu da
söz konusu hastalar›n kas gücünde azalma ve buna ba¤l›
olarak düﬂme ve denge sorunlar› yaﬂamalar›na neden olur.
Bu sebeple düzenli ve kontrollü yap›lan egzersiz programlar›
kas-iskelet kayb›n› azaltt›¤› için beyin faaliyetlerinde de
düzelmeler sa¤lar.
Düzenli yap›lan egzersizlerin Alzheimer hastalar›nda s›kl›kla
görülen depresyonu da azaltt›¤› saptanmaktad›r. Ayr›ca
vücudun do¤al olarak üretti¤i a¤r› kesici maddelerden olan
endorfin salg›s›n›n da egzersiz ile artt›¤› gözlenmiﬂtir. Bu
da hastan›n kendini çok daha iyi hissetmesini sa¤lamaktad›r.

Demansl› hastalarda takip edilecek düzenli egzersiz
programlar›n›n amaçlar›n› ﬂöyle s›ralamak
mümkün:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eklem hareketlili¤ini art›rmak
Kas gücü ve dayan›kl›l›¤›n› art›rmak
Vücut duruﬂunu düzeltmek
Günlük iﬂler için gerekli enerjiyi art›rmak
Stresle baﬂa ç›kmay› kolaylaﬂt›rmak
Denge ve kas gücü art›ﬂ› ile düﬂme riskini en aza indirmek
Kalp-damar sisteminin kapasitesini art›rmak
P›ht› oluﬂumunu engellemek
Zihinsel zindelik kazanmak
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirmek
Uyku kalitesini ve moral düzeyini art›rmak
‹ﬂtahta art›ﬂ, buna karﬂ›l›k kab›zl›kta azalma sa¤lamak

Pasif Egzersizler
Bu tür egzersizler yata¤a, tekerlekli sandalyeye ba¤›ml›
olanlara, aktif olarak egzersizleri yapacak fiziksel ve zihinsel
yetene¤i olmayanlara ve yeni ameliyat olmuﬂ hastalara
uygulan›r.

a) Kalça ve diz bükme
•
•
•

Hastay› s›rtüstü, orta sertlikte bir zemine yat›r›n.
Bir elinizle hastan›n dizinin alt›ndan, di¤er elinizle ayak
bile¤inden tutun.
Diz alt›ndaki elinizle baca¤› karn›na do¤ru yavaﬂça
iterken, bilekteki elle dizini bükün.

b) Baca¤› yana açma-kapama
•
•

Hastay› s›rtüstü, orta sertlikte bir zemine yat›r›n.
Baca¤›n› hafifçe kald›r›p iki elinizle d›ﬂ yana do¤ru
yavaﬂça aç›n.

c) Gövdeyi bükme-açma
•
•
•
•

Yata¤›n s›rt›n› dikleﬂtirin.
Hastan›n bacaklar› üstüne bir yast›k yerleﬂtirin.
Hastan›n omuzlar›n› ve baﬂ›n› tutun.
Baﬂ›n›n öne düﬂmesine engel olarak omuzlar›ndan öne
do¤ru gövdesini yavaﬂça çekin.

d) Omzu d›ﬂa-içe çevirme
•
•
•

Demansl› hastalarda uygun egzersiz program› seçimi, en az
egzersizin kendisi kadar önemlidir. Hastan›n durumu, yaﬂ›,
ald›¤› ilaçlar›n etkileri gibi pek çok de¤iﬂken, uygun program›n
seçilmesinde rol oynamaktad›r. Tüm egzersiz programlar›
öncelikle düﬂük yo¤unluklu, günde 5 dakikay› aﬂmayacak
sürelerde ve zaman içinde art›ﬂ gösterecek ﬂekilde
uygulanmal›d›r.

Baca¤› yana açma-kapama

•

Hastay› s›rtüstü, orta sertlikte bir zeminde yat›r›n.
Hastan›n dirse¤ini 90 derece bükün, kolunu 20 derece
yana aç›n.
Dirsekten kolu yata¤a bast›r›rken, bilekteki elle bile¤i
d›ﬂ yana do¤ru çevirin.
El yata¤a de¤ene kadar devam edin.

e) Ayak bile¤ini bükme-açma
•
•
•
•

Hastayı sırtüstü, orta sertlikte bir zeminde yatırın,
Bir elle ayak ucundan, dieriyle dizin üzerinden tutun.
Sa¤ elinizle aya¤ı yukarı do¤ru yavaﬂça iterken, sol
elinizle dizi aﬂa¤ı do¤ru bastırın.
Son noktadan ters yöne do¤ru aya¤ı bastırın.

Omzu d›ﬂa-içe çevirme

Ayak bile¤ini bükme-açma
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Beyninizi verimli çal›ﬂt›rman›n
yolunu biliyor musunuz?
Uzmanlar beynin nas›l verimli çal›ﬂt›r›laca¤› konusunda
ﬂu bilgileri veriyor
1 Toplant› ve önemli iﬂlerinizi sabah yap›n. Beyin, saat 10.00'a kadar çok
daha verimli çal›ﬂ›yor
2 Ö¤len yemekten sonra konsantrasyon düﬂer. 10 dakikal›k ö¤le uykusu,
beynin tekrar çal›ﬂmas›n› sa¤lar
3 Beyin akﬂam saatlerinde tekrar çal›ﬂmaya baﬂlar. Sakin bir müzikle, beynin
stresini yok edebilirsiniz

‹nsan›n zekas›n›, beyni mi belirliyor?
‹nsan zekas›n› %50 genetik özellikler, %50 çevresel faktörler belirler. Çevresel faktörler
genetikten daha önemlidir. Çok zeki do¤up, zekas› ileride de ayn› seviyede kalan çok
insan var. Ama s›radan bir ailenin çocu¤u olarak do¤up, birer dehaya dönüﬂen örnekler
de var. Bu; e¤itimle alakal›. Beynin geliﬂim ve e¤itiminin %90'›, alt› yaﬂa kadarki süreçte
tamamlan›r. Beynin anatomik geliﬂimi ise 20'li yaﬂlara kadar sürer. Ö¤renme kapasitesi
ilk alt› y›lda çok daha ön plandad›r. Çocu¤a ne verilecekse, bu dönemde verilmelidir.
Anaokulu e¤itimi önemlidir.

ÇOK OKUYAN GEÇ
BUNAR

07.00-10.00 ARASI
ÇALIﬁIN

Beyni geliﬂtirmek için neler yap›labilir?

Beyin hangi saatte ne ﬂekilde çal›ﬂmaktad›r?

Yapbozlar, çocuklar›n beyin geliﬂimi için yararl›d›r. ‹leri
yaﬂlarda da bulmaca çözmek, bol rakaml› ﬂifreleri ve say›lar›
ak›lda tutmak ya da ezberlemek faydal›d›r. Telefon numaras›
ezberlemekte de fayda vard›r. Basit matematik hesaplar›n›
kafadan çözmek de önemlidir. Bunlar› yapamayanlar›n, bol
bol kitap okumalar› gerekir. Okuyan beyin, geç bunar. Bu
egzersizler, beyinde k›sa yollar oluﬂturur. K›sa yollar
yaratmak, pratik yaﬂam için önemlidir. Mesela ö¤renciler
bir sorunun yan›t›n› kolay hat›rlamak için cevap maddelerinin
sat›r baﬂl›klar›na harf koyar ve ondan kelime üretir. Böyle
kelimeler türetmek de, yap›lmas› gereken bir egzersizdir.
Diyelim ki; arac›m› otoparkta yeﬂil alanda bulunan C6'ya
koydum. 'Yeﬂil Bursa'n›n Ceyhan 6's›' diye bir kelime
türetirsem, oray› unutmam zorlaﬂ›r.

Depresyondaki beyin, gece yar›s›ndan sonra sa¤l›ks›z
düﬂünür. ‹yi uyumuﬂ ve yeterli beslenmiﬂ bir bedenin beyni
ise gerekli beyin egzersizlerini de yapm›ﬂsa; en iyi sabah
saatlerinde çal›ﬂ›r. 07.00-10.00 aras›, ö¤renmeye en yatk›n
saatlerdir. Yemekten sonra konsantrasyon düﬂer ve uyku
bast›r›r. Siesta döneminde beyin az çal›ﬂ›r ve hiç rand›man
al›nmaz. ﬁekerlemeler, beyne iyi gelir. 10 dakikal›k bir
ﬂekerleme bazen alt› saatlik uykuya bedeldir. Beyin, akﬂam
saatlerinde tekrar aç›l›r. Ancak midenin aç olmamas› gerekir.
Beyin sadece ﬂekerle beslenir. Kan ﬂekeri düﬂerse, beyin
çal›ﬂmaz. S›k ama az yemek, kan ﬂekerini sabit tutmak için
önemlidir.

Baﬂkas›n›n ac›s›na çok üzülmeyin
Beynimizi endiﬂeden uzak tutmal›y›z. Beyin 'acaba'y› sevmez. Evrene soru iﬂareti
ﬂeklindeki düﬂünceler yayarsan›z, gerçekleﬂecek güzel olaylar› olumsuzlaﬂt›rabilirsiniz.
Hiç kimsenin ac›s› ile çok fazla empati yapmamak laz›m. Çok fazla empati, benzer
ac›lar›n size yap›ﬂmas›na yol açar. Endiﬂeli bir beyin verimli olamaz. Hedefe
kilitlenin! "Kesinlikle bunu yaﬂayaca¤›m" dedi¤iniz anda, bir beyin cerrah› olarak
size garanti ediyorum ki; yapamayaca¤›n›z ﬂey yoktur.
Öte yandan baﬂar›ya al›ﬂm›ﬂ bir beyni de doyurmak gerekir. Böyle bir beyin, daha
çok baﬂar› ister.

GÜNDE ALTI Ö⁄ÜN Y‹Y‹N!
Bu yüzden mi, s›navlardan önce ﬂeker yemek önerilir?

Evet. Kan ﬂekerini sabit ve yüksek tutmak, beynin tam kapasiteli çal›ﬂmas›n› sa¤lar. Beyin, h›zl› ﬂoklar› sevmez. Günde
alt› kez beslenmek ise en sevdi¤i ﬂeydir. Zihin akﬂam saatlerinde aç›l›r. Bunda çay ve kahvenin de rolü var. Gün içinde
beden yorgun düﬂtü¤ü için beyin de bir süre çal›ﬂmay› reddeder. Trafik stresi, gürültü ve aile problemleri beyni yorar.
Bu yorgunluktan kurtulmak için kendi ilac›n›z› kendiniz bulun, sakin bir müzik ve biraz Polyannac›l›k gerekebilir.
Uykudan az önce verim artar. Beyin gece verim al›yorsa, bu saatler de¤erlendirilmelidir .

MUZ, Ç‹KOLATA VE
MÜZ‹K BEYN‹
Z‹NDE TUTAR
Beyni genç ve zinde tutmak için tüketilmesi
gereken g›dalar var m›?
Hafif miktarda kafein yani çay, kahve ve kola tüketimi
beynin daha berrak çal›ﬂmas›n› sa¤lar. Birçok insanda
kahve al›ﬂkanl›¤› beyni açmak için geliﬂmiﬂtir. Kahve
içmeden uyanamayan birçok insan vard›r. Ancak al›ﬂ›k
olmayan bir kiﬂinin, güne kahve içerek baﬂlamas› ters etki
yaratabilir. Çikolata, muz, f›nd›k, f›st›k ve bal›k gibi
birtak›m g›dalar ise serotonin içerdikleri için mutluluk
hormonu yay›lmas›n› sa¤lar. Bu g›dalar›n, beyni zinde ve
mutlu tutmaya yönelik bir etkileri vard›r. Mutlu beyin de
tam kapasite ile çal›ﬂ›r.

HOB‹LER ED‹NMEL‹S‹N‹Z!
Spor ve müzi¤in, beyin sa¤l›¤›na yönelik olumlu
etkileri var m›?
Kesinlikle var. Spor ve müzikle alakal› olmak, beyni besler. Bir
hobi edinmek bu anlamda çok önemlidir. Örgü örmek gibi en
basit hobi bile sizin, dolay›s›yla da beyninizin mutlu olmas›n›
sa¤lar. Spor yapmak da beyin sa¤l›¤› için çok yararl›d›r. Spor
yaparken, beyinde endorfin denen bir madde salg›lan›r. Bu da;
beyne haz duygusu verir ve geliﬂmesini sa¤lar. Spor, beyinde
gençlik hormonu salg›lanmas›na da imkan sa¤lar. Bu da, eskiyen
hücreleri yeniler.

UNUTKANLI⁄IN ‹LACI
MED‹TASYON

Beyin sa¤l›¤› için kesinlikle uzak durulmas›
gereken ﬂeyler var m›?

Unutkanl›k, beynin çok yoruldu¤unun
bir iﬂareti midir?

Sigara ve alkolden mutlaka uzak durmak gerekiyor.
Nikotin, vücudun bütün damarlar›n› büzece¤i için beynin
kanlanmas›n› bozar. Bu da; beyne az kan gitmesi anlam›na
gelece¤i için beyin yar› kapasite ile çal›ﬂmaya baﬂlar.
Sürekli alkol tüketenlerin beyinlerinde küçülmeler de
olabilir. Kokain kullan›m› da beyni bir ceviz kadar
küçültebilir.

Unutmak, haf›za yorgunlu¤undan kaynaklan›r. Genellikle
önemsenen ﬂeyler unutulmaz. Beyin önem say›s›na göre olaylar›
çöpe atar. 40 yaﬂ›ndan sonra, herkeste unutkanl›klar olur. Bunu
geciktirmek elimizdedir. ‹yi beslenerek, kan ﬂekerini sabit tutarak,
spor ve beyin jimnasti¤i yaparak; unutkanl›¤› minimumda
tutabiliriz. Beyin daha erken yaﬂlarda fire vermeye baﬂlasa da,
yaﬂlanma 40'l› yaﬂlardan itibaren gerçekleﬂir. Beyni stresten uzak
tutman›n yollar›ndan biri meditasyondur.
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Yaﬂlılar haftası etkinlikleri
Alzheimer Derne¤i “Torunumla Yarıﬂıyorum”
Satranç Turnuvası 20-22 Mart 2010 tarihlerinde
Profilo AVM'de yapıldı.
Bu organizasyon, Satranç Federasyonu ‹stanbul ‹l Temsilcili¤i'nin büyük katkıları
ve ﬁiﬂli Belediyesi, Profilo AVM; Novartis ‹laç ve Yapı ‹nﬂaat sponsorlukları ile
desteklendi. 3. gün gerçekleﬂtirdi¤imiz, son derece çekiﬂmeli geçen Satranç
Turnuvasında ödül alanlar:

VETERANLAR PARA ÖDÜLÜ

12 YAﬁ ALTI MADALYA

1 600

ATEﬁ ÜLKER

1 ALTIN

2 180

KÜRﬁAT KARATAﬁ

2 GÜMÜﬁ S. ÇA⁄LA GÜNDO⁄AN

3 180

H‹KMET BA⁄CI

3 BRONZ

MEL‹H KAAN CAN

4 180

‹SMA‹L ALTAN GÜLLÜ

4 BRONZ

RAD JANNESAR

5 180

MUSTAFA YÜKSEL

5 BRONZ

T‹BET KA⁄AN ÖZGÜR

6 180

SA‹T RIZA ÖNEY

VETERANLAR MADALYA

AHMET ATA ÇA⁄LAR

6 BRONZ

LEVENT ER‹NÇ SÖZB‹R

7 BRONZ

VATAN ÖZTÜRK
TU⁄RULHAN GÖKER

1 ALTIN

ATEﬁ ÜLKER

8 BRONZ

2 GÜMÜﬁ

KÜRﬁAT KARATAﬁ

9 BRONZ

3 BRONZ

H‹KMET BA⁄CI

10 BRONZ

T‹YATRO
Yaﬂl›lar haftas›n›n bir di¤er etkinli¤i de Tiyatro idi. 29 Mart
Pazartesi akﬂam› Türkiye Alzheimer Derne¤i Dostlar›n›n deste¤i
ile organize etti¤imiz bu programa kat›l›m oldukça yüksekti.
Huzurevlerinden yaﬂl›lar›n ve hasta yak›nlar›n›n davetli olarak
götürüldü¤ü, bu seneki Tiyatro oyunu Profilo Kültür
Merkezi'nde sergilenen, Nurseli ‹diz ve Can Gürzap'›n
baﬂrollerini paylaﬂt›¤› 'Evlili¤e Gelince' isimli komediydi.
Evlili¤i farkl› bak›ﬂ aç›s› ile inceleyen oyundan tüm konuklar
kocaman bir tebessümle ayr›ld›.

METEHAN GÖKER
DAMLA ÖZSOY

PERSONEL E⁄‹T‹M‹

Yaﬂl› ve Alzheimer Hasta Bak›m Personeli E¤itim Program›
Nisan 2009'da birincisini düzenledi¤imiz Alzheimer Hasta Bak›m Personeli E¤itim
Program› gelen yo¤un istek do¤rultusunda tekrar yap›ld› ve program sona erdi.
22 ﬁubat Pazartesi tarihinde ikincisi baﬂlayan Alzheimerli Hasta Bak›m› E¤itimi Program› 29 Nisan'da sona erdi.
ﬁiﬂli Belediyesi ve Darülaceze destekli programda sabah saat 10.00'da baﬂlayan e¤itim 9 hafta sürdü.
Haftan›n 2 günü teorik, 3 günü pratik e¤itim, Okmeydan› Darülaceze'de de¤erli hocalar›m›z nezaretinde tamamland›.
Bu e¤itimden geçerek baﬂar›l› olanlara ﬁiﬂli Belediyesi Halkevi taraf›ndan Sertifika verildi.
Sertifikalar›, Türkiye Alzheimer Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Iﬂ›n Baral Kulaks›zo¤lu ve ﬁiﬂli Belediyesi
Baﬂkan Yard›mc›s› Kahraman Ero¤lu taraf›ndan verilen kat›l›mc›lar›n, tören s›ras›nda heyecanl› oldu¤u gözlendi.
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HOLLANDALILARIN Z‹YARET‹
Yaﬂl›lara yönelik etkinlikler yapan Zorggroep Elde adl› Hollandal›
bir grup, Türk yaﬂl›lar›n›n günlerini kendi yaﬂ›tlar›yla birlikte
geçirebilecekleri ﬁefkat Günlük Bak›moca¤› adl›, onlar›n
ihtiyaçlar›na uygun olarak de¤erlendirecekleri bir Sa¤l›k Hizmeti
Merkezi kurmuﬂlar. Dernek olarak da bizden Türkçe broﬂür ve
yay›n talebinde bulundular ve Derne¤in yapt›¤› etkinlikler
hakk›nda bilgi almak üzere Merkezimizi ziyaret ettiler. Karﬂ›l›kl›
görüﬂ al›ﬂveriﬂinin yap›ld›¤› toplant› verimli geçti. Yaﬂl› hastalara
ulaﬂabilmek için Dini Merkezlerin ve din adamlar›n›n
kullan›lmas›n› sal›k verdiler.

‹mzalar› tan›d›k olan mektuplar...
Ünlüler gelece¤e mektup yazd›...
dikkat çeken ve hastal›kla ilgili
Her sene düzenledi¤i ilgi çekici etkinliklerle Alzheimer hastal›¤›na
ile bu sene de 18-24 Mart
bilinç oluﬂturmay› hedefleyen Alzheimer Derne¤i, Novartis iﬂ birli¤i
Al›ﬂveriﬂ Merkezi'n de
tarihlerin de kutlanan “Yaﬂl›lar Haftas›” kapsam›nd a Cevahir
bir etkinlik gerçekleﬂtirdi.
“Bir Gün Alzheimer Olursam”
Alzheimer Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Murat Emre ve kaleme ald›klar›
Düza¤aç'›n da kat›l›m›yla
baﬂl›kl› mektuplar›yla kampanyaya destek veren Ali Poyrazo¤lu ve Feridun
önemine dikkat çekildi.
gerçekleﬂ en bas›n toplant›s› nda Alzheimer Hastal›¤›n ›n
konuﬂmada Alzheimer
Alzheimer Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Murat Emre, toplant›da yapt›¤›
önlemlerden bahsetti.
hastal›¤›n›n nedenleri, belirtileri, gündelik hayatta hastal›kla ilgili al›nabilecek
ek olarak son dönemde
Prof. Dr. Murat Emre, hastal›¤›n tedavisinde a¤›z yoluyla al›nan tedavilere
geliﬂtirilen yeni deri band› uygulamas›na da de¤indi.
, Feridun Düza¤aç,
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, kampanyaya destek veren Ali Poyrazo¤lu
ithafen kaleme ald›¤› “Bir
Ali K›rca, Burhan ﬁeﬂen ve Berna Laçin gibi ünlü isimlerin yak›nlar›na
üç boyutlu
ﬂeklindeki
Beyin
gün Alzheimer olursam” baﬂl›kl› mektuplardan oluﬂan sergi gezildi.
yakalanmalar› durumunda
stand üzerinde sergilenen ve ünlülerin bir gün Alzheimer hastal›¤›na
›n› sa¤layan mektuplar,
yak›nlar›na söyleyemeyecekleri duygular›n› bugünden aktarmalar
deste¤iyle Alzheimer Derne¤i
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik, Novartis'in koﬂulsuz
taraf›ndan düzenlendi.

istesen de istemesen de
Kad›köy'den hareket eden vapurun çevresinde deniz gülü mart›lar sonbahar ﬂark›s› söylüyorlar. Ses, anlam
kol kola. Ve… Lale'nin bo¤az›nda dü¤üm bo¤aziçi… Gözyaﬂ› p›narlar› dolmuﬂ, mart›lara bakt›kça yüre¤ine ak›yor
damlalar… Elinde bir bardak çay, damla damla demleniyor yaﬂananlar… Mart›lar›n kanat ç›rp›ﬂ› onu dünyaya
getiren kiﬂiyi hat›rlat›yor. Annesi ‹stanbul'u ne çok ne çok severdi. Yaﬂamdan zevk almay› bilir, baﬂkalar›n›n
mutlulu¤undan keyif duyard›. Ötekine imrenmenin ne kadar tüketici bir duygu oldu¤unu herkese söyler dururdu.
Hala iyi bir ö¤retmen, ama bu defa ö¤rettikleri çok farkl›. Lale öylesine dalg›n, öylesine düﬂünceli ki vapurun
Beﬂiktaﬂ'a vard›¤›n› fark etmiyor bile…
Annesi Necla Han›m dört y›ld›r Alzheimer hastas›. Öylesine h›zl› ilerledi ki hastal›k art›k k›z› Lale'yi bile tan›mad›¤›
anlar oluyor. “Ben kimim?” dedi¤inde “Annemsin” cevab›n› al›yor. Bu sözcü¤ü ilk kez duydu¤unda yüre¤ine
saplanan b›ça¤›n ac›s›n› hala an›ms›yor. ‹nsan kaç yaﬂ›nda olursa olsun annesinin annesi olmay› hiç istemez. Ya
Lale'nin babas› Fethi Bey'in yaﬂad›klar›na ne demeli? Y›llard›r ayn› yast›¤a baﬂ koydu¤u en yak›n arkadaﬂ› art›k
bir yabanc› hem de her geçen gün daha az tan›d›¤› bir yabanc›… Kolay m› bu keﬂif? Hastal›¤›n her evresi bambaﬂka,
üstelik bir an sonras›n› öngörebilmek söz konusu de¤il. Baﬂlang›ç aﬂamas›nda bir akﬂam “Tutun ellerimi, tutun!
Karanl›klara gidiyorum. Bana neler oluyor? Yard›m edin!” dedi¤inde kocas›yla k›z›n›n ilk kez çaresiz ad›nda yepyeni
bir arkadaﬂlar› oldu. Sonras›nda hiç tahmin edilmedik kiﬂilere yap›lan say›s›z telefonlar, kar›ﬂt›r›lan çekmeceler,
çantalar, bir çocuk gibi tutturmalar… Günde en fazla beﬂ sigara içen bir kiﬂinin birdenbire üç paket sigara tüketmeye
baﬂlamas› büyük ﬂaﬂk›nl›klar yaratt›. Ya bilinç alt›na ba¤daﬂ kurmuﬂ üzüntülere ne demeli? Filtreler aç›l›nca hepsi
ayakland›, birer ikiﬂer kendilerini gösterdiler. Ailede iç hesaplar baﬂlad›, hüzün dalga dalga benliklere yay›ld›.
Günün sadece birkaç dakikas› eski Necla Han›m evdekileri ziyarete geliyordu. Her geri geliﬂinde kocas› ve k›z›n›n
ellerini öpüyor, onlar› ne kadar çok sevdi¤ini söylüyordu. Sonra birdenbire “B›rak›n, dokunmay›n bana” diye
ba¤›r›yor, azarl›yordu onlar›. Beyin öldükçe duygular her geçen gün daha özgür bir ﬂekilde ortaya at›verdiler
kendilerini. Necla Han›m ailenin medyumu oluverdi. Mesela bir dost geldi¤inde, yaﬂam›yla ilgili öylesine can al›c›
bir soru soruyordu ki hedeften vuruyordu o kiﬂiyi. Dört y›l boyunca sevgi, merhamet, sab›r ve üzüntü kar›ﬂ›p bir
havuza dökülüverdi. Necla Han›m art›k sürekli yatakta, günden güne eriyor. Kocas›yla, k›z›n›n da yüre¤i eriyor.
Hangi dünyada oldu¤u hiç belli de¤il çünkü zaman›n büyük bir k›sm›n› ölmüﬂ aile bireyleriyle geçiriyor. Annesinin
ve babas›n›n bile adlar›n› hat›rlayam›yor.
Beﬂiktaﬂ'ta vapurdan inmiﬂ kalabal›klar içinde yaln›z yürüyor Lale. Yürümek ne güzel… Geriye bakmadan hep
ileri… Her ﬂey gelip geçici… Bunun fark›na varmak da güzel… Baz› dönemlerin daha derin izler b›rakmas› çok
do¤al. Büyük ö¤retiler kuca¤a düﬂen vapur düdüklerine benzer. Necla Han›m'›n k›z› annesinin nerelere gitti¤ini
bilmiyor ama kendisinin de art›k nerelerde oldu¤undan emin de¤il. ﬁimdiye dek bu denli anlaml› bir veda törenine
tan›k olmam›ﬂt›. Bu hastal›k öylesine bir yolculuk ki uzun süreli üzüntüler yaﬂat›rken, çok özel donan›mlar da
sunuyor. Yaﬂam gerçek yüzünü tüm ç›plakl›¤›yla gösterip, ba¤›r›yor “Kaç yaﬂ›nda olursan ol, ölünceye kadar
ö¤rencisin. Be¤ensen de be¤enmesen de… ‹stesen de istemesen de…”

D‹LEK ‹ﬁCEN
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GOLF TURNUVASI
Türkiye Alzheimer Derne¤i 3. Golf Turnuvas› 8 May›s Cumartesi ‹stanbul
Golf Club'te yap›ld›. Art›k geleneksel hale gelen Türkiye Alzheimer
Golf Turnuvas›'n›n üçüncüsü bu sene ‹stanbul Golf Club'te bahar ﬂenli¤i
havas›nda yap›ld›. 81 ünlü golfçünün kat›ld›¤› turnuva son derece
centilmence geçti. Erkekler A, B, C kategori, Bayanlar A ve B kategori
ve Gross olmak üzere ödüllerin da¤›t›ld›¤› tören oldukça neﬂeli geçti

Ödül paylaﬂ›m› ﬂu ﬂekilde oldu:

YILBAﬁI YEME⁄‹ + RES‹M SERG‹S‹

BAYANLAR "B" KATEGOR‹S‹

ERKEKLER "B" KATEGOR‹S‹

1 ÜLKER PARS 41

1 HASAN AKÇAKAYALIO⁄LU 42

2 CHRISTINE ﬁENOL 40

2 HALUK KUTAL 39

3 SERAP SOKULLU 35

3 SABR‹ Y‹⁄‹T 36

BAYANLAR "A" KATEGOR‹S‹

ERKEKLER "A" KATEGOR‹S‹

2010'a Merhaba Partisi, Taksim Ceylan Intercontinantal Hotel'de 23 Aral›k Çarﬂamba
günü yap›ld›.

1 B‹RSEL ALP 39

1 MURAT AFﬁAR 40

2 JOELLE BENJENK 38

2 MUSTAFA ÖZDEM‹R 40

Türk Sanat Müzi¤inin ünlü sesi de¤erli sanatç› Vedat Çetinkaya partiye kat›lanlarla
birlikte musikimizin güzel eserlerini seslendirdi.

3 ADALET Ç‹MEN 36

Dans Hocas› Asiye Aslan'dan ö¤rendikleri vals ve tango figürleriyle gençlik y›llar›na
dönen konuklar›m›z çok keyifli dakikalar yaﬂad›lar.
Yaz aylar›ndaki Çay Saatlerinde gerçekleﬂtirdikleri ya¤l› boya tablolar› bu güzel
günde sergileme f›rsat› bulan Dernek Üyeleri konuklarla sergiyi gezdiler.
Tombala da oynanan bu keyifli günde Noel Baba herkese yar›m elma gönül alma
hediyelerini da¤›tarak, kat›l›mc›lar›n toplant›dan yüzlerinde bir gülümseme ile
ayr›lmalar›na vesile oldu.

ERKEKLER "C" KATEGOR‹S‹
1 TARIK SARIO⁄LU 42
2 ZEK‹ AKILLIO⁄LU 39
3 HASAN AKANDERE 38

3 BERTAN GÜRKAN 40
BAYANLAR GROSS B‹R‹NC‹S‹
JOELLE BENJENK (79) Ödülünü T.A.D Bﬂk. Yrd.
Prof. Dr. Iﬂ›n Baral Kulaks›zo¤lu'ndan ald›.
ERKEKLER GROSS B‹R‹NC‹S‹ SELAHATT‹N ÖZDO⁄AN
(69) Ödülünü T.A.D Bﬂk. Yrd. Zafer Kozano¤lu'ndan
ald›. Oldukça neﬂeli geçen Ödül Töreninin sonunda
kat›l›mc›lar bir sonraki turnuvada buluﬂmak üzere
keyifle da¤›ld›.

AL-JAMAL’DE YEMEK

Tekne Gezisi
5 Kasım 2009
tarihinde,
Bo¤az'da hasta
ve yakınlarının
katıld›¤› bir
kültür gezisi
düzenlendi.
Kabataﬂ'tan hareket eden Semiramis teknesi ile
120 ﬂiﬂilik gruba Sanat Tarihi Uzmanı Ali Canip
Olgunlu Yalılar ve Tarihi Eserler hakkında bilgi
verdi. Ö¤le yeme¤inin Anadolu Kava¤ı'nda
yenilmesinden sonra havanın güneﬂli olmasının
keyfini çıkaran konuklar böyle gezilerin
tekrarlanması dile¤iyle mutlu bir ﬂekilde ayrıldılar.

Türkiye Alzheimer Derne¤i Sosyal Komite Üyeleri, yard›m çal›ﬂmalar›na h›z kesmeden devam ediyor.
Hastalara gündüz bak›mevi açmak için büyük u¤raﬂ veren dernek üyeleri Al-jamal'de gerçekleﬂtirilen ö¤le
yeme¤inde bir araya geldi. Davete kat›lan cemiyet hayat›n›n tan›nm›ﬂ isimleri, hem Alzheimer hastalar›na ba¤›ﬂta
bulunurken hem de yeni projeler hakk›nda bilgi ald›lar. Keyifli geçen yemekten elde edilen gelir ile Alzheimer
Vakf› Huzurevinde kalan yard›ma muhtaç, maddi imkan› olmayan hastan›n ilaç ve bak›m masraflar› karﬂ›lanacak.

AZ_HABER+8.fh11 6/25/10 4:21 PM Page 9

16 ALZHEIMER HABER

15 ALZHEIMER HABER

ﬁUBELERDEN HABERLER
Alzheimer Derne¤i Mersin ﬁubesi olarak bütün çabam›z halk›m›z›n
fark›ndal›k seviyesini yükseltmek, Alzheimer hastas› ve hasta
yak›n›n›n s›k›nt›lar›na ortak olmakt›r. Bu kapsamda bu y›l da
çal›ﬂmalar›m›z tüm h›z›yla gönül hoﬂlu¤u içerisinde devam etmiﬂ
ve edecektir.
05 Kas›m 2009 tarihinde Dernek Baﬂkan›m›z Selami GED‹K ve Mimar Aﬂk›n
HIZMAN'›n sunumuyla “Bak›mevi Projesi Tan›t›m›” yap›ld›. Mülkiyeti
Mersin ‹li Yeniﬂehir Belediyesine ait 3291 m2'lik belediye hizmet alan›
vas›fl› parselin Alzheimer hastalar›na yönelik bak›mevi yap›lmak kayd›yla
30 y›l süreyle Alzheimer Derne¤i Mersin ﬁubesine bedelsiz olarak tahsis
edildi¤i Baﬂkan›m›z taraf›ndan üyelerimize aktar›ld›. Derne¤imiz
gönüllülerinden Mimar Aﬂk›n Hizman ise proje hakk›nda bilgiler sundu.
En büyük hedefimiz bir an önce temel at›p olabilecek en k›sa sürede
Bak›mevimizi hizmete sunmakt›r.

Mersin

3 Aral›k 2009 tarihinde Prof. Dr. Aynur ÖZGE'n›n sunumuyla “Alzheimer
Hastal›¤›na Nas›l Tan› Koyuyoruz ve Tedavi Ediyoruz?” konulu seminer
verildi. Kat›l›m›n yo¤un oldu¤u seminerde hasta yak›nlar›ndan gelen
sorular› Prof. Dr. Aynur Özge teker teker cevaplad›.

07 Ocak 2010 tarihinde Doç. Dr. ﬁenel TOT ACAR'›n
sunumuyla “Alzheimer Hastas›n›n ve Hasta Yak›n›n›n
Psikiyatrik Sorunlar›na Yaklaﬂ›m” konulu seminer
gerçekleﬂtirildi. Seminerde hasta yak›nlar›n›n ve hastalar›n
psikolojik sorunlar› ve sorunlar karﬂ›s›nda uygulanabilecek
çözümler detaylar›yla anlat›ld›.
04 ﬁubat 2010 tarihinde Prof. Dr. Türker ﬁAH‹NER'in
sunumuyla “Alzheimer Hastal›¤›nda Yeni TedavilerUmudun Baﬂlang›c› m›d›r, Zaman Kayb› m›?” konulu
seminer gerçekleﬂtirildi. ﬁahiner, unutma halleriyle baﬂlayan
ve gittikçe daha a¤›r bir ﬂekilde seyreden Alzheimer
hastal›¤›na yakalanan hasta say›s›n›n, son y›llarda artt›¤›n›
söyledi. Alzheimer'a karﬂ› son y›llarda geliﬂtirilen bir aﬂ›n›n,
tedavide baﬂar›l› sonuçlar almada ilk ad›mlar›
oluﬂturdu¤unu ifade eden Anadolu Sa¤l›k Merkezi'nden
Nöroloji Uzman› Prof. Dr. Türker ﬁahiner, araﬂt›rma
aﬂamas›nda olan Alzheimer aﬂ›s›n›n yan etkiye yol açmadan
beyinden hatal› proteini temizledi¤ine dair ilk sonuçlar›n
bilimsel dünyaya sunuldu¤unu belirtti. Ancak bu proteinin
temizlenmesi ile hastal›¤›n bulgular›n›n nas›l de¤iﬂti¤i
konusu için bir süre daha beklemek gerekti¤ini ve yeni
araﬂt›rmalara gereksinim oldu¤unu da özellikle belirtti.
04 Mart 2010 tarihinde hasta yak›n›; Necla BAL - Makbule
ABALI'n›n sunumlar›yla “Alzheimer Hasta Yak›n› OlmakHayat› Paylaﬂmak; Sorunlardan Çözüme Yolculuk” konulu
bir paylaﬂ›m gerçekleﬂtirildi. Hasta yak›n› olarak neler
yaﬂanmakta oldu¤u yaﬂayanlar taraf›ndan dile getirildi.
Kat›l›mc›lar›n ortak konusu oldu¤undan, duygusal anlar›n
yaﬂand›¤› paylaﬂ›mda kat›l›m oldukça fazlayd›.
01 Nisan 2010 tarihinde Uzm. Hemﬂ. Cemile KÜTMEÇ'in
sunumuyla “Alzheimer Hastal›¤› Özelinde Hasta Bak›m›Hasta Yak›n› Penceresi” konulu e¤itim semineri
gerçekleﬂtirildi. Kat›l›m›n yo¤un oldu¤u seminerde;
Alzheimer hastalar›nda kiﬂisel bak›m ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› konusunda ayd›nlat›c› ve hayat› kolaylaﬂt›r›c›
ipuçlar› verildi.
06 May›s 2010 tarihinde Doç. Dr. Sabire YURTSEVER'in
sunumuyla “Alzheimer Hastal›¤› Özelinde Hasta Bak›m›Hasta Yak›n› Penceresi” konulu e¤itim seminerinin ikinci

bölümü gerçekleﬂtirildi. Kat›l›m›n yo¤un oldu¤u seminerde;
HASTA YAKINININ KEND‹NE BAKIMI konusunda hasta
kiﬂinin sa¤l›kl› olmas›n›n, bak›m veren bireyin sa¤l›kl›
olmas›na ba¤l› oldu¤u vurguland›. Bak›m veren kiﬂilerin
fiziksel ve duygusal güçlerinin tükenmemesi için kendilerine
bakman›n yollar›n› bulmalar›n›n ﬂart oldu¤u belirtildi. Dr.
Yurtsever'e göre, bir demans hastas›na bakarken kendinizi
cesaretsiz, üzgün, boﬂa çabalayan veya kapana k›s›lm›ﬂ
biri gibi hissedebilirsiniz. Yorgun ve bunalm›ﬂ olabilirsiniz.
Bunlara neden olan en yayg›n sebep, yeterince
dinlenememenizdir. Hastayla ilgilenirken, dinlenmek,
arkadaﬂlarla olmak veya yaln›z zaman geçirmek gibi
ihtiyaçlar›n ihmal edilmemesi gerekir.

Ayr›ca Alzheimer hastalar›nda kiﬂisel bak›m ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
konusunda ayd›nlat›c› ve hayat› kolaylaﬂt›r›c› ipuçlar› verildi.
10 May›s “Anneler Günü” dolay›s›yla her y›l düzenledi¤imiz kahvalt›l›
birlikteli¤imizi bu y›l da gerçekleﬂtirdik. Sakl› Bahçe Restoran'da
organize etti¤imiz birlikteli¤imizde Alzheimer hasta ve hasta
yak›nlar›n›n yan› s›ra Mersin halk›n›n da yo¤un talebi ve bizimle
birlikte olmak istemeleri hepimizi çok sevindirdi. Canl› müzikle
yap›lan kahvalt› sonras›nda konuklar›m›z› ebru hocam›z Leyla
han›m ve heykel hocam›z Özcan bey sanatla da birleﬂtirdi.
Kendilerine desteklerinden dolay› teﬂekkür ediyoruz.
Organizasyonda ayr›ca üyelerimizin destekleriyle haz›rlanan hediye
çekiliﬂimiz ile günün anlam›na uygun olarak misafirlerimize küçük
arma¤anlar verildi. Arma¤anlar›n derlenmesinde eme¤i geçen tüm
üyelerimize, K›z Teknik Ö¤retim Derne¤i Mersin ﬁubesi ve ‹çel
Soroptimist Kulübü'ne teﬂekkür ederiz.
K›ﬂ boyunca devam eden etkinliklerimizden biri de derne¤imiz ve
Yelda Sanat Merkezi iﬂbirli¤i ile derne¤imize kay›tl› Alzheimer
hastalar›ndan oluﬂturdu¤umuz bir gruba ritim, dans ve resim
faaliyetleri yapt›rmam›zd›r.
Hastalar›m›z›n hoﬂça vakit geçirmelerinin yan› s›ra fiziksel ve ruhsal
olarak y›pranm›ﬂ olan hasta yak›nlar›m›z biraz nefes alma imkan›
bulmuﬂ oldu. 15 günde bir 3 saat olarak yap›lan bu etkinli¤imize
hasta ve hasta yak›nlar›n›n yo¤un talepleri do¤rultusunda
önümüzdeki dönemde devam etmeye karar verdik. Derne¤imiz
üyelerine böyle bir imkan sa¤layan Yelda Debba¤ han›m›n
katk›lar›na ve özverisine sonsuz teﬂekkürlerimizi sunar›z.

‹zmir

Torunu Olur musun?
projesi kapsam›nda Anneler Gününden bir hafta önce Bilge büyüklerimiz
"Büyükanne, Büyükbabalar" için ö¤rencilerden oluﬂan sosyal destek
grubumuz, haz›rlad›¤›m›z posta kartlar›n› üyelerimiz ve huzurevi
yaﬂl›lar›m›za sevgi ve sayg›lar›n› yazarak postaya verdiler. Etkinli¤imize
Konak Belediyesi Baﬂkan yard›mc›s›, CHP Engelliler Komisyonu üyeleri,
Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Yöneticileri, PTT Güzelyal› Müdürü,
‹zmir Valili¤i Tülay Aktaﬂ Gönüllü Kuruluﬂlar Güçbirli¤i Baﬂkan›, Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› Baﬂkanlar› ve Üyelerimiz kat›ld›. Torunu Olur musun?
Projesi kapsam›nda Büyüklerimizin yaln›zl›¤›n› paylaﬂmaya yönelik
etkinliklerimiz kat›l›mc› okullar ve gençlik gruplar› ile sürmeye devam
edecektir. Tüm kat›l›mc›lara ve gençlerimize desteklerinden ve
duyarl›l›klar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.

EVDE BAKIM
DERNE⁄‹ ÇALIﬁTAYI
8-9 Nisan 2010 tarihlerinde, Evde Bak›m hizmeti
ile iliﬂkili taraflar›n bir araya gelerek, ülkemizdeki
sa¤l›k sistemi ve sosyal hizmetler ile uyumlu, toplum
gereksinimine cevap verebilecek, uluslar aras›,
ça¤daﬂ ve bilimsel standartlara uygun ve ülke
kaynaklar› ile karﬂ›lanabilecek bir evde bak›m
hizmet modeli tasla¤› oluﬂturmas› amac›yla Evde
Bak›m Derne¤i'nin Ankara'da organize etti¤i
Çal›ﬂtay'a Dernek ad›na Genel Müdür Fügen Kural
kat›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂtay s›ras›nda ele al›nan konular 3 ana oturumda
belirlenmiﬂ, cevap aranan temel sorular çerçevesinde
4 çal›ﬂma grubu sonuçlar üretmiﬂtir.

Belirlenen kriterler rapor halinde
haz›rland›ktan sonra gerekli makamlarla
irtibata geçilerek uygulanabilmesi için
takibinin yap›lmas›na karar verilmiﬂtir.

Alzheimer Derne¤i ‹zmir ﬁubesi

Dr. Aysel GÜRSOY

ALZHEIMER DERNE⁄‹ DAYANIﬁMA MERKEZ‹
03 MAYIS 2010 GÜNÜ PROGRAMI
SAAT 14:00
Vefat etmiﬂ hastalar›m›z için Yasin'i ﬁerif okunmas›

SAAT 15:00

SAAT 16:00
Söyleﬂi: Mutlu Hayat Alzheimer'i engelliyor

Lokma ikram› (Hüseyin ﬁA‹RO⁄LU'nun katk›lar›yla)

S›rlar›n›; hayat›n›n büyük bir k›sm›n› yaﬂam›ﬂ, mutlulu¤u ve hayat›n
anlam›n› bulmuﬂ kiﬂilerle konuﬂarak ö¤renebiliriz.

SAAT 15:00

SAAT 16:20

Emk. Ö¤retmen Munise ÖZGÜR han›m›n derne¤imize ba¤›ﬂlad›¤›
eliﬂleri sergisi. Eliﬂi Hocas› Seval B‹ROT, Güzelbahçe Halk E¤itim
Merkezi, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Meslek Okulu katk›lar›yla.

TORUNLARINIZDAN MEKTUBUNUZ VAR
Gençlerimiz sevgilerini ileten mektuplar›n› postaya verecekler.

ADRES: Mithatpaﬂa Cad. No:384/1 (tarihi asansör soka¤› karﬂ›s›) Karataﬂ/ Konak/ ‹ZM‹R
TEL & GSM: 425 54 72-0533 340 66 25
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Çay Saati

ADI SELAN‹K KONGRES‹

Sükunetin dilini birlikte çal›ﬂt›k

ancak amiloidlerin 3 yüzünün oldu¤unu (plaklar, lifler ve
oligomerler) belirtti. ﬁimdi oligomerlere yönelik çal›ﬂmalar›n
hayvan deneylerinde olumlu neticeler verdi¤ini söyledi.
Bonn Üniversitesi'nden Psikiyatri Prof. Frank Jessen MCI
(Mild cognitive impairment: hafif kognitif bozukluk) ve
Alzheimerde beynin hacim kaybetti¤ini,
Bepineuzumablowers tedavisinde geliﬂmelerden bahsetti.
MRG ve PET'in kullan›m›n›n, teﬂhiste garanti sonuç verdi¤ini
aç›klad›.

Türkiye Alzheimer Derne¤i, ADI'nin 10-13 Mart tarihlerinde
yap›lan Selanik Kongresi'ne kat›ld›.
10-13 Mart tarihlerinde Selanik'te yap›lan, ana temas›
''Bunama: Fark Yaratmak'' olan kongrenin aç›l›ﬂ töreninde
ADI baﬂkan› Daisy Acosta ve Yunanistan Kongre sorumlusu
Magda Tsolaki'nin iyi niyet konuﬂmalar›n›n ard›ndan, Selanik
ve Napoli Baﬂpiskoposlar›n›n kongreyi kutsamas›ndan sonra
s›ras›yla Selanik Üniversite Rektörü, K›br›s Sa¤l›k Bakan› ve
Yunanistan Sa¤l›k Bakan›n›n Alzheimer'›n önemi ve
kongrenin baﬂar›l› geçmesi dilekleriyle sözü Selanik
Üniversitesi'nden Kültür ve Helenizm üzerine konuﬂmak
üzere Helene Ahrweiller'e b›rakt›.
Kongrenin bilimsel çal›ﬂmas› Perﬂembe günü Mount Sinai
Hastanesi Prof. Sam Gandy'nin ”Yeni Geliﬂen Tedaviler”
baﬂl›kl› konuﬂmas› ile baﬂlad›. Alzheimer hastal›¤›nda haf›za
ve ﬂahsiyet ile birlikte sinir hücrelerinin de¤iﬂti¤ini,
bünyede kural d›ﬂ› birikintiler oldu¤unu, 1986'dan beri
amiloid plaklar›n tedavisine yönelik ilaçlar›n kullan›ld›¤›n›,

Derne¤imizin düzenli olarak düzenledi¤i Çay Saati etkinliklerinin sonuncusunda Maslak Kasrı'nda de¤iﬂik bir
aktivitede hastalarımızla bir araya geldik: Kaligrafi çalıﬂması...
Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Ayﬂe Kucuro¤lu tarafından verilen kaligrafi e¤itimi, hastalarımızın oldukça
ilgisini çekti. Son derece zorlu ve sabır isteyen bir e¤itimden geçti¤ini belirten Kucuro¤lu “Çince sadece ö¤renmesi
de¤il yazması da sakinlik ve kontrol gerektiren bir eylem” diyor.

Epidemiyolojist olan Hollandal› Dr. Pieter Jelle Visser ise
lumber ponksiyon + MRG'nin birbirini destekledi¤ini anlatt›.
Japon kardiyolog ve fizyolojist Hidezo Mori'nin,
bak›mevlerinde 36 kiﬂilik bir hasta grubu ile bire bir ilgi ve
bak›mla (yard›mc› eﬂli¤inde yemek, tuvalet, yürüyüﬂ,
ﬂark› söylemek, dans etmek, yemek yapmak için
cesaretlendiriliyorlar ve her gün y›kan›yorlar) yeteneklerin
geri döndü¤ünü, ölmedi¤ini gözlemlediklerini aç›klad›¤›
çal›ﬂma oldukça ilgi çekiciydi.
Çok nedenli bir hastal›k olan Alzheimer hastal›¤›nda kal›tsal
nedenlerin de önemli bir risk faktörü oldu¤u görüﬂünün
önem kazanmaya baﬂlad›¤› aç›kland›. Bunamal› yaﬂl›lar›n
korunmas› için kurallar›n yetersizli¤i yeniden konu edildi.
Kanunlar, bak›m veren görevlerinin tan›m›, güçlendirilmesi
ve onaylanmas› konusunda bilgi verildi ve farkl› ülkelerde
farkl› kanunlar›n olmas› endiﬂesi ve hiçbir ülkenin baﬂka bir
ülkeye kanunlar›n› zorla kabul ettiremeyece¤i aç›kça
bildirildi. Ülkelere göre kanunlar›n de¤iﬂece¤i ama Alzheimer
hastas› için istenen ﬂeylerin ve amac›n ayn› oldu¤u belirtildi.

Yapılan araﬂtırmaların özellikle Alzheimer hastaları üzerinde bu tür kaligrafik çalıﬂmaların çok olumlu sonuçlar
do¤urdu¤una dikkat çeken uzmanımız, “çünkü bu çalıﬂma her ﬂeyin ötesinde dingin ve huzur veren bir aktivite.
Bu özellikleri ile de hastaların ruh hallerine olumlu etkisi oluyor” diyor

Bunama ile ilgili hastal›klara ayr›cal›k için derneklerin kendi
ülke parlamentolar›na bask› yapmas› ve baz› haklar› elde
etmeye çal›ﬂmas› gereklili¤i söylendi. Ayr›ca ülkeler aras›
üyelik geliﬂtirilmesinin desteklenmesi gereklili¤i üzerinde
duruldu.
Kurmuﬂ oldu¤umuz ikili iliﬂkilerden, Bulgaristan ve Tunus
gibi Alzheimer konusunda çok fazla etkinlik
gerçekleﬂtirmemiﬂ ülkelerle ortak proje üretmek ve karﬂ›l›kl›
ziyaretlerle bilgi paylaﬂ›m›nda bulunmak üzere programlar
yap›ld›.
Belçika'dan “Alzheimer Cafe” organizasyonunu yapan
Sabine Jansen derne¤imizin düzenledi¤i “Alzheimer Çay
Saati” çal›ﬂmalar›n› duydu¤unu, hem hastalar hem de hasta
yak›nlar› için düzenlenen çay saatine mutlaka kat›lmak ve
bu projeyi geliﬂmekte olan ülkeler ile paylaﬂmak istedi¤ini
belirtti.

Yaﬂlandıkça zenginleﬂti¤inizi biliyor musunuz?

HASTA ÇAY SAAT‹
TOPLANTILARI

BÖYLE B‹R SERVETE SAH‹P OLDU⁄UNUZUN FARKINDA MIYDINIZ?

Yaz Programı

Uzunca bir süreden beri
SAÇLARINIZDA GÜMÜﬁ, D‹ﬁLER‹N‹ZDE ALTIN, BÖBREKLER‹N‹ZDE TAﬁ, KANINIZDA ﬁEKER,
AYAKLARINIZDA KURﬁUN, DAMARLARINIZDA DEM‹R birikiyor.
Sonu gelmez bir “TAB‹‹ GAZ” stoku da cabas›.

2 Haziran Çarﬂamba
16 Haziran Çarﬂamba

7 Temmuz Çarﬂamba
21 Temmuz Çarﬂamba

Yaz Programı

Maslak Kasr›'nda her ay›n
1. ve 3. Çarﬂambas›
saat 14.00-17.00 aras› yap›lacakt›r.
4 A¤ustos Çarﬂamba
18 A¤ustos Çarﬂamba

1 Eylül Çarﬂamba
15 Eylül Çarﬂamba
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8- Tedavi sürecinde nas›l bir ilaç sizin

ihtiyaçlar›n›z› karﬂ›lard›?
Keﬂke hastal›¤› bir noktada sabit tutulabilen ve daha fazla
ilerlemesini durdurabilen, hatta süreci geri döndürebilen
mucize bir ilaç olabilseydi. Tabii bu zaman› durdurmay› istemek
gibi imkans›z bir istek ancak insan yine de imkans›z› hayal
etmekten kendini al›koyam›yor.

Hasta Yak›n›
Röportaj

9- Bir hasta yak›n› olarak ihtiyaç
duydu¤unuz bilgiye, deste¤e nas›l
ulaﬂ›yorsunuz?
Hangi kaynaklar› kullan›yorsunuz?
(Doktor, dernek, di¤er hasta yak›nlar› vs.)
Doktor, dernek ve hasta yak›nlar›n›n tümü bilgi ve destek
aç›s›ndan çok önemli ve ayn› derecede faydal›.

12- Hastal›k ile ilgili do¤ru ve yeterli bilgiye
ulaﬂabildi¤inizi düﬂünüyor musunuz?
Evet art›k ça¤›m›z›n hastal›klar›ndan biri olarak tan›mlanan
Alzheimer ile ilgili bilgilere oldukça kolay ulaﬂ›labiliyor.
Özellikle ‹nternet arac›l›¤›yla bu konuda her türlü bilgiye
kolay ve çabuk ulaﬂmak mümkün olmakta.

13- Pratik olarak günlük yaﬂam›n›z›
kolaylaﬂt›raca¤›n›z› düﬂündü¤ünüz
fikirleriniz var m›? Bunlar›n
uygulanmas›nda derne¤in nas›l bir
katk›s› olabilir?
Yurt d›ﬂ›nda bu hastalar için sa¤lanan profesyonel destek
birimleri Türkiye'de de sa¤lanabilir. Örne¤in, hastaya yemek
yedirmede, banyo yapmakta, di¤er kiﬂisel bak›m iﬂlerinde
yard›mc› olabilecek profesyonel veya gönüllü kiﬂilerden
oluﬂan ekipler hasta yak›nlar›n› bir nebze olsun rahatlatabilir.

10- Derne¤in çal›ﬂmalar›ndan ne ﬂekilde
haberdar oluyorsunuz? Sizce yeterince 14 - Yak›n ya da uzak çevrenizde
etkili mi bu çal›ﬂmalar?
karﬂ›laﬂt›¤›n›z hastal›kla ilgili
Dernek gerek kat›ld›¤›m›z toplant›larda, gerek telefon ve
ön yarg›lar var m›?
e-posta ile bilgilendirme yap›yor. Çok yararl› çal›ﬂmalar
yapt›klar›na inan›yoruz. Herhangi bir konuda ç›kmaza
Bunlar sizin yaﬂam›n›z› nas›l etkiliyor?
1- ‹lk olarak hangi rahats›zl›klar sebebi ile
hastan›z› doktora götürdünüz?
Babam›z maalesef doktora gitmeyi seven biri olmad›¤›
için, kendisinde çeﬂitli huy ve davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri ve en
önemlisi baz› konulara tak›lmak gibi gözlemlerimize ra¤men
kendisini çok yak›n zamana kadar doktora götüremedik.
Ancak, üç ay önce annemizin vefat›yla babam›n bak›m› tümüyle
bize kald›¤›nda, ne kadar ciddi bir durumla karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuzu anlay›p hemen harekete geçtik. Biz zaten
Alzheimer olabilece¤inden kuﬂkulan›yor ve bu konudaki
yay›nlar› izleyerek bilgi ediniyorduk. Okuduklar›m›zla
gözlemlediklerimiz örtüﬂtü¤ünde ise ﬂüphemizde hakl›
oldu¤umuzu hissediyorduk.

2- Alzheimer hastal›¤› tan›s›n›
duydu¤unuzda neler hissettiniz?
Genelde böyle bir tan› insanlar› ürkütüyor; ancak birkaç yak›n
arkadaﬂ›m›z›n anne veya babalar› Alzheimer hastas›
oldu¤undan, bu hastal›¤a oldukça aﬂinayd›k. Tabii, yine de
Alzheimer hastal›¤›n› insan›n kendi ailesinde yaﬂamas› farkl›
ancak nispeten haz›rl›kl› oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Yak›n
çevremizde gözlemlemiﬂ olmam›z bu hastal›¤› daha kolay
kabullenmemize yard›mc› oldu. Sadece bizim ailemizde
karﬂ›laﬂ›lan bir sorun olmad›¤›n› ve birçok ailenin ayn› sorunla
baﬂ etmeye çal›ﬂt›¤›n› bilmek, bize yaln›z olmad›¤›m›z› hat›rlatt›.

3- Hastal›k ve tedavi yöentimi ile ilgili ihtiyaç
duydu¤unuz bilgilere kolay ulaﬂt›n›z m›?
Evet, hem doktorlardan, hem de bu konudaki yay›nlardan
faydaland›k. Ayr›ca, baﬂa ç›kamad›¤›m›z ve nas›l davranmam›z
gerekti¤ini bilemedi¤imiz durumlarda, daha önce gazetede
ilan›n› görmüﬂ oldu¤umuz Alzheimer Derne¤i'ne baﬂvurduk.
Derne¤in iki haftada bir yap›lan toplant›lar›ndan çok
faydaland›¤›m›z› söyleyebiliriz. Ayr›ca bu toplant›larda hasta
yak›nlar›yla yap›lan duygu ve görüﬂ al›ﬂveriﬂleri de çok faydal›
ve rahatlat›c› olmakta.

4- Hastal›k sürecinde karﬂ›laﬂt›¤›n›z
fonksiyonel problemler nelerdir?
Fonksiyonel problemlerin en önemlisi babam›z›n art›k evden
ç›kmak istememesi. Eskiden son derece aktif bir insanken ﬂimdi
sadece gazete okuyor ve arada TV seyrediyor. ﬁimdilik haberler
ilgisini çekiyor; ancak çok sevdi¤i bulmaca çözmeyi son 3-4
ayd›r tamam›yla b›rakt›. Biz ne kadar kendisini teﬂvik etsek de
art›k kesinlikle bulmaca çözmüyor. Bunun nedeni herhalde
art›k kelimeleri bulmakta zorlanmas› veya hiç bulamamas›
diye düﬂünüyoruz. ﬁimdilik yeme¤ini kendi yiyebiliyor ve
tuvalete gidebiliyor; ancak banyo yapmay› kesinlikle reddediyor.
Sakal t›raﬂ› olmas› için de epey u¤raﬂmam›z gerekiyor.

5- Tedavi sürecinde ilaç kullan›m›nda
karﬂ›laﬂt›¤›n›z problemler nelerdir?
Doktora gitmeyi ve ilaç kullanmay› sevmedi¤inden, Alzheimer
ilac›n›n damla ﬂeklinde olan›n› kullan›yoruz. Suyuna damlat›p
verdi¤imizden fark›nda olmuyor. E¤er tablet olarak versek,
almak istemeyece¤inden eminiz.

6- Tedavide sizin üzerinize düﬂen görevi en
çok art›ran nedir?
Ben emekliyim ancak eﬂim çal›ﬂ›yor ve buna ra¤men birlikte
babam›z›n her türlü iﬂiyle ilgileniyoruz. Bu sürece girdi¤imizde,
bak›c› bulmaktan evin tüm al›ﬂveriﬂinin yap›lmas›, babam›n
kiﬂisel bak›m› ve yeme-içmesi yönünden bak›c›n›n
denetlenmesine kadar tüm görevler bizim üzerimizde.

7- Tedaviden beklentileriniz nelerdir?
Tedavi baﬂlad›ktan sonra hastam›zda belirgin bir sakinleﬂme
oldu. Bu da bize tedavi konusunda umut veriyor. Alzheimer
hastal›¤›n›n kesin tedavisi olmad›¤›n› ancak verilen ilaçlar›n
hastal›¤›n ilerlemesini yavaﬂlatt›¤›n› biliyoruz. Sürecin biraz
daha yavaﬂ ilerlemesinin bize hastal›¤› daha iyi tan›mak
aç›s›ndan zaman kazand›raca¤›na inan›yoruz.

girdi¤imizde, hastal›k konusunda destek ve bilgi
alabilece¤imiz bir derne¤in varl›¤›n› bilmek bile insana güç
veriyor.

11- Derne¤in ne tür hizmetler vermesini
arzu ederdiniz?
Alzheimer hastal›¤› olanlarda bak›m sorunu çok büyük. Bu
konuda hasta yak›nlar›na sa¤lanacak destek yararl› olabilir.
Halen insanlar birbirlerinden edindikleri bilgilerle yabanc›
bak›c›lara ulaﬂabiliyorlar. Alzheimer konusunda e¤itim alm›ﬂ
profesyonel Türk bak›c›lar›n yetiﬂtirilmesi konusunda
yap›lacak çal›ﬂmalar hastalar ve yak›nlar› için çok fayda
sa¤layacakt›r.

Bizler aç›kcas› do¤rudan bir ön yarg›yla karﬂ›laﬂmad›k; ancak
bu hastal›k kabullenmesi zor bir hastal›k olmas› nedeniyle
insanlar bazen hasta yak›nlar›yla görüﬂmekten bile
kaç›nabiliyorlar. Çevremizde bu tarz konuﬂmalara tan›k
olduk. ‹nsanlar›n zorluklar ve hoﬂ olmayan durumlardan
kaçma e¤ilimi her zaman var. Bu da onlardan biri diye
düﬂünüyoruz; ancak unutulmamal› ki Alzheimer art›k
neredeyse her ailede görülebiliyor ve insanlar bugün
d›ﬂlad›klar› bir durumla yar›n kendileri karﬂ›laﬂabilirler. Bizler
bu konuda olumsuzluklarla karﬂ›laﬂt›¤›m›z› söyleyemeyiz,
zira yak›n veya uzak çevremizden olumsuz bir yaklaﬂ›mla
karﬂ›laﬂmad›k. Hatta dost komﬂu çevresinden çok olumlu
yaklaﬂ›mlarda bulunuldu.

küçü¤üm
Çocuklu¤unu görmemiﬂtim annemin
Merak ederdim hep.
ﬁimdi beraber yaﬂ›yoruz çocuklu¤unu.
Sabah olunca,
Pencereden giren güneﬂ ›ﬂ›klar›
Arkadaﬂ oluyor ona.
Bak›yorum elinde top,
Oynamak için ça¤›r›yor beni.
Ebe oluyor saklambaç oynuyoruz,
Yoruluveriyor çabuk.
Al›p geliyor yast›¤›n›,

Uykusu gelmiﬂtir art›k.
Söyledi¤im ninniyi dinliyor boﬂ gözlerle.
Hemen kalk›yor çok uyumuﬂ gibi,
Soruyor: sabah oldu mu ?
“Oldu anneci¤im” diyorum.
Anlatmaya çal›ﬂ›yor gençli¤ini,
Dü¤üne ne zaman gidece¤imizi soruyor.
Tek tek renklerde getirdi¤i çoraplar›,
Giymek için çal›ﬂ›yor.
Bir bak›yorum oyuna dalan çocuk gibi.

Zeliha Kaya / Alzheimer Derne¤i Üyesi
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GENEL KURUL TOPLANTISI
Türkiye Alzheimer Derne¤i'nin 2 y›lda bir yap›lan ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 25 Mart 2010 Perﬂembe günü
saat 17.00'de Dernek merkezinde yap›ld›. Aç›l›ﬂ ve sayg› duruﬂunun ard›ndan, Divan Heyeti oluﬂturuldu.
2008-2009 Y›llar› Faaliyet Raporu ile Gelir-Gider Cetveli okundu.

Faaliyetlerin baﬂl›calar›:
•

21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde bas›n aç›klamas›

•
•

Hasta yak›nlar› ve hastalar›n kendileri için çay saatleri
Y›lbaﬂ› balosu

YURT ‹Ç‹
27 Ekim - 31 Ekim 2010
9. Ulusal Geriatri Kongresi
Antalya
Türk Geriatri Vakf›
Geriatri ve Gerontoloji Derne¤i
www.geriatrikongresi.org

4 - 9 Aral›k
46. Ulusal Nöroloji Kongresi
Antalya
Türk Nöroloji Derne¤i
www.norokongre2009.org

•
•

Derne¤e gelir sa¤lamak üzere yemeklerin düzenlenmesi
2008'de golf turnuvas›

•

18-24 Mart yaﬂl›lar haftas›nda bas›n toplant›s›

•
•

Cevahir Al›ﬂveriﬂ Merkezi'nde beyin labirenti aktivitesi
“Torunumla Yar›ﬂ›yorum” satranç turnuvas›

•

ﬁubelerle toplant›lar

•
•
•
•
•
•

Sertifikal› “Alzheimer Hasta Bak›c›s›” yetiﬂtirmek için ﬁiﬂli Belediyesi ile birlikte kurslar 2009 y›l›nda baﬂlat›ld›.
Adana ve Ankara ﬁubesi, ﬂube baﬂkanlar›n›n sa¤l›k sorunlar› nedeniyle kapand›.
Gaziantep, Elaz›¤, Antalya, Antakya'da yeni ﬂubeler aç›labilmesi için çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›.
Veritaban› oluﬂturuldu. Etkinlikler sms mesajlar› ile duyurulmaya baﬂland›.
Web sitesi güncelleﬂtirilmeye devam edildi (www.alz.org.tr).
Kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar› devam etti. Derne¤in ismi “Türkiye Alzheimer Derne¤i” olarak de¤iﬂtirildi ama henüz
“Kamu Yarar›na Dernek” statüsü elde edilemedi.
Hasta yak›nlar›n›n baﬂvuracaklar› “Psikolojik Dan›ﬂma Hatt›” kuruldu.

•

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

6 - 10 Kas›m 2010

Denetçi Raporu okundu. Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider Cetveli müzakere edildi. Yönetim Kurulu 2008 ve
2009 y›llar› faaliyetlerinden dolay› ibra edildi. Denetçi 2008 ve 2009 y›llar› faaliyetlerinden dolay› ibra edildi.

Yeni dönem için Yönetim Kurulu
Üyeleri oybirli¤i ile seçildi:

Yeni dönem için Denetçiler
oybirli¤i ile seçildi:

Asil üyeler

Yedek Üyeler

Asil üyeler

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Murat Emre
Prof. Dr. Iﬂ›n Baral Kulaks›zo¤lu
Zafer Kozano¤lu
Selami Gedik
Nilhan Madenci

Aysel Gürsoy
Berna Ceylan
ﬁule Argüder
Bahar Önderol
Tülin Hattat

Baﬂar Bilgiç
Gülsevim Benzer
Semra Vigano

Mine Varl›
Senar Keskino¤lu
Bensen Ünlüo¤lu

Yeni dönem üyelik aidat›n›n 50 TL olmas›na oybirli¤i ile karar verildi. Yeni dönem
tahmini bütçesi müzakere edildi ve oybirli¤i ile kabul edildi. Kat›l›mc›lar›n dilekleri
iletildi ve kapan›ﬂ gerçekleﬂtirildi.

31 Mart - 4 Nisan 2010
26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji
EEG-EMG Kongresi
Antalya
Türkiye Klinik Nörofizyoloji
EEG-EMG Derne¤i
www.norofizyoloji2010.org

28 Nisan - 2 May›s 2010
6. Klinik Nöroimmünoloji
Sempozyumu
Antalya
Türk Nöroloji Derne¤i
www.dilan.com.tr/kliniknoromin2010

26 - 30 May›s 2010

11. Ulusal Uyku T›bbi Kongresi
Antalya
Türk Uyku T›bb› Derne¤i
www.uykukongresi.org

Akademik Geriatri Kongresi
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
Akademik Geriatri Derne¤i
www.akademikgeriatri.org

10 - 13 Mart 2011

18-19 Mart 2011

6. Uluda¤ Nöroloji Günleri
Uluda¤
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
www.uludagnoroloji.org

YURT DIﬁI

10-17 Nisan 2010

20th World Congress of Neurology
Marrakesh, Morocco

62nd Annual Meeting of the
American Academy of Neurology
Toronto, Ontario
www.aan.com

20 -23 Ekim 2011

31 May›s-1 Haziran 2010

12 - 17 Kas›m 2011

7th International Congress on
Vascular Dementia
Rigo, Latusa

Advances in Clinical
Neuroimmunulogy
Gdansk, Poland
www.neuromin2010gdansk.pl

11 - 12 Aral›k 2011
XIX WFN World Congress on
Parkinson's Disease and Related
Disorders
Shangai, China

19-23 Haziran 2010
Twentieth Meeting of the
European Neurological Society
Berlin, Germany
www.ensinfo.org

13 - 15 Ocak 2010
International Symposium on
Epilepsy and Movement Disorders
Luxor, Egypt
www.neuroluxor2010.com

1. Ulusal Alzheimer Kongresi
‹stanbul
Türkiye Alzheimer Derne¤i

25-28 Eylül 2010
14th Congress of the European
Federation of Neurological Societies
Geneva, Swistzerland
www.kenes.com/mailing/efns2010
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E-POSTA : eskisehiralzheimerdernegi@gmail.com

: Temmuz 2006
: ESRA ÇINAR
:
: Hançerli Mh. Atatürk Bulvar›
ﬁengül Pasaj› 36/12 Samsun
TEL
: 0362 312 19 19 - 3356 / 3504
FAKS
:
E-POSTA : hasahin@omu.edu.tr

ERZURUM ﬁUBE
KURULUﬁ TAR‹H‹
ﬁUBE BAﬁKANI
GSM NUMARASI
ﬁUBE ADRES‹

: Mart 2007
: RECEP AYGÜL
:
: Hüseyin Avni Ulaﬂ Mahallesi
4. Siteler
Beldkent Yap› Koop.
E-1 Blok No:4
Y›ld›zkent-Erzurum
TEL
: 0442 231 70 97
FAKS
:
E-POSTA : raygul@atauni.edu.tr

: Aral›k 1999
: AYSEL GÜRSOY
:
: Mithatpaﬂa Cad. No:384/1
Karataﬂ-Konak/‹zmir
TEL
: 0232 425 54 72
FAKS
: 0232 425 54 72
E-POSTA : alzheimer.der.izmir@hotmail.com

: Nisan 2000
: GÜNAY KAHRAMAN
:
: Mustafa Kemal Bulvar›
Köseo¤lu ‹ﬂ Merkezi No:61/606 Denizli
TEL
: 0258 242 63 40
FAKS
:
E-POSTA : denizlialzheimer20@hotmail.com

MERS‹N ﬁUBE
KURULUﬁ TAR‹H‹
ﬁUBE BAﬁKANI
GSM NUMARASI
ﬁUBE ADRES‹

: Nisan 2006
: SELAM‹ GED‹K
:
: Yo¤urt Pazar›
Boro ‹ﬂhan› Kat:1
No:34 Mersin
TEL
: 0324 233 66 46
FAKS
: 0324 233 66 46
E-POSTA : alzheimermersin@yahoo.com

ﬁubelerin Yeni Yönetim Kurulları
BURSA

DEN‹ZL‹

‹ZM‹R

BAﬁKAN Prof. Dr. Bilgen Taneli
Mustafa Bakar
Rahmi Ersavaﬂ
Arif Yetiﬂkin
Esra Özarfat

BAﬁKAN Günay Kahraman
Sultan Ça¤›r›c›
Tülay Çetin
Kader Kurhan
Ayﬂe Do¤an

BAﬁKAN

SAMSUN

ERZURUM

ESK‹ﬁEH‹R

BAﬁKAN Esra Ç›nar
Hüseyin Ünal
Gülbin Ö. Durmuﬂo¤lu
Hüseyin A. ﬁahin
Arife Kurt

BAﬁKAN

BAﬁKAN Prof. Dr. Demet Özbabal›k
C. Bilge Koylu
Dr. Fatma Rabia Ay
Levent Batur
Zuhal Ery›lmaz

Adana ve Ankara ﬂubelerimiz kapanmıﬂtır

Dr. H›z›r Ulvi
Recep Aygül
Recep Demir
Yakup Kavaz
Lütfi Özel

Aysel Gürsoy
Görsev Yener
Behiye Özer
Rukiye Kuruo¤lu
Yenel Gürce

MERS‹N

Alzheimer Derne¤i’nin periyodik yay›n organ›d›r.

BAﬁKAN Selami Gedik
Aynur Özge
Sevgi Yanpar
Suphi Öner
Zuhal Karamehmet

Alzheimer Haber
Yerel Süreli Yay›n
‹mtiyaz Sahibi
Türkiye Alzheimer Derne¤i ad›na
Prof. Dr. Murat Emre
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Fügen Kural
Bilimsel Dan›ﬂman:
Prof. Dr. Kaynak Selekler

Alzheimer Derne¤i Yönetim Kurulu
Baﬂkan: Prof. Dr. Murat Emre
Baﬂkan Yrd: Prof. Dr. Iﬂın Baral Kulaksızo¤lu
Baﬂkan Yrd: Zafer Kozano¤lu
Sekreter: Selami Gedik
Sayman: Nilhan Madenci
Yaz›ﬂma Adresi:
Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt.
No:49, Kat:4 Daire:4 Harbiye, ‹stanbul
Telefon: (0 212) 224 41 89
(0 212) 296 51 41

Bask›: Turap Tan›t›m Hizmetleri Ltd. ﬁti.
Matbaac›l›k & Reklamc›l›k
Okmeydan› Cad. No: 113-103/A
34445 Hasköy-‹stanbul
Telefon: (0 212) 238 24 04
e-posta: turaptanitim@superonline.com

