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‘İnme’ye karşı ilk
uzlaşı raporu hazır
İnmeye karşı standart bir tedavi yaklaşımı oluşturmak amacıyla,
4 büyük dernek bu alandaki ilk multidisipliner uzlaşı raporunu hazırladı.
Türk Kardiyoloji Derneği, Türk
Beyin Damar Hastalıkları Derneği,
Türk Hematoloji Derneği ve Türk
İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
biraraya gelerek, klinik pratiğe yönelik yanıtları içeren, gri alanları
netleştirecek bir uzlaşı raporu hazırladı. Boehringer Ingelheim’ın
koşulsuz katkılarıyla hayata geçen
bu projenin standart tedavi yöntemlerinin oluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan dernekler adına konuşan Prof. Dr.
Ömer Kozan, AF’ye bağlı inmeden
korumada farklı yaklaşımların olduğunu, inmeye karşı branşlar
arası ortak bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunu, hazırlanan bu pratik
soru-cevap dokümanının ortak te-

davi standartları oluşturmak için
önemli söyledi. Yapılan araştırmalar, Türkiye’de en az 60 bin kişide
“atriyal fibrilasyon (AF)” olarak
bilinen kalp ritim bozukluğu hastalığının olduğunu gösteriyor.

İnmeriski5katfazla
40 yaşından sonra her dört erişkinden biri, kalp ritim bozukluğunun en sık görülen türü olan “atriyal fibrilasyon”la karşı karşıya kalıyor. Atriyal fibrilasyonun (kalp
ritim bozukluğunun bir türü) en
korkulan komplikasyonu pıhtı
oluşarak beyine gitmesi ve buna
bağlı oluşan inmedir. Çünkü AF’li
hastalarda AF’si olmayanlara göre
inme riski beş kat daha fazladır.
AF’li hastaların tedavisi kardiyolo-

Ömer
Kozan
ji, iç hastalıkları, nöroloji ve hematoloji gibi farklı branşlardan hekimler tarafından takip edilmektedir. Multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tedavi olmasına rağmen, Türkiye’de her uzmanlığın

referans aldığı rehber birbirinden
farklı olup ortak bir uzlaşı yoktur.
Son dönemde ortaya konan yeni
bilgiler ve yeni ruhsatlanan ilaçlar
sonucunda hekimler de yeni sorularla karşı karşıya kalıyorlar.

Vücudunuzu Lakhovsky
kolyesi ile şarj edin
Mar Pazarlama A.Ş.’nin ürettiği “iyi olma hali” sağlayan “Lakhovsky Kolyesi”, eczanelerde satışa sunuldu. Havadaki radyasyonla, titreşim frekansları üreten Lakhovsky Kolyesi eczanelerde
satılıyor. Harmonize – rezone olarak “iyi olma hali”ni gerçekleştiren kolyeyi üreten firmanın yönetiminde kamuoyunun yakından tanıdığı bir sima var. Emeklilik günlerinde; varoluş, bilgi kuramı ve
enerji tıbbı üzerine felsefe yapmak ve bu konularla ilgili kitaplar
yazan Özer Uçuran Çiller, Mar Pazarlama A.Ş’nin bağlı olduğu
Marsan Holding’in ana ortaklarından biri. Mar Pazarlama A.Ş’nin
ağırlıklı gıda, pazarlama, dağıtım ve
sağlık sektöründe faaliyetini sürdürdüğünü söyleyen Çiller, sağlık alanındaki
tek ürünlerinin Lakhovsky kolyesi olduğunu belirtti. Çiller, kolyeyle ilgili Türk
Patent Enstitüsü’ne (TPE) patent başvurusu yapıldığını ifade ederek, kolye
satışlarının kârının bir bölümünün kimsesiz çocuklar vakıflarına hibe edileceeÖzer
ğini söyledi.. Lakhovsky kolyesini “kabUçuran
losuz ve ucu açık bir osilatör yani kendiÇiller
ne özgü bir titreşim sayesinde titreşim
yapan salıngaç” olarak tanımlayan Çiller, “Kolye, havadaki radyasyon frekanslarını yükleyerek enerjiyi
elektromanyetik alana dönüştüren indüktör düzeneği görevi görür. Havadaki vücut ile uyumlu frekans taşıyan radyasyon dalgaları kolyenin içine nüfuz eder ve kişinin titreşimÖhali’ sağlayabilir”
diye konuştu. Çiller, kolyenin yerel mevzuatların şartlarına göre
uygunluğunu gösteren ve saygın bir belgelendirme şirketi tarafından hazırlanan “Ürün Teknik Dosyasına” sahip olduğu için eczanelerde satıldığını belirterek, “Bu nedenle, ürün güvenliği konusunda yetkili birimler nezdinde ürünü tanıtan ve objektif delil niteliğindeki dokümanların oluşturduğu teknik dosyaya sahip olması
bizi en etkin kanal olan eczanelere yönlendirmiştir. Şu anda büyük bir ecza deposuyla çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin organik markası

Happy Moments
GSK Türkiye’de aşı
yetkinliğini güçlendiriyor
li bir işin ve ürün portföyünün parçası olarak
yürütülüyor. Türkiye’nin refahındaki artış,
toplum sağlığını korumak için kaliteli aşı talebinin artmasını da beraberinde getirdi söyleyen GSK MEA Bölgesi Başkanı Yiğit Gürçay, “Türkiye’nin parlak geleceği ve sağlık
alanındaki uzun vadeli ihtiyaçları, büyük
öneme sahip bu ülkede ve bölgede yatırım
yapma kararımızı olumlu etkiledi” dedi.
GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Dr. Emin Fadıllıoğlu ise şöyle konuştu: “Türkiye’deki aşı faaliyetlerimizi daha iyi
bir geleceğe taşımak, istihdam yaratmak ve
Türkiye’de yaşayan insanların sağlıklarının,
refahlarının daha da gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Bu bir ilan sayfasıdır

GlaxoSmithKline (GSK), Türkiye için ve yerel talebe bağlı olarak kaliteli GSK aşılarının
paketleme, dolum ve formulasyon süreçlerini geçekleştirmek üzere İlaç Dolum Sanayi
ve Ticaret A.Ş (IDOL) ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmanın ilk aşaması,
yerel üretime katkı sağlamak amacıyla seçilmiş aşıların paketlenmesi için İDOL’ün sözleşmeli üretici olarak atanmasını kapsıyor.
Anlaşma GSK’nın yenilikçi bilime yatırım
yapma ve şirketin sağlık alanında sunduğu
kapasite ve yetkinliğini artırma yönündeki
kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
GSK’nın Aşı faaliyetleri, İlaç ve Tüketici
Ürünleri ile birlikte, satışların sürdürülebilir
bir şekilde artmasına olanak sağlayan denge-

Organik Aromaterapi ve Organik Kozmetik alanında faaliyet
gösteren Alda İnşaat, Gıda ve Turizm Ltd. Şti. sektöre bir Türk
markası kazandırdı. Happy Moments şu anda, tamamı Ecocert
tarafından onaylı olan cilt
bakım yağları konusunda
faaliyet gösteriyor. Zamanla
ürün yelpazesine organik
şampuan, duş jelleri ve sabunlar eklemeyi planlayan
Happy Moments, yakın zamanda cilt bakım yağlarındaki çeşitliliğini de artıracak. Happy Moments, ürünlerinin hiçbirinin paraben
ve fenoksietanol, silikon ya
da GDO, sentetik renklendirici ya da aroma içermediğini; hayvanlar üzerinde test edilmediğini ve tamamen organik
hammaddelerle ve yöntemlerle elde edildiğini garanti ediyor. Bu
nedenle ürünler, çocuklarda da güvenle kullanılabilir. Tüm
Happy Moments ürünleri %100 saftır ve %100 organiktir.

