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Nelere dikkat etmeliyiz?

1. Beslenme

Yetersiz beslenme hastalıkları kolaylaştırır!!
Dengeli beslenmeliyiz, her besin grubundan bir miktar günlük
tüketmeliyiz.
Dengeli beslenmek fazla yemek demek değildir.
Obezite yani aşırı kilolu olmak da hastalıkları kolaylaştırır.





Beslenme

1. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun
2. Soyulmamış meyveler, sebzeler, pişmemiş deniz mahsulleri, az

pişmiş et tüketmeyin
3. Sokaktan dondurma almayın
4. Musluk suyu içmeyin, içilmeyen suyla diş fırçalamayın
5. Bilmediğiniz yerlerde kapalı şişeden su için
6. Et ürünleri iyi pişmiş olmalı

www.cgdsociety.org



2. Hijyen

Nelere dikkat etmeliyiz?







• Diş sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

• Diş çürükleri veya diş etleri hastalıkları tedavi edilmediğinde

mikropların doğrudan kan dolaşımına geçmesine ve ağır

hastalıklara neden olabilir.

• Hergün dişler düzenli olarak en az 2 kere, en az 2 dakika

süreyle fırçalanmalıdır.

• 9 yaş altı çocuklarda ebeveynlerin fırçalaması önerilir.

• Altı ayda 1, diş hekimine düzenli kontrole gidilmelidir.

Ağız ve Diş Sağlığı



Enfeksiyonlardan korunma

• Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın
• Doktorunuzun önerdiği aşıları yaptırın
• Saman, kuru ot, biçilmiş çim parçaları, bahçe artıkları ve talaş ile

oynamayın, çalışmayın (MANTAR!)
• Toprakla oynamayın
• Ahır, mağara, eski kulübe gibi tozlu ve rutubetli yerlerde bulunmayın
• Tüm sıyrık ve kesikleri sabun ve suyla hemen yıkayın ve antiseptik

sürün
• Çıplak ayak dışarıda dolaşmayın



• Inşaat alanları yine mantar için riskli yerlerdir, uzak durun
• Ev hayvanı kalabilir ancak su ve yemek kaplarını temiz tutun
• Bazı sürüngen türü ve kablumbağa gibi ev hayvanları salmonella 

denen mikrobu taşıyabilir !!! Bunlardan uzak durun
• Kirli sularda yüzmeyin (barsak, solunum yolu, kulak, burun, boğaz

enfeksiyonları)
• Aksıran, burnu akan, kusan, ateşli kişilerden uzak durun
• Salgın zamanlarında kalabalık ortamlarda bulunmayın

Enfeksiyonlardan korunma



Seyahate giderken

• Gittiğiniz ülke için zorunlu aşı var mı öğrenin ve doktorunuza sizin için
uygun olup olmadığını sorun
• Doktorunuzdan durumunuzu anlatan imzalı mektup alın, yanınızda

taşıyın
• Hangi ilaçları götürmeniz gerektiğini planlayın
• Yanınızda yeterli ilaç bulunmalı (doktor kaşeli reçete ile beraber)
• European Health Insurance Card (EHIC) (www.ehic.org.uk) 5 yıl geçerli
• Seyahat sigortası yaptırın

http://www.ehic.org.uk/


Spor

• Spor sağlığımız için vazgeçilmezdir

• Ancak her birey için uygun spor seçilmelidir

• Kanı pıhtılaştıran trombosit denen hücreleriniz düşükse dövüş

sporları veya topla sert darbe alınabilecek sporlar uygun

değildir.

• Hangi branşın uygun olduğuna hekiminizle beraber karar verin

• Günlük tempolu yürüyüş herkes için uygun olabilir.



Bağışıklık bozukluğu ile yaşamak

• Çocuğunuza tanısını söyleyin, bilgilendirin
• Çocuğunuzun yaşamını mümkün olduğunca normalleştirin
• Aktivitelere katılmasını sağlayın, destek olun
• Günlük rutinleriniz olsun, baş etmek daha kolay
• Diğer kardeşlere durumu anlatın, ailecek aktivite yapın

Dr Ayça Kıykım
Çocuk Alerji ve İmmünoloji


