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30. Dünya Endoüroloji Kongresi 4-8 Eylül tarihleri
aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Merkezi'nde
gerçeklefltirildi. Ürolojinin bir alt dal› olan endoüroloji
alan›nda gelifltirilen son yeniliklerin ve bulgular›n
paylafl›ld›¤› kongrenin ana temas› canl› cerrahi
ameliyatlar›yd›. 2 bin 500 hekimin kat›ld›¤› kongre;
HD kalitesinde 3D olarak naklen yay›nlanan cerrahi
operasyonlarla t›p tarihine geçti. Cerrahlar operasyonlar
s›ras›nda salondaki hekimlerin sorular›na interaktif
olarak yan›t verdi.

Kongre genç hekimlere de kap›lar›n› açt›. Dünya
Genç Endoürologlar Platformu'ndan 300 genç
endoürolog kongreye kat›ld›. Genç hekimler kongre
kapsam›nda kurulan ve bünyesinde Da Vinci
robotunun da bulundu¤u simülasyon merkezinde
cerrahi ameliyatlar gerçeklefltirdi. E¤itim amac›yla
kurulan bu simülatörler sayesinde hekimler son
teknolojiyi ö¤renme ve uygulama imkân› buldu.

30. Dünya Endoüroloji Kongresi
‹stanbul'da Topland›



2012 y›l›nda
Diana Fan’a

birincilik ödülü
getiren resim.

Novartis'in çal›flanlar›na sa¤l›k konusunda bilinçlenme
ve gelecekte karfl›laflabilecekleri sa¤l›k sorunlar›n›
önleme f›rsat› sunmak amac›yla bu y›l ikinci kez
düzenledi¤i “Sa¤l›kl› Yaflam Haftas›”, 10-14 Eylül
tarihleri aras›nda 50'nin üzerinde ülkeden Novartis
çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Hafta kapsam›nda,
çal›flanlara yönelik sa¤l›k kontrolleri, seminerler ve
aktiviteler gerçeklefltirildi.

Novartis Türkiye çal›flanlar›n›n da kat›ld›¤› bir hafta
süren program boyunca pilates dersi, tansiyon
ölçümü, göz ve difl taramas›, nikotin ba¤›ml›l›k testi
gibi etkinliklerin yan› s›ra, bu y›l ilk kez “Sa¤l›kl› Yaflam
Fikir Yar›flmas›” düzenlendi. Oryantal jimnastik dersi
alan çal›flanlar, diyetisyen eflli¤inde sa¤l›kl› beslenme
konusunda bilgiler edindi. Etkinliklerin son gününde
H›div Kasr›'nda yürüyüfl aktivitesi düzenlendi.

Sa¤l›kl› Yaflam Haftas› ile ilgili görüfllerini bildiren
Novartis Türkiye Ülke Baflkan› Güldem Berkman;
“Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤›n› korumak ve sürdürmek en

önemli önceliklerimizden biri” dedi. Sa¤l›kl› yaflam
anahtar›n›n bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak
oldu¤unu söyleyen Berkman; “Çal›flanlar›m›z›n
bilinçlenmesi ve sa¤l›kl› bir yaflam tarz› benimsemesi
amac›yla gerçeklefltirdi¤imiz e¤itim ve uygulamalara
devam edece¤iz” diye konufltu.

Novartis Sa¤l›kl› Yafl›yor
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Bayer ve Birleflmifl Milletler Çevre Program›'n›n (UNEP)
birlikte düzenledi¤i 22. Uluslararas› Çocuk Resim
Yar›flmas›'n›n 2013 y›l› temas› “Su: Hayat›n Kayna¤›
Nereden Geliyor?” olarak belirlendi. Birleflmifl Milletlerin
2013 y›l›n› “Su Y›l›” ilan etmesi nedeniyle su kaynaklar›n›
koruma konusu ekseninde gerçeklefltirilecek
yar›flmada, tüm dünyadaki çocuklar›n, içinde
bulunduklar› çevrede su kaynaklar›n› tehdit eden
konular ile ilgili duygular›n› ve hayal ettikleri dünyay›
kâ¤›da dökmeleri bekleniyor. Yar›flmada küresel birinci
seçilecek eserin sahibi 2.000 ABD dolar› ile
ödüllendirilirken, alt› bölgenin birincilerine 1.000 ABD
dolar›n›n yan› s›ra çeflitli hediyeler verilecek.

Bu y›l dünya çap›nda 600 binden fazla çocu¤un
kat›l›m›yla gerçekleflen “Yeflil Toplumlar” konulu
21. Uluslararas› Çocuk Resim Yar›flmas›'n›
13 yafl›ndaki Amerikal› Diana Fan, bir penguenin
gövdesinde uyum içinde yaflayan ve at›klardan korunan
insanlar›n hayatlar›n› tasvir eden resmiyle kazanm›flt›.
Yar›flma kapsam›nda küresel birinci olan Diana Fan
ve Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika,
Karayipler, Bat› Asya ve Asya Pasifik bölgelerinin
birincileri ödüllerini, y›lsonunda düzenlenecek uluslararas›
ödül töreninde teslim alacak.

22. Uluslararas› Çocuk Resim
Yar›flmas› Baflvurular› Bafllad›



Türkiye'de düzenlenen ve sa¤l›k sektöründe dijital
mecralar› kullanma yöntemlerinin tart›fl›ld›¤› ilk Dijital
Sa¤l›k Zirvesi “Digital Health Summit”, 11-12 Eylül
2012 tarihlerinde Sak›p Sabanc› Müzesi The Seed
salonunda gerçekleflti.

Zirve iki gün boyunca toplam 18 oturumla 40
konuflmac›y› bir araya getirdi. ‹ki gün süren konferans
kapsam›nda; hasta doktor iliflkileri, dijital iletiflimin
hastanelerdeki uygulama modelleri, dijital dünyada
doktorlar, sa¤l›k sektöründe dijitalleflme ve sosyal
medyan›n psikolojik etkileri gibi konular tart›fl›ld›.

Sa¤l›k sektöründen farkl› kurumlar›n, sa¤l›k
profesyonellerinin ve akademisyenlerin kat›ld›¤›
zirvenin Sa¤l›kta Elektronik E¤itimler ve Yay›nc›l›k
isimli oturumunda Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi'nden Prof. Dr. Bahad›r Güllüo¤lu ile birlikte
bir sunum yapan Bausch+Lomb Türkiye ve
Ortado¤u Medikal Müdürü Uzm. Dr. Burkay Adal›¤,
günümüzde sa¤l›k sektörüne sosyal medyan›n yön
verdi¤ini; bu ba¤lamda, elektronik e¤itimlerin sadece
internet ortam›ndaki e¤itim modülleri ile s›n›rl›
olmad›¤›n› dile getirdi.

“Özellikle, sosyal medyadaki pek çok yap›land›r›lm›fl
veri, somut birer elektronik e¤itim kayna¤›d›r” diyen
Adal›¤, formel e¤itimler düzenlenirken eriflkin e¤itimi
esaslar›na dikkat edilmesi gerekti¤ini belirtti.

E-E¤itimler Dijital Sa¤l›k Zirvesi'nde
Tart›fl›ld›
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emirhindi, Osmanl›lar›n çok iyi tan›d›¤›,
flimdilerde ‹stanbul marketlerinde de
görmeye bafllad›¤›m›z faydal› bir Hint

bitkisi. Özellikle s›cak yaz günlerinin vazgeçilmez
içeceklerindendi.

Demirhindi (Tamarindus indica) baklagiller (Fabaceae)
familyas›ndand›r. Afrika kökenli olup eskiden beri
bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve
M›s›r'da yetifltirilir. S›cak ülkelerde yetiflen ve
20-25 metreye kadar büyüyebilen bu a¤ac›n
sar›-k›rm›z› salk›mlar halinde çiçekleri, 7-20 santimetre
uzunluk ve 2-3 santimetre genifllikte, iri fasulyeye
benzeyen aç›k kahverenginde meyveleri vard›r.

Meyve kabu¤unun içindeki çekirdekleri etraf›ndaki
yumuflak pulpas›, yenilen ve kullan›lan k›sm›d›r.
Meyvenin bu yumuflak k›sm› ayr›larak kullan›l›r. Esmer
renkte, özel kokulu ve ekflimsi lezzettedir.

Demirhindi ad› Arapçada “Hint hurmas›” demek olan
“at-tamr al-hindi”den gelir ve V. yüzy›lda Araplar
taraf›ndan Avrupa ülkelerine tan›t›lm›flt›r. Bu a¤aç
ortalama 150 y›l ömürlü olup, bir a¤açtan y›lda
225 kilograma kadar meyve al›nabilir.

Demirhindi eski t›pta ilaç olarak tan›n›r ve kullan›l›rd›.
‹bni Sina, Kanun adl› kitab›nda bitkiyi tan›t›r; “Kusmaya,
susuzlu¤a, hararete karfl› yararl›d›r. Çok kusmaktan
kaynaklanan mide gevflekli¤ini giderir, büzer, toplar,
safra salg›s›n› artt›r›r, yüksek ateflten dolay› görülen
bay›lmalarda yararl› olur, bilhassa ba¤›rsaklar›
yumuflatmada yararl›d›r” der.

Osmanl› hekimleri de demirhindiyi (Temirhindi) tedavi
kitaplar›na alm›fllard›. Hint hurmas› da dedikleri bu
meyvenin nitelikleri “so¤uk ve kuru”dur. Bu sebeple
ateflli hastal›klarda serinletici, s›cak mizaçl›larda
so¤utucu etkisini kullan›rlard›. En önemli etkilerinden
biri de müshil etkisidir.

Hekimbafl› Salih bin Nasrullah; “Safray› sürer. Kan
kaynaflmas›n› sakinlefltirir, susuzlu¤u keser, özellikle
s›tmal›lara çok yararl›d›r. S›caktan olan çarp›nt›y›
giderir, safradan olan ç›karmay› ve normal kusmay›
önler. S›tmal›lar›n ateflini ve s›k›nt›s›n› giderir, ferahlat›r”
diye yazar.

Yadigâr kitab›n›n yazar› hekim ‹bni fierif de kitab›nda
hem demirhindi meyvesinin etkilerini yazm›fl hem de
flurubunun tarifini vermifltir. ‹bni fierif özellikle “kabz›
açar” diyerek, müshil etkisinin üzerinde durur ve
ateflli hastal›klarda serinletici etkisini belirtir.

Kitapta demirhindi flurubunun haz›rlanmas› flöyledir:
“Meyveyi el ile toplarlar, çöpünden çekirde¤inden
ay›r›rlar, bir gün bir gece suda ›slat›rlar. Sonra biraz
kaynat›l›p, el ile kevgirden geçirilir, çöpü at›l›r suyu
ayr›l›r. fiekerle k›vama getirilir. S›rça çömle¤e konulur
ve gerekti¤i zaman kullan›l›r. ‹çimi hofltur ve harareti
teskin eder.”

Demirhindinin (Tamarindus indica) meyvelerinden
elde edilen pulpas›nda fleker, pektin, A ve B
vitaminleri, serbest veya potasyum tuzu halinde
organik asitler, bilhassa tartarik ve malik asit vard›r.
Meyveye ekfli tad› veren %20 oran›nda olan tartarik
asittir. Ayr›ca potasyum, fosfor, magnezyum,
kalsiyum, selenyum ve bak›r gibi pek çok mineral
bulunur. Meyveye aromas›n› veren uçucu ya¤lar
terpenler (limonene, geraniol), fenilpropanoidler
(safrole, cinnamic acid, ethyl cinnamate) ve methyl
salicylate gibi pek çok maddedir.
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Serinletici Bir Bitki;
Demirhindi

Prof. Dr. Ayten Alt›ntafl
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Demirhindi meyvesi etkilerinden dolay› uzun y›llar
t›pta ilaç olarak kullan›lm›flt›r.1950'li y›llara kadar
Avrupa'da ve Türkiye'de kodekslerde “Tamarin
purufie, Pulpa tamarindorum depurata” bafll›¤› ile
yer alm›flt›r; “S›cak suda yumuflat›ld›ktan sonra
süzgeçten geçirilip çekirdek ve kabuk gibi k›s›mlardan
ayr›lm›fl ve ›s›t›l›p hülasa k›vam›na getirilerek daha
s›cak iken 5 k›sma, 1 k›s›m fleker tozu ilave olunmufl
saf pulpad›r. Bu flekilde haz›rlanan demirhindinin
20-60 gram› müshil gibi tesir eder. Çocuklara tek
bafl›na 1-2 gram verilir” fleklinde bir standart
getirilmifltir.

Ba¤›rsaklar› yumuflat›c› ve müshil etkisi asla tahrifl
edici de¤ildir. Bu sebeple çok kullan›lm›flt›r. Laksatif
ve ba¤›rsak spazmlar›n› giderici etkisi 2010 y›l›nda
Hindistan'da yap›lan bir araflt›rma ile ispat edilmifltir.
Ayr›ca 2006 y›l›nda anti mikrobik etkisi, 2010 y›l›nda
antioksidan etkisi, 2011 y›l›nda ülser tedavisinde ve
safra kesesi rahats›zl›klar›nda tedavi edici etkisi, atefl
düflürücü ve so¤uk alg›nl›¤›nda koruyucu etkisi
bilimsel olarak gösterilmifltir.

Ayr›ca, zaman›m›z›n hastal›klar› için yap›lan
araflt›rmalarda; hipertansiyon, obezite, kan kolesterol
ve trigliserid yüksekli¤i, bozulmufl açl›k glikozuyla
karakterize metabolik sendrom tedavisinde etkin
oldu¤u konusunda sonuçlar al›nm›flt›r. Bunlar›n
d›fl›nda cilt enflamasyonlar›nda kullan›lm›fl, ciltteki
lekelere ve çillere karfl› faydal› oldu¤u konusunda
araflt›rmalar yap›lm›flt›r.

Demirhindi (Tamarindus indica) a¤ac›n›n sadece
meyveleri de¤il yapraklar› ve tohumlar› da geleneksel
t›pta kullan›lm›fl olup, hâlâ kullan›lmaktad›r. Baharat
olarak ise meyveleri bütün olarak veya sadece etli
k›s›mlar›yla kullan›l›r. Hint, Ortado¤u ve Güneydo¤u
Asya yemeklerinde tatl›ms› ekfli tad›yla yemeklerin
vazgeçilmezidir. Sanayide flekerlemelere k›vam verici
olarak eklenir. Bilinen alerjik ve toksik etkisi
bildirilmemifltir.

‹laç olarak kullan›l›rken uygulanan yöntem; meyvesinin
yenilebilen k›sm›na 1 litre kaynat›lm›fl su eklenerek
1 saat bekletilmesi ve sonra biraz bal ile tatland›r›lmas›
ile elde edilen flurubudur. Bu flurup en çok atefl
düflürücü ve sindirime yard›mc› olarak kullan›l›r.
Kab›zl›k giderici olarak çok iyi sonuç verir.

Laksatif etkisi Afrika ülkelerinde uzun y›llardan beri
bilinir ve tedavide kullan›l›r. Eski t›pta yer alan bir
baflka formül de müshil etkisini daha etkili hale getiren
flu formüldür; 3 gram t›bbi papatya, 30 gram
kurutulmufl sinameki, 50 gram temizlenmifl demirhindi

meyvesi fleker flurubuyla macun haline getirilir ve
istendi¤inde bir kahve kafl›¤› su ile al›n›r.

Osmanl›lar s›cak yaz günlerinde serinletici özelli¤i ve
müshil etkisinden dolay› demirhindi flerbetini çok
kullan›yorlard›. Bugün ise faydal› pek çok etkisi ispat
edilmifl bulunan bu yararl› bitki flerbetini baz›
pastanelerde içmek mümkün. Denemekte ve
kullanmakta fayda var.
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