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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Geçti imiz hafta Çar amba günü Bahçe ehir Rotary Kulübünün gerçekle tirmi oldu u Ba kanlar
toplant na Kulüp Sekreterimiz Serhad CEYLAN ile birlikte kat ld k.Toplant ya 12.Grup Guvernör
Yard mc Mehmet Görkey ile birlikte 2011-2012 dönem Guvernörü Fatih SARAÇO LU ve Meslek
Hizmetleri Komitesi 12.Grup Koordinatörü Sevtap AYTU kat larak yirmi er dakikal k iki konu ma
gerçekle tirdiler.
Sevtap AYTU Rotary’nin tan
konusunda genel bir s nt oldu unu,bunu a mak için çal klar
belirterek 2420. Bölgenin yapm oldu u ankette Rotary’ nin en çok tan nm oldu u l’in Edirne
oldu unu belirtmesi Edirne Rotary Kulübü olarak bizleri gururland rd .Yine bölgenin gerçekle tirdi i
Mikrokredi projelerinden üç tanesinden iki tanesinin bizim kulüp taraf ndan gerçekle tirilmi olmas da
kulübümüz ad na övünç kayna
r. u ana kadar bu projelerle ilgili herhangi bir aksakl k
ya am yoruz.Bütün ödemeler düzenli olarak yap yor.Edirne Rotary Kulübü bu konuda da 2420.
Bölgede öncülük yap yor.
Sevtap Han m ayr ca Külliye de “Geçmi ten Günümüze T p ve ifahaneler” konulu iki günlük bir
p kongresinin gerçekle tirilmesi konusunda çal malar yapmak istediklerini belirtti.Bu konudaki
geli meleri takip ediyoruz.
Böylesine s cak bir yaz gecesinde devam sa layan dostlar ma te ekkür ediyorum.Mazereti olacak
dostlar n sal günleri gönderdi imiz telefon mesaj za cevap verirlerse ekonomik olarak çok
yard mc olacaklar
tekrar hat rlatmak istiyorum.Ayn ricam misafir getirecek dostlar
n da ayn
yolu takip ederek bizleri bilgilendirmeleri misafirlerimize kar mahcup olmamam sa layacakt r.
Askerlik görevine bilfiil ba layan o lu Günay içinde AÇIKGÖZ ailesine Allah kavu tursun dileklerimizi
iletiyorum.
yi günler dileklerimle

Cengiz Benakman
_________________________________________________________________________________________
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ED RNE

DOMUZ GR

(SW NE FLU) (H1N1) LE LG

MERAK ED LENLER:

Domuz gribi nedir?
Domuzlarda hastal a yol açan bir mikrorganizma olan influenza tip A virusunun (ortomiksovirüslerin) insanlarda olu turdu u
solunum yolu hastal
r.
Virus imdiye kadar insanlarda hastal a yol açmamakta, sadece domuzlarda görülmekteydi. Ancak, mikrorganizmadaki de ime
ba olarak ortaya yeni bir formu ( nfluenza tip A H1N1) ç km r ve solunum yolu ile özellikle yak n temas, öksürmek ve
hap rmak suretiyle insandan insana bula abilmektedir.

Domuz gribi diye tan mlanan H1N1 Influenza virusunun yap
(Bu virus, Domuz, Ku ve nsan influenza virus yap lar n olu turdu u bir hibrid virustur)
aylar nda görülen gripten (mevsimsel influenza) fark nedir ?
H1N1, k aylar nda görülen grip etkeni ile benzer özelliklere sahiptir. Hastal n bula ma yolu ve belirtileri de benzerlik
göstermektedir. Ancak, yeni H1N1 tipinde virus; insanlar , ku lar ve domuzlar etkileyen bir genetik özelli e sahiptir.
Domuzlarda hastal k en s k ne zaman görülmektedir ?
Domuzlar aras nda salg nlar bütün y l boyunca görülmekle birlikte, ml bölgelerde sonbahar ve k aylar nda görülme s kl
artmaktad r. Birçok ülke domuz topluluklar
domuz gribine kar a lamaktad r. nsanlarda kullan labilecek uygun a henüz
mevcut de ildir.
Domuz gribinin insan sa
na etkileri nelerdir?
nsanlar aras nda domuz gribi enfeksiyonu, tek tek vakalar olarak ya da salg nlar halinde görülebilir. Klinik belirtileri gribe
(mevsimsel influenzaya) benzerdir. Bunlar; ate , ba a
, bo az a
, öksürük, genel vücut a
, halsizlik ve bitkinlik
eklindedir. Ancak baz vakalarda hiçbir belirti görülmezken baz lar ölümle sonuçlanabilmektedir.
nsan domuz gribi vakalar nerelerde görülmü tür?
26 Nisan 2009’da Meksika laboratuar taraf ndan do rulanm 18 vaka bildirmi tir. Halen ara
lmakta olan üpheli vakalar ülkenin
32 eyaletinin 19’undan bildirilmi tir. Meksika Ba kan Felipe Calderon 81 ölümün salg ndan kaynakland ndan üphelenildi ini ve
halen 374 ki inin hastanelerde yatmakta oldu unu bildirmi tir. 929 ki inin ise solunum yolu hastal
nedeniyle hastanelere
ba vurdu unu ve yap lan inceleme sonunda evlerine gönderildi i bildirilmi tir .
26 Nisan 2009’da ABD, laboratuarda do rulanm 20 vaka bildirmi tir. Bunlar n 8’i New York, 7’si Kalifornia, 2’si Teksas, 2’si
Kansas ve 1’i Ohio eyaletlerindendir. u ana kadar ölüm bildirilmemi tir.
Ayr ca spanya’da 2 vaka ve Kanada’da 6 vaka bildirilmi tir.
nsan domuz gribi virüsü nas l bula r?
nsanlar domuz gribini genellikle enfekte olmu domuzlardan almaktad r. Ayr ca yeni olan salg nda insandan insana bula man n
oldu u dü ünülmektedir. nsandan insana bula ta yak n temas, hastal
ta yanlarla ayn ortam payla mak önemli rol
oynamaktad r.
Domuz gribinin belirtileri nelerdir ?
Domuz influenza A virus enfeksiyonunda; ate , öksürük, bo az a
, vucutta a , yorgunluk/ k rg nl k, ba
, ü üme
görülebilir. Baz domuz gribi vakalar nda kusma ve ishal de görülmektedir. Mevsimsel gribe benzer ekilde, insandaki domuz
gribinin iddeti hafiften a ra de ebilmektedir. A r vakalarda pnömoni, solunum yetmezli i ve bazen de ölüm görülebilmektedir.
Hastal k özellikle genç ve orta ya grubunu tutmaktad r. Kronik sa k sorunu olanlar gibi baz gruplarda domuz gribi a r
seyredebilmektedir.

Domuz eti ve domuz ürünlerini yemek güvenli midir?
Domuz gribinin, usulüne uygun haz rlanan domuz eti veya di er domuz ürünlerinin yenmesiyle bula
Domuz influenza virüsu, 70 º C derece
nca ölmektedir.

na dair bulgu yoktur.

Hastal n görüldü ü ülkelere seyahat edece im. Neler yapmam gerekir?
Dünya Sa k Örgütü taraf ndan yay nlanm seyahat k tlamas yoktur. Mümkün oldu unca kapal ve kalabal k ortamlarda
bulunulmamas , bula ma riskini azaltacakt r. Solunum yoluyla bula an tüm hastal klar için oldu u gibi ba ta sabunla el y kama gibi
ki isel hijyen önlemlerini uygulamak son derece önemlidir. Gidilen ülkelerin yerel otoritelerinin öngördü ü tedbirlere uyulmas ve
gerekti i durumlarda basit cerrahi maske kullan lmas hastal n bula riskini azaltacakt r. Ayr ca grip belirtileri görüldü ünde en
yak n sa k kurulu una ba vurulmal r.
Hastal n görüldü ü ülkelere seyahat ettim. Ne yapmam gerekir?
Son iki hafta içinde hastal n görüldü ü ülkelere ziyarette bulunmu san z ve ba ta 38 º C’den yüksek ate , öksürük, bo az a
,
vucutta a , yorgunluk/ k rg nl k, ba a
, ü üme, kusma ve ishal gibi grip benzeri belirtileriniz varsa en yak n sa k kurulu una
ba vurman z gerekir. Böyle belirtiler sadece grip yada domuz gribi hastal klar sonucu ortaya ç kmaz. Zatürre, nezle, bron it gibi
ba ka birçok solunum yoluyla bula an hastal k da benzer belirtiler gösterebilir. Bu durumlar n ay rt edilebilmesi için en yak n sa k
kurulu una ba vurmak gereklidir.
Uzmanlara göre Domuz gribi Türkiye’ye s çrayacak m ?
Uzmanlar taraf ndan hastal n ç kt yer olan Meksika’yla Türkiye aras nda mevsimsel farkl klar n olmas nedeniyle virüsün
Türkiye’ye gelme olas
n dü ük oldu u bildirilmektedir. Ayr ca grip mevsiminin Eylül ve Nisan aylar oldu u, Türkiye’nin ise
grip mevsiminden ç kt ve domuz gribi vakas olmad bildirilmektedir.
Tedavisi var m ?
Oseltamivir (Tamiflu) veya Zanamivir (Relenza) kullan
domuz gribinin önlenmesinde CDC taraf ndan tavsiye edilmektedir. laç
kullan
hastal n seyrini hafifletmekte ve daha h zl bir iyile meyi sa layabilmektedir. Bunun yan s ra ciddi komplikasyonlar n
da geli mesi engellenmi olur. Antiviral ilaçlara, semptomlar n görülmeye ba lamas ndan itibaren ilk iki gün içinde ba lanmas
gerekir.
Çocuklarda acil t bbi yard m gerektiren durumlar unlard r:
zl nefes alma ya da solunum güçlü ü
Mavimsi cilt rengi
Yeterince s alamama
Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe
Huzursuzluk
Grip benzeri semptomlara ek olarak ate ve iddetli öksürük
Döküntü
Yeti kinlerde acil t bbi yard m gerektiren durumlar unlard r:
Solunum güçlü ü veya nefes darl
Gö üs ya da kar n içinde a veya bas nç
Ani ba dönmesi
Konfüzyon
iddetli bulant ve kusma
Uluslararas seyahate ç kmay planl yorum, hastal ktan korunmak için neler yapmal m?
Halen Dünya Sa k Örgütü yetkilileri, seyahatin yada ticaretin k tlanmas gerekmedi ini bildirmektedirler. Genel olarak ki isel
temizlik önlemlerinin al nmas , kalabal k ve havas z ortamlardan mümkün oldu unca kaç lmas u an için yeterli önlemlerdir.
En etkili önlem el y kamad r. Öksürürken ya da hap rken a z ve burnunuzu tek kullan ml k mendil ile kapat n ve mendili at n.
Özellikle hap rma yada öksürme sonras nda ellerinizi su ve sabunla y kay n. Alkol bazl el dezenfektanlar kullan labilir. Hastal n
ba ca insandan insana, hap rma, öksürme gibi yollarla bula
dü ünüldü ünden hasta ki ilerle temastan kaç nmak uygun bir
korunma yöntemidir. Kirli ellerle gözlerinize, burnunuza ve a
za dokunmak buradaki virüslerin elleriniz yoluyla yay lmas na
neden olabilir. Bol s g da tüketin, iyi beslenin, dinlenmeye dikkat edin.
Dr. Erhan Palao lu
Klinik Labaratuvar

Doç Dr. Birsen Çetin
Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman

er , asker "Evet" dediyse bu "Evet" demektir.
er, asker "Hay r" dediyse bu "Hay r" demektir.
er asker "Olabilir" dediyse, o zaman o "Asker" de ildir.
er , diplomat "Evet" dediyse bu "Olabilir" demektir.
er diplomat "Olabilir" dediyse bu "Hay r" demektir.
er diplomat "Hay r" dediyse, o zaman o "Diplomat" de ildir.
er k z "Hay r" dediyse, bu "Olabilir" demektir.
er k z "Olabilir" dediyse bu "Evet" demektir.
er k z "Evet" dediyse o zaman o "K z" de ildir

KULÜP Ç TÜZÜ Ü
E. Kulüp Asambleleri
MADDE 58. Asamblelerin Amac
Uluslararas Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri do rultusunda, Kulübün yapt
ve yapaca dönem
haz rl klar n, Kulüp Liderlik Plan hedeflerinin, planlamalar n, projelerin yürütülmesinin ve tamamlanmas n
saptanmas ve takibi ile sonuçland lmas
görü mek, tart mak, izlemek amac yla Kulüp bünyesi içinde
Asambleler yap lmas zorunludur.

MADDE 59. Asambleler ve Yap lma Zamanlar
Kulüp bir dönem için 6 adet Asamble yapar.
a. Birinci Asamble. Dönem ba lamadan evvel ve Bölge Asamblesinden sonraki bir ay içerisinde yap r.
Kulüp Liderlik Plan çerçevesinde, Uluslararas Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri görü ülerek
Kulübün yapaca projeler ve hizmetler saptan r. Bununla ilgili “Etkili Rotary Kulüpleri Planlama
Rehberi” formu doldurulur ve en geç dönem ba lang ç tarihi olan 1 Temmuz günü Ba kan taraf ndan
imzalanarak Guvernöre sunulur.
b.

kinci Asamble. Temmuz ay içinde yap r. Birinci Asamblede saptanan hedeflerin de erlendirilmesi
ile komitelerin çal ma programlar görü ülerek yap lacak hizmetler belirlenir.

c. Üçüncü Asamble. Eylül ay ile Aral k ay döneminde, Guvernör Yard mc
Asambleye haz rl k yapmak üzere gerçekle tirilir.

n kat lmas yla Dördüncü

d. Dördüncü Asamble (Resmi Asamble). Guvernörün ve/veya Guvernör Yard mc
n kat ld
Asambledir. Bu Asamblede dönem ba ndan itibaren sonuçland lan projeler, üzerinde çal lan
projeler, ileriye dönük planlanan projeler görü ülür. Bu Asamble sonras nda Guvernör Yard mc
“Kulüp Ziyaret Notlar ” formunu düzenleyerek Guvernöre sunar.
e. Be inci Asamble. Ocak veya ubat aylar içerisinde yap r. Planlanm
de erlendirilir.
f.

ve gerçekle tirilmi projeler

Alt nc Asamble. Bölge Konferans ndan hemen sonra ve dönem bitiminden önce yap r. Hizmetlerin
son durumu gözden geçirilir, dönem faaliyet raporunun içeri i saptan r.

MADDE 60. Asamblelerin yap lma ekli
Asambleler tercihan Haftal k Ola an Toplant zaman ndan iki saat önce yap r. Haftal k Ola an Toplant
içinde de yap labilir.
Dönem ba lamadan önce yap lacak olan Birinci Asamble, Haftal k Ola an Toplant zaman nda yap lacak ise
Gelecek Dönem Ba kan , Ba kan ile mutab k kalarak bir toplant günü saptar. Bu Haftal k Ola an Toplant ya
konu mac davet edilmez. Ba kan toplant açt ktan ve duyurular yapt ktan sonra sözü Gelecek Dönem
Ba kan na verir ve Gelecek Dönem Ba kan Birinci Asamblesini yapar. Asamblenin biti inden sonra Ba kan
usulüne göre toplant kapat r.
Asamblelere Ba kan, Yönetim Kurulu üyeleri, Görevliler Kurulu üyeleri ve Komite üyeleri kat r.
üyelerin Asamblelere kat lmas sa lanmal r.

Yeni

Asamblelerde komiteler çal malar ile ilgili bilgileri rapor halinde sunarlar.
Guvernörün ve/veya Guvernör Yard mc
n kat ld
Dördüncü Resmi Asamblenin uygulama yöntemi
“Bölge Guvernörünün Kat laca Kulüp Asamblesi Yönetmeli i”nde belirtildi i ekilde yap r.

