toplum ve hekim
dundan tüten ter buharının çevresindekilere zararlı olacağına inanırlar. Loğıısaya
yaklaşım Türkler'de daha akılcı hir
biçimdedir. Örneğin Azerba yca n'da dpğumdan sonra loğusa bir slil"C için
babasının evine gönderilir. Bu olay )t:rlı
deyimle "bel berkitmek" içindir.
Yeri gelmişken Leviticus'lIn kitabın
dan şu açıklamaları aktaralım,
"Doğumdan sonra kadın kirinden
arınır. Erkek çocuk doğurmu~sa 7 gün,
kız doğurmuşsa 14 günde tamamlanır bu
süre.
Sanmayın , menstruasyon üzerine hakim olan yanlış ve bo~ inançlar yalnız
geri kalmış ülkelerin tekelindedir. .. Bugün uygar saydığımız birçok Avrupa
ülkelerinin halkları da benzeri bos
inançlara bağlıdırlar. Örneğin Avrupa~
da çok yaygın olan batıl inançları şöyle

Ne DÜSünürsünüz?
,

sıralamak olasıdır

"Adetli kadın: bira imalathanesine
girse biralar bozulur. Şaraba dokunsa,
sirkeleşir. Süte dokunsa, kesilir. Kısrağa
binse, kısrak dü~ük yapar ve gül
koncasına, dokunsa, soldurur."
Yunanistan'ın C1ymnos adasında,
adet döneminde olan kadının kuyudan su
çekmesine, akan dereden geçmesine
kesinlikle izin verilmez. Kadın bu durumdayken kayığa binemez yoksa fırtına
kopar.
Yüzyıllar boyu böyle sürdü gitti, hala
gider. Oysa Hippocrates "Ayba~ı kanı,
kurban kanı kadar saftır" demi~ti.

Organik mi,
Ruhsal mı?

• İsa'dan önceki kutsal kitapların tümü

KAYNAKLAR:
•

1- Curtiss, S.I.: Primitive Semitic Religion
To-day, 1902 Chicağo.
2. Purvis, J.B.: Through Uganda to Mt.
EIgon, 1909, London
3- Gordon, E.M. : Indian Folk Tales,
London, 1908
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1903.
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r. A, Dr. B ve Dr. C bir bölge
hastahanesinde nöbet tutuyorlardı. Gecenin tenha bir saatinde
Dr. D nöbetçileri ziyarete geldi.
Sohbet sırasında Dr. D sık sık yaptığı
gibi arkadaşlarına bir klinik bilmece
sordu:
"Hastaneye otuz beş yaşlarında bir
erkek hasta getiriliyor. Bir kuru temizleme fabri'kasında işçi olarak çalışan
hastada üç gün önce bir iş kazası
sonucunda sağ kolda alev yanığı olm!lş.
Fabrikanın hekimi ilk girişimleri yapmış
ve.hastayı revire yatırmış. Ancak kliniği
nin değişmesi üzerine hastayı sizİn
nöbetçi oludğunuz bölge sigorta hastanesine göndermiş.
"Fizik muayenede her yanık olayında
görmeye alışık olmadığımız bazı bulgular dikkatimizi çekiyor. Kırksekiz saattir
süren şiddetli ağrıya ek olarak hastanın
bilinci bulanık, iki günde iki kez grand
mal epileptik nöbet geçirmiş. Terliyor,
arasıra "Katiller geliyor" diye bağırıyor.
Ellerini gövdesinde ve yatakta gezdirme

D

şeklinde

dokunma varsanılan gözleniyor. İdrar çıkartıyor. Sağ kolda ikinci
dereceden % 9 genişlikteki yanık bölgesi
temiz . Kan basıncı: 140/90 mmHg.
Karaciğer medioklavikuler çizgide, kosta
kenarını 4 cm. geçecek şekılde ele geliyor.
"Elindeki laboratuvar tetkiklerine
bakıyorsunu'z: Hb: 14 gr/dı, Htc. % 41.
Rutin idrar tetkikinde , Albümin yok,
Reaksiyon asit, şeker yok, aseton yok,
dansite. 1020, mikroskopide 1-2 lökosit,
2-3 epitel, tek tük ürat kristalleri
görülmüş. Bütün bu verilere göre bilin
bakalım bu hastada kesin tanı olarak ne
bulunabilir ?"
Dr. A, Dr. B ve Dr. C bir süre
düşündükten sonra görüşlerini açıkladı
lar:
Dr.A, "Bana kalırsa bu tablonun
sorumlusu yanık olayıdır" dedi. "Biyokimyasal kan tetkikleriyle bu durum
açığa çıkarılabilir ve sıvı-elektrolit tedavisiyle de hasta düzelir."
Dr.B, "Bence bu hastanın varsanıları,
bilinç bozukluğu ve kuşkuları üzerinde
durmak gerekiyor. Yaşı da dikkate
alarak bu tablonun strese bağlı bir
paranoid atak mı, yoksa geç ortaya
çıkmış bir epilepsi mi olduğunun araştı
rılması gerekiyor. Önceden var olan bir
kanserin beyne metastazı bile düşünüle
bilir." diye görüşlerini açıkladı.
Dr.C ise, "Bana kalırsa burada en
dikkat çekici bulgulardan biri hepatomegali" dedi. "Aklıma kronik alkoliklerde görülen deliryum tremens geliyor.
Ben .olsaydım önce ayrıntılı bir öykü
alırdım."

Dr. D'den
size

yanıtı öğrenmeden

önce

soralım:
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