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Epidosin composifum 
Valethamat bromid + Parasetamol 

ımrsız uzgun 
Bile˛imindeki 

Valethamat Bromid ve Parasetamol ›le; 
Gastrointestinal Sistem, Genito-Üriner Sistem, 

Safra Kesesi ve Safra Y olları Üzerinde 
Güçlü Spazmolitik Etki Y anında 
Güçlü Analjezik Etkiye Sahiptir. 

""" mg Parasetamol. Y ardımcı madde: îitandioks 
at Bromidin iç organlar düz adele'" ' 

ik özelliktedir, gastro-intestinal ka 
0 dakika sonra ula˛ır. Endikasyonları:  Epidosin Compositum'ı 

ını ve vejetatif g a n - •" -

Farmakolojik özellikleri: Epidc 
nerjik tesiridir. Bu tesir analjezi 

BEKLENMEY EN B›R ETK›  GÖRÜLDÜ–ÜNDE DOKTORUNUZA BAfiVURUNUZ. › laç etkile˛meleri ve dier etkile˛meler: 
Birle˛iminde bulunan Parasetamolden dolayı, Kloramfenikol, Warfarin sodyum ve Zidovudin ile etkile˛im gösterir. 
Kullanım ˛ekli ve dozu:  Günde 3 kere 1 draje çinenmeden yutulur, en iyisi yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz 
a˛ımı halinde alınacak tedbirler ve antidotu: A˛ırı dozdan dolayı kusma, bulantı, ˛iddetli karın arısı ve anoreksia 
görüldüünde mide yıkanmalıdır ve asetilsistein verilmelidir. Ticari takdim ̨ ekli ve a mba la j muhtevası:  20 Drajelik 
blister. ›laçları çocukların eri˛emeyecei yerde, 25°C nin altındaki oda sıcaklıında ve ambalajında saklayınız. Doktora 
danı˛madan kullanmayınız. Ruhsat sahibi: Dr.F.Frik ›laç San. ve Tic. Ltd. fiti.  ›stanbul Ruhsat tarihi ve no:  13.2.1986 -
138/09. › mal yer i: Y eni › laç ve H a m m a d d e l e r i San. ve Tic. A.fi.  Esenyurt/lstanbul. R e ç e t e ile satılır. 



ISSN 0378 - 8628 

D›R›M 
Aylık Tıp Gazetesi Kasım-Aralık 2002 

Kurucusu 
Dr. Feridun FR›K 

Sahibi 
Dr. F. Frik ›laç San. ve 

Tic. Ltd. fiti. Adına 

Güner FR›K 

Genel Yayın Yönetmeni 

Dr. Batuhan Kaya 

Yazı › l̨eri Müdürü 
Ecz. Serina Cezveciyan 

Genel Koordinatör 
Ahmet Turhaner 

Kültür Sanat Editörü 
Umut Behram Turan 

Reklam ve Halkla 
›li˛kiler 
Özge Temel 

Reklam ve Halkla ›li˛kiler 
Asistanı 
Deniz Keskin 
Meral Süer 

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 

Prof. Dr. Esat E˛kazan 

Prof. Dr. Sava˛ Kültür 

Prof. Dr. Serap Erdine 

Prof. Dr. Serdar Erdine 

Prof. Dr. M. Zihni Sungur 

Prof. Dr. Can Üstünda 

Doç. Dr. Ercan Tanyeli 

Uzm. Dr. Aytu Kolankaya 

Derlemeler ve Makaleler... 

D 

m 
m 

o 

EO 

J3 

Osteoporozun Medikal Tedavisi 
Dr. Hamiyet Yılmaz 
Dr. Funda Ceran 
Dr. Gül˛ah fia˛ak 
Dr. Perihan Çavdar 

Behçet Hastalıı ve Trombofili 
Uzm. Dr. Ali Kö˛ker 

›nflasamasyon ve Adezyon 
Molekülleri 
Doç. Dr. î. Safa Yıldırım 
Dr. Okan Yayar 
Dr. Semih Sezer 
Dr. Ozan Levent 
Dr. Özlem Y. Yayar 

Travmada Triaj 
Dr. Derya Türeli 
Uzm. Dr. Erol Ünlüer 
Uzm. Dr. Arzu Denizba˛ı 
Uzm. Dr. Özge Onur 

Sibutramin'in Obezite Tedavisinde 
Kısa Dönemde Etkinlii ve Obezitede 
Tedavi Yakla˛ımları 
Dr. Ouz Tekin 
Dr. Adem Özkara 

Eri˛kin Tipi Diyabet ve Damar 
Komplikasyonları 
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 

H3 
o 
o 
E3 

D 

a 
ES 
D 

Baskı Ön Hazırlık Grafik Tasarım ve Uygulama: Moda ›leti˛im 

Tel: 0216 449 03 85 - 418 73 13 Fax: 0216 418 72 11 

Baskı: Güzel Sanatlar Matbaası 

Tıp Dünyasından... 

Kaybettiklerimiz... 

Gündem Olan Bitenler... 

Geçmi˛ Zaman Yaprakları... 

Kültür ve Sanat... 

Müjdat Gezen ile Sanat Merkezi 
ve Sanat Üzerine Söyle˛i 

Kendi Portreleri 

Tünel Sanat Galerisi 

Edebiyat Seçkileri 
Julian Barnes 

"A˛k Vesaire" 
Georges Perec 
"Wya da bir Çocukluk Hatırası" 

Dr. Nadir Paksoy'la 
Kitapları, Gezginlik ve Meslei 
Üzerine Söyle˛i 

Yayıncılık Tanıtım Bilgi Destek Ltd. fiti. 

Uzm. Dr. Ûlkümen Rodoplu 

Dr. F. Frik ›laç S a n . ve 

Tic. Ltd. fi t i . 

Tel: 0216 388 32 75 

e-mail: frik@frik.com.tr 

D ›R ›M/KASIM-ARALIK 2002 

›dare Yeri Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 22 34854 Küçükyalı-›stanbul 

Ankara Bürosu Marmara Sok. Tuna Apt. 8/18 Sıhhiye - Ankara Tel: 0312 434 16 54 

›zmir Bürosu Korutürk Mah. Mimoza Sok. No: 26 Balçova - ›zmir Tel: 0232 259 80 54 

Antalya Bürosu Atatürk Mah. Sakarya Bulvan 2625. Sok. No: 8/6 Kardelen ApL Zemin Kat Antalya Tel: 0242 326 26 86 

Karadeniz Bürosu Gazi Cad. Orhaniye Geçidi Güne˛ Han No: 6/4 Samsun Tel: 0362 432 78 37 

Adana Bürosu Güzelyalı Mah. 28. Sok. Servet Apt. No: 1 K: 2/6 Seyhan - Adana Tel: 0322 232 37 13 

Rumeli Bürosu Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 22 34854 Küçükyalı-›stanbul Tel: 0216 388 32 75 

Marmara Bürosu Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 22 34854 Küçükyalı-›stanbul Tel: 0216 388 32 75 

mailto:frik@frik.com.tr


arısız ve 
s u 

acısız 
r a c t i v e 

y a f a m aigesld 
bir 

için 
suractive' 

romatizmal Analjezik Pomad 

AKUT VE KRON › K ARTRITLERDI 

EZ ›LME, BURK ULM A, K IRIK LARDA 

BEL, B O Y U N, O M U Z A–RI LARI NDA 

KAS K RA M P L A RI NDA 

ETK›  

HmHM 
Formülü:  40gram pomad; Etken M a d d e : Dietilamin Salisilat 4,0 g, Nopoksamin 0,4 g. Y ardımcı M a d d e : Lavanta esansı. Farmakoloj ik Özell ik ler i : Algesal Suractive, deri yolundan 

' in aktif prensipleri ile arıları giderir ve daha ilk friksiyonda belirli bir hafifleme salar. Bı 
Endikasyonları:  Algesal Suractive Pomad, antienflaı 

, burkulmalar, tortikolis, lumbago, ezilmeler, kasılmalar, adale krampları nevralgilerde kullanılır. 
wi esnasında deride tahrį  görülürse tedaviyi kesmek gerekir. 6 ya ı̨ndan küçük çocuklarda ve cilt 

ILDUGUNDE DOKTORA BAfiVURUNUZ. Kullanım fiekli ve Dozu: Algesal Suractive Pomad, hafif uu t̨urmg ˛eklinde bütün 
ir günde 2-3 kere tekrarlanır. Arı kr' 

veya zorlanmadan ileri gelen adale kasılmalarına kar ı̨ friksiyon veya musuj mmnmır IU/UU njyıuı. M U MUUMOII W M U u a n n unmcyc IUMUIH pmmı. muı •• 
ıhzur yoktur Kullanıma › li˛kin Uyarılar:  Tüpü kullanmak için kapaı alınır, vidalı kısımdaki halka çıkarılır ve kapak tekrqr vidalanarak tüpün azındaki emniyet 

tabakasına pomadın çıkacaı delik açılır. Kullanımdan sonra eller sabunla iyice yıkanmalıdır. Sa k l a m a Ko˛ulları:  Serin yerde muhafaza edilmelidir.Jlaçları çocukların erį emeyecei yerde 
ambalajında 25'C'nin altındaki oda sıcaklıında saklayınız. Doktora danı̨ madan kullanmayınız. Dikkat Edilecek Hususlar: Y a 25°C'nin altındaki oda sıcaklıında saklayınız. Doktora danı̨ madan kullanmayınız. Dikkat Edilecek Hususlar:  Yalnızca haricen kullanılır. Göze ve aıza dedîrilr 

ıda deride tahrį  görülürse tedaviyi kesmek gerekir. Ticari Takdim Sekli: 40 gr'lık tüpler: %\8 K.D.V. dahil P.S..F. 2.714.200 TL 2002. Ruhsat Tarihi ve No: 27 
'' I Hac San AS. Düzce Ruhsat Sahibi: Dr. F. Fr ik Hac San. ve Tic. Ltd. Sti. ›STANBUL Reçete ile satılır. 



Deerli okurlar, 

Bu sayımıza bir Kızılderili hikayesi ile ba˛lamak istiyorum. 

Ya˛lı Kızılderili reisi kulübesinin önünde oturmu˛, az ötede birbiriyle bou˛up duran iki köpei iz-
liyordu. Köpeklerden biri beyaz biri siyahtı ve 12 ya˛ındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler de-
desinin kulübesi önünde bou˛up duruyorlardı. 
Dedesinin sürekli göz önünde tuttuu, yanından ayırmadıı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi 
korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin de olduunu, hem niye renklerinin illa da siyah 
ve beyaz olduunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Ya˛lı reis bilgece bir gülüm-
semeyle torununun sırtını sıvazladı. 
"Onlar" dedi, "benim için iki simgedir evlat." 
"Neyin simgesi?" diye sordu çocuk. 
"›yilik ile kötülüün simgesi. Aynen ˛u gördüün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli 
mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu dü˛ünürüm. Onun için yanımda tutarım on-
ları." 
Çocuk sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye dü˛ündü ve her çocua has bitme-
yen sorulara bir yenisini ekledi: 
"Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?" 
Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa: 
"Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem!" 

Sizler de siyah ya da beyaz köpeklerden birini içinizde sürekli olarak besliyor musunuz? Sizler 
de ya˛am mücadelesi içinde her türlü negatif geli˛melere ramen iyinin tarafını tutuyor musu-
nuz? Unutmayın ki, ülkemizin aydın insan gücüne, fikrine ve yönlendirmelerine ihtiyacı var. 
Bizler her zaman hazırlıklı olmalı ve üstümüze dü˛en sorumlulua sahip çıkmalıyız. 
Doal ortamda teknolojiden uzak bir ˛ekilde ya˛ayan Kızılderili Jer ya˛am ile ilgili temel tespitle-
ri bizlerden daha duyarlı bir gözle görmü˛ler hep. 
Sizlere Kızılderili'lerin hayata bakı˛ açıları, doal ya˛ama verdikleri önem ve doanın Beyaz 
Adamlar tarafından yok edilecei ile ilgili kaygıları hakkında fikir vermesi için 1854 yılında Kı-
zılderili Kabile Reisi Seattle tarafından A.B.D. Ba˛kanına yazılan mektuptan bir bölüm aktarmak 
istiyorum... 

"...Çam aaçlarının parıldayan ineleri, vızıldayan böcekler, beyaz kumsallı sahiller, karanlık orman-
lar ve sabah çayırları örten buu; halkımın anılarının ve geçirdii yüzlerce yıllık deneylerin bir par-
çasıdır... Beyaz adam topraktan istediini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. ›stediini alın-
ca ba˛ka serüvenlere atılır. Beyaz adam, annesi olan topraa ve karde˛i olan gökyüzüne, alınıp satı-
lacak, i˛lenecek, yamalanacak bir ˛ey gözüyle bakar. Onun ihtirasıdır ki, toprakları çölle˛tirecek 
ve her ˛eyi yiyip bitirecektir! Beyaz adamın kurduu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer. Bu 
kentlerde huzur ve barı˛ yoktur! Beyaz adamın kurduu kentlerde, bir çiçein taç yapraklarını açar-
ken çıkardıı tatlı sesler, bir kelebein kanat çırpı˛ları duyulmaz. Belki bir vah˛i olduumdan an-
layamıyorum ama, benim ve halkım için önemli olan ˛eyler oldukça ba˛ka! ›nsan bir su birikin-
tisinin çevresinde toplanmı˛ kurbaaların, aaçtaki ku˛ların ve doanın sesini duymadıkça ya˛amın 
ne deeri olur? Bir Kızılderili'yim ve anlamıyorum!... Hava önemlidir bizler için. Aaçlar, hayvanlar 
ve insanlar aynı havayı koklar. Size bu toprakları satacak olursak, havanın temizliine önem ver-
meyi de örenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal bir ˛ey olduunu öretmeniz gerekir... 
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Eer önerinizi kabul edecek olursak, bizim de ko˛ulumuz var: Beyaz adam bu topraklarda ya˛ayan 
bütün canlılara saygı göstersin. Ben bir vah˛iyim ve ba˛ka türlü dü˛ünemiyorum! Yaylalarda 
cesetleri kokan binlerce buffalo gördüm. Beyaz adam trenle geçerken vurup öldürüyor bu 
hayvanları! Duman püskürten bu demir atın bir buffalodan daha deerli olabileceine aklım ermiyor! 
Biz sadece ya˛ayabilmek için avladık buffaloları! Bütün hayvanları öldürecek olursanız nasıl 
ya˛ayabilirsiniz? Canlıların yok edildii bir dünyada, insan ruhu yalnızlıktan ölür gibi geliyor bize. 
Unutmayın, bugün canlıların ba˛ına gelenler yarın insanın ba˛ına gelir! Çünkü bunlar arasında bir 
ba vardır. Beyaz adamı bu topraklara getiren ve ona Kızılderili'yi boyunduruk altına alma gücünü veren 
Tanrının kaderini anlayamıyoruz! Tıpkı buffalolann öldürülü˛ü, ormanların yakılı˛ı. topraın kirletili˛ini 
anlamadıımız gibi. Birgün bakacaksınız gökteki kartallar, dalan örten ormanlar yok olmu˛. ›˛te o gün 
insanolu için ya˛amın sonu ve varlıım devam ettirebilme mücadelesinin ba˛langıcı olacak!... 

Görünü˛e bakılırsa Batı Vakasında olumlu bir dei˛iklik yok: 150 sene önce ne ise hala o. Beyaz 
adam hala doyumsuz ve hala bencil. Dünyayı nasıl yaralıyoruz aslında... Umarım terminal 
safhaya gelmeden gereken önlemleri alırız.. 
Ay˛e Göktürk Tuncerolu'nun "Mi Taku Oyasın: Kızılderili Hikmetleri" adlı kitabından 
Kızılderili'lere ait bazı atasözlerini sizlerle payla˛mak istedim... 

• Bilin ki bizler sevgi adına elimizdekileri payla˛maya hazırız. (Seneca Kabilesi) 
• Önce nasıl konu˛ulacaını ören sonra nasıl öretileceini ören. (Naz Perce Kabilesi) 
• Bütün insanlarla tevazu ile konu˛ ancak ondan sonra gerçek bir insan olabilirsin. (Siyu Kabilesi) 
• Her ˛eyin temeli sevgi ve saygıdır. Her ˛ey çok sadedir aslında, onları biz karmakarı˛ık hale getirip 
zorla˛tırdık. Bu yüzden de sonunda kafamız karı˛tı. Yapmamız gereken her ˛eyi eski sadeliine 
döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktır. (Ojibway Kabilesi) 
• Herkese saygı göster, ama kimseye yaltaklanma! (Shawnee Kabilesi) 
• Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme takipçin olmayabilirim. Yanımda 
yürü böylece ikimiz e˛it oluruz. (Ute Kabilesi) 
• Herbirimizin farklı bir rüya gördüünü hatırlatmakta fayda var. (Crow Kabilesi) 
• Kom˛un hakkında hüküm vermeden önce. 2 ay onun makosenleri ile yürü. (Cheyenne Kabilesi) 
• Bir ba˛kasının kabahati hakkında konu˛madan önce daima kendi makoseninin izine bak. (Sauk 
Kabilesi) 
• Öfkenin sizi zehirlemesine izin vermeyin. (Hopi Kabilesi) 
• Öfkeyle söylenmi˛ kelimenin bıçakla vurmaktan farkı yoktur. (Hopi Kabilesi) 
• Dü˛ünceler oklar gibidir bir kere salıverildiler mi gider hedefi vururlar. Onlara iyi sahip ol, birgün 
kurbanın kendin olabilirsin. (Navajo Kabilesi) 
• Eer insan yılan kadar akıllı olursa güvercin kadar zararsız olmayı ba˛arabilir. (Cheyenne Kabilesi) 
• Ate˛in üzerine gitme, yanarsın. Ate˛in etrafını dola˛an birçok yol vardır. (Margareth Hawk, Siyu 
Kabilesi) 
• Soru sormayın. Gözleyin, dinleyin, bekleyin. Cevap size kendiliinden gelecektir. (Pueblo Kabilesi) 

Salıcakla kalın. 

Dr. Batuhan Kaya 
batuhan@frik.com.tr 
www.dirim.com 
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Aııtieııjlanuıtııar Analjezik Anti-Flogistik 

DO–ANIN YARATTI–I MUC›ZE 
Aesciıı (Amorf) 0.4g + Dietilaıııiıı Salisilat 2.0g 

Doal kay nak l ı bir jeldir 
›˛lev kaybını en a z a indir ir 
Der iye hızla penet re olur 
Ba dokusu temelini 
re jenere eder 

Etkisi uzun sürelidir 
Serinletici e t k iy e sahipt ir 
Ho˛ k ok uludur 
Leke bırakmaz 
Sürat l i ve et k in t e da v i salar 

, Etken M a d d e : A -
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