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Cabral 
Fenırar 

Bel ağrıları 

Lumbago 

Siyatik 

Disk rahatsızlıkları 

Adale kramp ve ağrıları 

Romatizmal kas ağrıları 

Formülü: Bir drajede; Etken Madde: 400 ma feniramidol Hd Yardıma Madde: 
Tartrazme. Iılondtaksi' tozşeker Bir ampulde: Etten Madde: -J. ;VKJ Feniramidol HC! 
Yardıma Madde: 2.73 mg Sodyum Hidroksit, 30 mi q ı Dislıl* 1U. Farmakolojik 
öıelliklori: Cabral, beyin ve medulla spinalis» pcJiıinoplilı refleksleri bloke elmek suretiyle, 
oğrı-kasılma zincirini yıkar Eki suretle adale gergmlilderini giderir, adale ağrılarında kuvvetli 
analjezik etki yapa- Mooosinaptık refleksleri etkilemez Miyoretaksan ve analjezik olarak 
Cabral çiirji|irjrjatarertanr^sıst»ninindiğ«y^ 
endikedır İ nd ika iyonla n: Bel ağrıları lumbago, siyatik disk rahaWhklari ve mediko-
mekanik veya lira pratik. mesela su olh masci|İarı gibi diğer tedavi teri destekleyici alarak 
Utanılır Aataleltrdeki geığinlrklrri girjenr. oğrr^ 
fonksiyonunu sağlar Kontrendikasyonları: Prepa'aım bileşim" _k- bulunan herhangi bir 
murjdeye karşı aşın hassasiyeti olan İnsilerde kullan taramalı dır Uyanlar /Ön lamlar: 
Cabrol draje; • rlikte alındığında kanoma, oral antidıyabelıklerle 
karbonhidrat maabolizmcısındo değişiklik, nntıkortvülsifİBrle göz titremesi, görme bozuldukları, 
koordıne olmayan hareketler ortaya çıkarsa Cabral'ir kesilmesi ve doktora gidilmesi tavsiye 
olunur ilaçlarda boyar madde olarak Utanılan Tartrazine limitlerin allında olduğu halde 
hassosiyet reaksiyonu gösterme potansiyeli bulunduğundan dikkaıfe kullanılması tavsiye edilir 
Cabral ampul; Adale zerklerinde iyi tahammül edilir Nadir olarak zerkten sonra bay 
dönmesi, sersemlik olabilir Bu sebeple zerklerden sonra 1/21 saat isti rahat tavsiye edilir 
Bajfca wdbim gerek yoktur Yan Etkiler/A d vers Etkiler Cabral draje; Bazı hassas 
İtashJmdj midede dolgunluk veya bulantı: dilde yanma duygusu veya deri eksentemi yapabilir 
Fakat çabuk geçicidir, uyuşukluk, kasıntı ve deri döküntüleri görülebilir Eğer hıpersensivite 
veya den döküntüleri oluşursa ilaç. verilmesi durduruluı Cabral ampul. Nadiren aUerjik 
reaksiyonlar görülür BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA 
BAŞVURUNUZ İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: Kumarın detiveleri 
jontikoogülanlarl. tolbutcmıd, oral anndiabetik re dıfonıBudanttin ile tedavi gören hastalarda, 
bu iloçtann etkilerim artıracağından dikkatle kullan il malı d ir Kullanma Şekli ve Dozu; 
Cabral draje; Günde 3 kere i 2 draıe, yemeklerden sonra çiğnenmeden yutulur Cabral 
ampul; Günde I ampul glutea pme denn zerk edilir İloçlorı çocukların ulaşamayacakları 
yerlerde ve ambalojındc saklayınız Doktora danışmadan kullanmayınız Daz Aşımı ve 
Tedavisi; Cabral draje; Gunluk doz, 3200 mg'a kadar iyi talere edilmekledir Ancak 
iloca bağlı herhangi b" semplom görülür >sedcAtoradanısılmolıdıı Saklama Koşullan: 
25'Cnin atandaki orta sıcaklığında saklanmalıdır Cabral ampul; Ampuller tazla soğukta 
kalırsa içinde kristalleşme olabilir Ampuller oda ısısında veya ısıtılınca kristaller kaybolur ve 
kullanım bakımından hiçbir sakıncası yoktur Ticari Takdim Sekli ve Ambalaj İçeriği: 
Cobral draje; 24 drojdik blister %I8 K D V dahil PSF. 6 985 100 TL (Kasım 
2002) Cabral ampul; 3 mi lık 3 ampalluk ambalajlarda % İS K.D V dahil PSF 
3 120 100TL (Kasım 2002) İmal Yeri: Cabrol ampul; rem Hac « Hammaddeleri 
San.reTic .AŞ. Esmyurt - İSTANBUL Cabral draje; Mefar İtaç San A. S ICartal-İSTANBUL 
Ruhsal Tarihi ve No: Cabral draje; İ l l i 1970 - 106/12 Cabral ampul; 
11 11 1 9 7 0 - t u t u Ruhsat Sahibi: Dr. F.frik ilaç San. ve Tic l td. ŞtL İSTANBUL 
Reçete ile satılır. 
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Değerli okurlar. 

Bu sayımızda sizlere, son zamanlarda gerçekleşen üzücü olaylardan esinlenerek, bu tarz
daki olaylar karşısında toplum olarak verdiğimiz reaksiyonlardan bahsetmek istiyorum. 

Birkaç yıl önce Süleymaniye Camii'nin yıkılma tehlikesi içinde olduğu tespit edilmiş. Eğer çö
züm bulunmazsa, koca Camii kısa bir zaman içinde yıkılacakmış. Camii'nin tüm taşıyıcı yükü 
kemerlerindeymiş. Bu kemerlerin ortalarında bulunan kilit taşları zamanla aşınmış. Ama elde 
yazılı bir proje olmadığı için nasıl değiştirileceği bilinmiyormuş. 
Hemen Türkiye'nin en yetkin mühendis ve mimarlarından oluşan bir heyet hazırlanmış. Bir 
sürü fikir atılmış ortaya, her kafadan bir ses çıkmış ama sonuç alınamamış. Ülkenin en iyi bi
lim adamları bu sorunu çözememiş. Tartışmalar sürerken Camii'nin içinde büyük bir karma
şa sürüyormuş. Ülkenin çeşitli bilim kuruluşlarından bir sürü mimar, mühendis kemerleri in-
celiyormuş. Bu adamlardan biri ortalarda dolanırken kazara gizli bir bölme bulmuş. Bölmede 
üzerinde eski yazı olan bir not varmış. Uzmanlara inceletilen kağıdın orijinal olduğu belgelen
miş. 
Bu kağıt parçası bizzat Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan bir mektupmuş. Mektupta yazılanlar 
tercüme ettirilince şöyle bir metin çıkmış ortaya: "Bu notu bulduğunuza göre kemerlerden bi
rinin kilit taşı aşındı ve nasıl değiştirileceğini bilmiyorsunuz". Kağıtta yazılanlar bununla da 
bitmiyormuş. Koca Sinan kademe kademe kilit taşının nasıl değiştirileceğini anlatıyormuş. He
yet kademe kademe Sinan'ın söylediklerini yapmış. Süleymaniye Camii böylelikle kurtulmuş. 
Bu mektup şimdi Topkapı Sarayı'nda saklanıyor. 

O dönemde yaşayan insanların bakış açılarını biraz inceleyelim isterseniz... Mimar, mü
hendis, müteahhit bir bina inşa ederken nesiller sonrayı düşünüyor, ona göre yapıyor bi
naları... Günümüz koşullarında ise. tamamen müteahhitlerin vicdanına kalmış insan haya
tı... Teknik bilgisizlik de çoğu zaman işin içinde tabii... 

Bakın Hanri Benazus neler yazmış VİCDAN hakkında: 

Vicdan; kendi kendimizi suçlayabilirle, sorgulayabilme ve gerektiğinde kendimize savaş açıp. 
tanıklık edip. ceza verebilme üstünlüğüdür. Akıl ve vicdanımızın bize gösterdiği yol ile ego
muzu ve dizginlenememiş duygularımızın istekleri arasında zaman zaman seçimler yapmak, 
çatışmalara göz yummak durumunda kalırız. 

Çoğu zaman da egomuzu ve duygularımızı kayırmak gibi bir alışkanlık içinde olmaktan da ge
ri kalmayız. Oysa bedene ve akıla ne denli muhtaçsak, iç dünyamız ve huzurumuz için vicda
na da o denli ihtiyacımız vardır. Aslında tüm bunlar biraz bilgi, biraz sorumluluk ve biraz da 
deneyimle birleştirilirse kusursuz sonuçlar alınması her zaman olanaklıdır. 
Gerçekte insanın egosu, güzel duyguların düşmanı değildir. Her şeye karşın küçük bir çaba 
göstererek, eğiterek onu dost yapabiliriz. Vicdan, insanı hep doğruya ve güzele götüren acı
masız bir yönetici ve yönlendiricidir. 

Öyle ya da böyle, her gün gelişmekte olan sezgi ve duygularımızın etkisi altında daha anlaşı
lır ve berrak duruma gelen güncel olayların rengi ve tadı. vicdanımızı biraz daha geliştirir. 

Vicdan kendisine karşı dürüst olan insanın tek efendisidir. 
Elbette vicdan ve bilinci uyandırmak öyle kolay bir şey değildir. Bu savaşta, gün gelecek 
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herkes cehennemi yaşayacaktır. Ama bu savaş bilinçli bir biçimde devam ettirebilirse o 
kapkara cehennemin, pespembe bir cennete çabucak dönüştüğünü görebiliriz. 

İnsanın vicdan ve bilincinin, bilgisizlik ve sevgisizlik karşısında göstereceği dikkat, uyanıklık 
ve duyarlılık kendi içindeki kimliği bulmasına yardımcı olacaktır. 

Vicdan; bilinç, hoşgörü ve tüm sevgi duygularının kaynağıdır. 

Koşullandırılmış düşünce ve bilinç, insanın gelişmesini yavaşlatır. Özgür düşünce, özgür bi
linç, özgür vicdan ise kişinin gelişmesinde, iyiyi, doğruyu, güzeli, gerçeği bulmasına öncülük 
eder. 

İnsanoğlu, vicdanın üstünlüğünü, şefkatin vazgeçilmezliğini, sevginin sonsuz gücünü öğren
medikçe, dünya hep acılar ve düş kırıklıkları dünyası olmaya devam edecektir. 

Kişinin yücelmesi anlayışa, vicdana ve bilgiye dayanır. Bunda en önemli eylem, kendimize ege
men olmak, diğer tanımıyla egomuzu denetim altına almasını bilmektir. 

İnsan bilinç ve vicdanı ile bilimi birleştirmek durumundadır. Aynı zamanda gelenekleri, dinsel 
görüşleri, teknolojinin gelişmeleri ile bağdaştırmak ve böylece yaratıcı düşünceyi madde ile ba
rıştırmak çabasına girmek zorundadır. 

İnsanca yaşamak, vicdanımızın sesini bastırmadan akıllıca, sorumlulukla ve olumlulukla hare
ket etmekle başlar. 

İçgüdüsel olarak, her olayda sorununuz ya da şaşkınlığınız ne olursa olsun vicdanınız, sizin 
haklı olup olmadığınızı adeta bağırır. Tabi duymak isterseniz ya da sesini boğmaya 
kalkmazsanız. 

Vicdan rahatsızlığı, suçun işlendiği anda başlar ve devamlı insanı huzursuz eder. 

Böyle bir durumda suçluluk duyan kişi. ne kendi yargıçlığından ne de kendine biçtiği 
hükümden kurtulamaz. 

Her insan kendi vicdanı içinde en büyük özgürlüğünü yaşar. 

Vicdan insanın; içinde tatlı tatlı duyumsadığı bir ilahi fısıldayıştır. 

Bir kişiyi suçlarken, bir kişiyi yargılarken, terazinin öteki kefesine de mutlaka vicdanınızı ko
yunuz. Göreceksiniz varacağınız sonuçlar çok daha adil olacaktır. 

Hep kargaşalardan, çıkar çatışmalarından yana, ya yok etmek ya da yalnızca kazanmak için 
koşullandırılmış bir dünya... 

Çoğu zaman anlayışın, tertemiz duyguların, sezgilerin, sevginin, hoşgörünün bir ütopya ola
rak benimsendiği bir dünya... 

Yanlış, eğri. kötü bir uygulamanın, bir sabit fikir peşinde gitmeyi, kör nefsine ve hatta zulme 
bayraktarlık etmeyi yaşamın sanki gereği ve hatta gerçeği olarak görmeye başladığımız bir 
dünya... 
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Dünyanın bu katılaşmış ve kalıplaşmış görünümünden sıyrılın. Kendinizle, öz kimliğinizle bu
luşun. 

Asla unutmayın ki; her işimizde, her tavrımızda, her uygulamamızda içimizde en güçlü tanık, 
vicdanımızdır. 

Vicdani kontrol yöntemleri yeterli değilse, ölenlere acıyarak mı geçiştirmeliyiz olayları? 
Halkımız sessiz kaldıkça bu tür olayların önünü kesmek mümkün olabilir mi sizce? 
Yıllar önce Almanya'da bir kasabada et fiyatları arttırılmış buna tepki gösteren ev kadınla
rı, bir hafta et almamışlar ve sonuçta et fiyatları geriye çekilmiş. 

Tepkisizlik, olayları kabullendiğimizin bir göstergesidir. Toplum olarak üzerimize düşen 
önemli görevlerden biri de yanlış olduğunu gördüğümüz, düzelmesini istediğimiz olaylar 
karşısında sessiz kalmamak, gerekli tepkileri göstermektir. 

Tepkisizliğin derecesini anlatan güzel bir hikaye aktarmak istiyorum sizlere... 

Ünlü virtiöz piyanonun başına oturmuş ve salonu hıncahınç dolduran seyircilerin önünde kon
serine başlamıştı. Ancak tuşlara basıp çalıyor görünmesine rağmen, telleri önceden sökülmüş 
olan piyanodan hiçbir ses çıkmıyordu! 

Dinleyiciler, birbirlerine göz ucuyla bakarak ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar, fakat 
nedense tepki gösteremiyorlardı. İki saat süren sessiz konserden sonra, ünlü virtiöz yerinden 
kalkarak büyük bir ciddiyetle onları selamladı. Salon sürekli alkış sesleriyle çınlıyordu. İngil
tere'de yaşanan bu olaydan sonra piyanist, kendisiyle röportaj yapan televizyon spikerine: 

"İnsanlardaki tepkisizliğin nereye kadar varacağını öğrenmek istedim" diyordu... 

"Meğer sınırı yokmuş..." 

Tepkisizliğin sınırı var mı yok mu bilemiyorum ancak ilgililerin toplumsal sorunlara daha 
fazla önem vermeleri beklentisi içinde olduğumu tekrarlamak istiyorum. Fazla kibirli olmak 
gereksiz bir davranış şekli diye düşünüyorum. Bakın ne demiş Polonyalı yazar fAnna 
Yanaj... 

Ne kadar kibirli dursada bardağın önünde eğilir çaydanlık. 
Öyleyse bu büyüklenme niye? 
Bu kibir, gurur niçin? 
Mütevazı ol, hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. 
Bardağı insan bunun için 
Öper daima alnından... 

Sağlıcakla kalınız... 

Dr. Batuhan Kaya 
batuhan@frik.com.tr 
www.dirim.com 
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Değerli Hekim Meslektaşlarım, 

01 Ocak 2003 tarihi itibariyle DİRİM TIP GAZETESİ yayın kabulünde bazı şartlar uygulamaya 
koymuştur. Hakemli dergi olmak ve bitişik arenalarda boy göstermek adına alınmış bu kararları 
sizler sayesinde gerçekleştirebilirsek, hepimizin dergisi olan DİRİM böylece hak ettiği yere 
ulaşmış olacaktır. 

Göstereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Dr. Batuhan Kaya 
Genel Yayın Yönetmeni 

DİRİM (Aylık Tıp Gazetesi), genel tıp ile ilgili araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve 
tüm bilim dallarına ait bilimsel yazılar yayınlar. Yayın için sunulan yazı, gerekli inceleme 
aşamalarından geçerek kabul edildikten sonra her türlü yayın için başka bir dergiye verilmemiş 
olması şartı aranır. Kongrelerde yapılan tebliğler belirtilmek şartıyla kabul edilir. Yazılarda 
anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler yayın kurulu veya danışmanlar 
tarafından yapılabilir. Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
Derginin yazı dili Türkçe'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne ve yeni 
imla klavuzuna uygun olması gerekir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir 
dergide basılmamış olması ve Dirim Dergisi'nin 'Yayın Kurulu" tarafından uygun görülmesi 
gerekir. 
Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların yaymlanabilmesi için, tüm yazarların imzaları 
bulunmalıdır. 
İlaç çalışmalarında, Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak etik kurulun 
izninin alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul kararı bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır. 
Ayrıca tüm çalışmalarda "Helsinki Deklerasyonu", "İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu" ve "İyi 
Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu "nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten 
sonra yazılı ve sözlü izinleri alınmalıdır. 
Dergiye gönderilen metinler üç nüsha halinde yollanmalıdır. 
Yazıların hazırlanması 
Yazılar standart dosya kağıdına bilgisayar veya daktilo ile yaprağın bir yüzüne iki aralıklı 
olarak PC uyumlu bilgisayarda Word programı ile yazılmalıdır Yayınevine veya editöre 
elektronik posta yoluyla veya disketle gönderilmelidir. Yazı içeriğinde yer alan tablo, şekil ve 
fotoğraflar olası bir yanlışlığı önlemek için dergi formatına uygun hale getirilmelidir. 
Başlık sayfasv Bütün yazılarda birinci sayfada yazının başlığı, bunun altında yazarların açık 
isim ve soyadları unvanları ile birlikte yazılmalıdır Bunu, bir satır altta çalışmanın yapıldığı 
kurumun adı ve şehir izlemelidir. Birinci sayfada ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın 
ismi, adresi, telefon ve eğer varsa faks numarası belirtilmelidir. 
Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzdaki gelişmeleri de içine alacak şekilde 
ve mümkünse o konuda çalışmaları olan yazarlarca deneyimlerine dayalı olarak yazılmalıdır 
Derlemenin, o konuda araştırmaları ve deneyimleri olan bir araştırmacının görüşlerinin 
değerlendirildiği geniş bir yazı anlamına geldiği unutulmamalıdır Derlemelerde kaynak adedi 
en fazla 30 ile sınırlı kalmalıdır, özelliği olan derlemelerde bu sınır geçilebilir. 
Editöre çeşitli konularda ve özellikle dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir 
ve yazarlarca cevaplandırılması istenebilir. Bu yazı cevapların dergide yayınlanıp -
yayınlanmamasında editör bağımsızdır 
Kısaltmalar: Ayrı bir sayfada kısaltmalar açıklanmalıdır 

DİRİM/TCMMUZ-AğUSTOS 2003 



Teşekkür: Bu bölümde çalışmaya sınırlı katkıları olan, ancak yazarlar bölümünde yer almayan 
kişilerin ve varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşun ismi yazılmalıdır. 
Şekiller ve tablolar: Fotoğraflar siyah beyaz ve parlak kağıda basılmış olmalıdır. Resimler ayrı 
bir zarf içerisinde gönderilmeli, kağıtlara yapıştırılmamalıdır. Grafikler bilgisayarla 
düzenlenmelidir. Bütün şekillere sıra numarası verilmeli, metin içinde yeri geldikçe bu 
numaralar belirtilmelidir. Her şeklin arkasına yönü. numarası ve yazarın ismi, kurşun 
kalemle yazılmalıdır. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Mikroskopik 
resimlerde büyüme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. Tabloların üzerine numara ve 
başlık yazılmalıdır. 
Kaynakların yazılışı: Kaynak, yazının sonunda metin içerisindeki kullanılış sırasına göre 
dizilmelidir. Yazarların hepsi, tam soyadları ve adlarının harfleri ile yazılmalıdır. Yazarlar 
6'dan çok ise, ilk üç adın ardına 'et al' eklemek suretiyle kısaltılır. Dergi isimleri Index 
Medicus'a göre kısaltılmalıdır: bunun mümkün olmadığı yerlerde kısaltmadan yazılabilir. 
Makale başlıklarında ilk kelimeden sonraki kelimeler küçük harf ile kitap adlarında ise 
kelimelerin hepsi büyük harf ile başlamalıdır. Daha sonra derginin yılı. sayısı, başlangıç ve 
bitim numaralan yer almalıdır. 

Kaynakların yazımı için örnekler: 
Makale için örnek: 
Williams AF, Barclay AN. The immunoglobulin superfamily. Annu Rev Immunol 1988: 6: 381 
Kitap için örnek: 
Lawson WE. The Heart, London, Blackuıell Science, 1998. p. 169 

Yazışma adresi: 
Genel Yayın Yönetmeni: 
Dr. Batuhan Kaya 
Aydmevler Mah. Sanayi Cad. No:22 
34854 Küçükyalı-İstanbul 
Tel: (0216) 388 32 75 
Fax: (0216) 41710 06 
e-mail: batuhan@frik.com.tr 
www.dirim.com 

Yayına hazırlayan: 
Moda İletişimYayıncıhk Ltd. Şti. 
Osmanağa Mah. Sakız Sok. Nimet Apt. 20/9 
34710 Kadıköy-İstanbul 
Tel (0216) 449 03 85 - 418 73 13 
Fax: (0216) 418 72 11 
e-mail: umutbehramturan@yahoo.com 
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