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Değerli Yol Arkadaşlarım,
E-Bültenimizin 4’ncü sayısı ile (Mayıs 2022) yine sizlerleyiz.
Şimdi çok daha mutluyuz. Çünkü Uzun süredir tüm dünyayı
etkisi altına alan korona virüs illetiyle mücadeleden büyük
ölçüde başarı sağladık. Bir an evvel maskelerimizden kurtularak,
normal hayatımıza dönmeyi hayal ediyorduk ve nihayet o
günlere kavuştuk veya kavuşmak üzereyiz diyebiliyoruz artık.
Bu süreçte Dernek faaliyetlerimizi her ne kadar sizlerle uzaktan
bağlantı kurarak gerçekleştirsek de, kavuşma arzumuzu; 21 Mayıs’ta Ankara Büyükşehir
Belediyesi ile tertiplediğimiz piknikte, Dünya MS Günü etkinlikleri çerçevesinde
neticeleneceğini arzulamaktayız.
Değerli yol arkadaşlarım, önceki sayımızda hatırlarsanız, bu yıl MS günü etkinliklerimizi
sizlerle yüz yüze ve hastalarımıza moral-motivasyon anlamında çok daha faal bir program
yapmayı planladığımızın müjdesini vermiştim. İşte bu meyanda bahsettiğim piknik
organizasyonundan sonra sizlerle bir hafta sonrasında, yani 29 Mayıs’ta da yine bir başka
etkinlikte birlikte olacağız. Unutmayın biz hep birlikte daha umutluyuz, daha bilinçliyiz ve
çok daha güçlüyüz
Bahsettiğim organizasyonlarda emeği geçenlere Derneğimiz adına yürekten teşekkürlerimi
sunuyorum.
Daha güzel günlerde buluşmak üzere şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygı ve
selamlarımı sunuyor, sözlerimi E-Bülten’imizin 4. Sayısının hazırlanmasında emeği
geçenlere ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımıza teşekkür ederek bitirmek
istiyorum.
Hoşcakalın, sağılacakla kalın…
Aşır NADAR
Dernek Başkanı
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lanması’ önemlidir. Sınıfın serin olması,
mümkün olduğunca havalandırılması,
aynı zamanda kıyafetlerimizi vücut ısımızı arttırmayacak şekilde uygun kalınlıkta tercih edilmesi uygun olacaktır.

Doç.Dr. Eda ÇİFTÇİ DERLE
OKUL VE SINAVLARI YÖNETMEK
Multiple Skleroz hastalığı çocukluk
çağından itibaren görülebilmektedir. Bu
yaşlardan itibaren uzun bir eğitim
hayatı bizi beklemektedir. Aynı zamanda okul yılları sonrasında iş hayatında
da eğitimler ve sınavlarla yine karşılaşmaktayız. Öncelikle çocukluk ve ergenlik döneminde MS görülme oranının
düşük olduğu düşünülürse çevrenizdeki
kişiler büyük oranda MS konusunda
bilgi sahibi olmayabilir. Bu nedenle
öncelikle yakın çevrenize ve bu süreçte
size yardımcı olabilecek yakın arkadaşlarınız ve öğretmenlerinize hastalığınız ve karşılaşabileceğiniz temel
sorunlar ile ilgili bilgi vermek sizi daha
iyi anlamalarına ve çözüm üretmelerine katkı sağlayacaktır.
MS hastalığında atakların önceden
öngörülemeyen zamanlarda ortaya
çıkması, hastalığının özelliği nedeni ile
şikâyetlerdeki dalgalanmalar eğitim
döneminde zorlayıcı olabilmektedir. Bu
süreçte yeni düzenlemelere gereksinim
duyulabilir. Bazen de gün içerisinde
değişen gelip geçici şikâyetleriniz
olabilir. Özellikle ortam ısısı arttığında
ya da vücut ısımız arttıracak aktiviteler
(koşmak gibi) sonrasında şikâyetlerinizde geçici bir dalgalanma (örneğin
görmede bulanıklık, uyuşma gibi) ya da
aşırı yorgunluk hissedebilirsiniz. Sıcaklık mevcut şikâyetlerin kötüleşmesine ya
da yorgun hissetmenize neden
olabileceğinden ‘ortam ısısının ayar-

Bilişsel değişiklikler nedeni ile akademik başarıda değişiklikler olabilir.
Özellikle bilgi işlem hızında yavaşlama,
görsel ve sözel hafızada zorluklar
görülebilir. Görsel bozuklukların yoğun
olduğu dönemlerde okuma ve yazma
gerektiren çalışmalarda zorlanma
olabilir. Böyle dönemlerde dersi kayda
almak ve dinleyerek pekiştirmek
mümkün olabilir, ek olarak sınavların
sözlü olması talep edilebilir. Sınav ve
başarı kaygısı farklı oranlarda da olsa,
herkesin yaşadığı bir süreçtir. MS’li
bireylerde kaygı bozukluğu biraz daha
fazla oranda görülebilmektedir. Bununla kendi başınıza baş etmek için bazı
değişiklikler yapabilirsiniz. Önce-likle
hedef koymak önemlidir. Başarıya
giden yolda hedeflerin ve önceliklerinizi
belirlemeniz; atacağınız adımları belirlemek için gereklidir. Bazen hedefinize
doğru yol alırken zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak karşılaştığımız zorluklarda hemen pes etmemek ve planladığımız yolda ilerlemek sizi başarıya
götürecektir. Bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım istediğimiz sonuca
ulaşamayabiliriz. Bu durumda planlarımız tekrar gözden geçirmek, sizi
engelleyen ya da yavaşlatan durumu
saptamak ve gerektiğinde tekrar
düzenleme gerekebilir. ‘Esneklik’, gerektiğinde kendini değiştirebilmek,
uyum sürecinin bir parçasıdır. Bir miktar
kaygı hissetmek öğren-me sürecini
desteklerken, düzeyin artması ise tam
tersi etki ederek performansın
düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle stres düzeyinin arttığı dönemlerde bazı davranışsal değişikliklerle bu
süreçle başa çıkabilmemiz mümkündür. Zamanımızı iyi planlamak, ortaya
çıkan problemleri saptamak, seçenek3

leri gözden geçirmek, olası avantaj ve
dezavantajları değerlendirip eyleme
geçmek çevresel etkileri değiştirmeye
yönelik yaklaşımlardır. Buna ek olarak
kendi davranış ve tepkilerimizi değiştirmeye yönelik de girişimlerde bulunmamız gerekmektedir. Kendi içimizde
olumsuz ve karamsar düşüncelerin
etkisinden kurtulmamız bunları olumlu
ve gerçekçi düşüncelerle yer değiştirmesini sağlamamız gerekmektedir.
Stres ile ortaya çıkan bedensel
şikâyetler için ise egzersiz yapmak iyi bir
seçenektir. Düzenli egzersiz strese aşırı
tepki vermeyi azaltır. Kafein içeriği
yüksek olan çay, kahve, kola, çikolata
gibi yiyeceklerin tüketilmesi de kaygı
belirtilerini arttıra-bilir. Gününüzü
planlamak zamanınızı verimli kullanmanızı sağlayabilir. Planlarınızı yaparken, gerçekçi ve uygulanabilir olmasına
dikkat etmemiz gerekmektedir. Böylece ders ve işlerimiz dışında sosyal
hayatımıza, hobilerimize daha fazla
vakit ayırmanız mümkün olabilir. Eğer
tüm önerileri uygulamanıza rağmen
kaygılarınız
devam
ediyor
ise
profesyonel bir yardım almakta fayda
vardır. Derslere ve sınavlara yönelik
düzenli bir çalışma programınız olması
önemlidir. Uykusuz kalmak immün
sistem
üzerine
olumsuz
etki
yaratabileceğinden, son döneme bırakılmış ağır ve uzun çalışma temposundan olumsuz etkilenebilirsiniz. Bu nedenle uzun zamana yayılmış bir çalışma
programı daha uygun olabilir.
MS semptomları gelip geçici özelliktedir. Kişilerin özellikle atak döneminde
ortaya çıkan semptomları ve bunu takip
eden düzelmeleri hastalığı bilme-yen
kişiler tarafından anlaşılamaya-bilir. Bu
nedenle yakın çevre, öğret-menler ve
okul çalışanlarının hastalığın bu
özellikleri konusunda bilgi vermek
sosyal destek açısından faydalı olabilir.
Referans: MS ile yaşamak. Nobel Tıp Kitabevleri,
2022.

taşımaz. Tersine hastalığın kabul edilmesi, endişe ve korkuların aile bireyleri
ile açıkça paylaşılması sorunlara üretken ve katılımcı çözümler bulunmasını
sağlayabilir.

Prof.Dr.Hayat Güven / Doç. Dr. Bülent Güven

MULTİPL SKLEROZ HASTASI
NE BEKLER? AİLE VE BAKIM VERENLER
Multipl skleroz (MS) genellikle genç
erişkin dönemde başlar. En üretken
olabilecekleri yıllarda eğitimleri, kariyerleri, evlilikleri ve aile yaşamlarının
etkilenebileceği düşüncesi hasta ve
ailesinde kaygı yaratır. Oysa hastalık
her zaman hastanın yaşamını olumsuz
yönde etkilemeyeceği gibi, olası sorunlar için çözümler üretmek de mümkündür. Bu çözüm yollarına akılcı bir
yaklaşımla yönelmek önemlidir.
Özellikle hastalığın ilk yıllarında, yeni bir
hastalık atağının olup olmayacağı, ya
da ne zaman olacağı, atakların hangi
yakınmalarla ortaya çıkacağı, ileride
kalıcı bir bulguya yol açıp açmayacağı
ve tedaviye cevabın nasıl olacağı gibi
sorular ve bu soruların yanıtlarındaki
belirsizlik hasta ve yakın-larının
endişelenmesine neden olur. Hasta ve
ailesinin hastalık hakkında yeterince
bilgilendirilmesi ve akılların-daki soru
işaretlerinin
giderilmesi geleceğe
yönelik kaygılarını azaltabilir.
Multipl skleroz tanısının konulması ile
sadece hasta değil, tüm aile etkilenir ve
aile içindeki ilişkiler yeniden şekillenir.
MS hastasının ailesinden başlıca
beklentisi duygusal yönden desteklenmesi olsa da, bazen fiziksel desteğe
gereksinimi de olabilir. MS tanısının ve
hastalıkla ilişkili sorunların yadsınması
onların ortadan kalkması anlamını

Hasta ve destek veren aile üyesinin ilgi
duydukları, hoşlandıkları etkinliklere
katılmaları, açık hava aktivitelerine ve
fiziksel egzersize düzenli olarak zaman
ayırmaları duygusal gerginliğin azaltılmasında yardımcı olabilir. Uzun süreli
planlar ve hedefler üzerinde birlikte
çalışılması, hasta ve ailesini daha fazla
güvende hissettirebilir.

Değişebilirlik ve öngörülemezlik MS
seyrinin önemli özellikleridir. Hasta
ataklar ve düzelmeler yaşayabilir. Bazı
işlevlerini kaybedip yeniden kazanabilir
ya da bu işlevlerden bazıları kısmen
düzelir. Ataklar sırasında hasta yakınları da aniden etkilenir, rolleri değişir ve
sorumlulukları artabilir. Destek veren
kişinin bunun farkında olması ve
sorumluluklarının hasta ve kendisi
arasında yer değiştirebileceğini öngörebilmesi, yeni planlamalar yapmaya
hazır olması, yedek çözümlerinin bulunması yararlı bir yaklaşım olacaktır.
Aile bireylerinin hastaya ve sorunlara
doğru ve dengeli yaklaşımı önemlidir,
ancak yakınının hastalığı ile karşılaşan
ve kaçınılmaz olarak endişelenen aile
için bu her zaman kolay olmayabilir.
Hasta ve aile bireylerinin düşünce ve
duygularını, deneyimlerini paylaşabilecekleri destek gruplarına katılmaları
kaygılarını azaltmalarında yardımcı
olabilir.
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Doç. Dr. Semra Ö. Mungan
Sağlıkilimleri Üniversitesi
Nöroloji ABD, Ankara Şehir Sağlık
Uygulama Araştırma Merkezi.
MS’DE BİLİŞSEL BOZUKLUKLAR
MS’de bilişsel bozukluklar, MS’li bireylerin neredeyse yarısında görülmekte ve
sosyal hayatı devam ettirmede
güçlükler yaratmaktadır. Biliş; algı, dikkat, bellek, dil işlevleri, karar verme,
plan yapma, düşünme ve akıl yürütme
gibi zihinsel fonksiyonları kapsar. Tüm
bu fonksiyonların birinin veya birkaçının bozukluğu MS’li hastaların eğitim ve
iş yaşantılarında türlü zorluklara yol
açmaktadır.
Bilişsel bozukluklar, tüm MS çeşitlerinde ve MS hastalığının tüm aşamalarında çeşitli derecelerde karşımıza
çıkabilir. Tekrarlayıcı ataklarla giden
MS hastalarında bilişsel etkilenme
varlığının, ilerleyici tip MS’e geçiş için
öncü bulgu olabileceği de belirtilmiştir.
MS’te etkilenen bilişsel fonksiyonlar
nelerdir?
Erken dönemde hastalarda, önce sözel
bellek ve akıcılık, daha sonra görseluzamsal öğrenme ve hatırlamada
gecikme ve son olarak da dikkat işlevleri
ve bilgi işleme hızında bozulma ortaya
çıkar.
Bilişsel Fonksiyonları Etkileyen Faktörler Nelerdir? MS’li hastalarda bilşsel
fonksiyonları etkileyen bir çok iç ve dış
kaynaklı faktör vardır.

-Depresyon: MS’li hastalarda depresyon, toplumun sağlıklı kesimine göre
daha sık görülür. Diğer kronik hastalıklara göre 3 kat daha sık görülür.
Hastalığın başlangıç bulgusu olarak ya
da hastalık sürecinde herhangi bir
zamanda görülebileceği gibi, uygulanan tedavilerin yan etkisi olarak da
ortaya çıkabilir. Depresyonlu bireylerdeki hayattan zevk alamama,yaşama
dair isteksizlik gibi duyguların dikkat ve
yürütücü işlevleri olumsuz etkilediğine
dair veriler vardır.
-Yorgunluk: MS’li bireyler arasında
yorgunluk yaygın bir problemdir ve
hastalığın en ciddi bulgularından
birisidir. MS’li bireylerin %75- 87’si
yorgunluktan yakınır. Hastalarda yoğun bir enerji ve motivasyon kaybı söz
konusudur. Bu enerji ve motivasyon
kaybı dolaylı olarak hastalardaki bilişsel
fonksiyonlardaki bozulmayı da etkiler
ve tetikler.
-Kullanılan İlaçlar: MS’te çeşitli
bulguların tedavisi için kullanılan ek
ilaçların yan etkisi olarak da bilişsel
performansta azalma ve bozulma
gözlenebilir. Kas katılığı için kullanılan
baklofen, tizanidin gibi ilaçlar, idrar
sorunları için kullanılan bazı antikolinerjik ilaçlar bilişsel performansta
bozulmaya yol açabilir.
- Fiziksel egzersiz: Düzenli yapılan ağır
olmayan egzersiz ile bilişsel performansta kısmi düzelmeler bildirilmiştir.
Özellikle son yıllarda plates ve yoga gibi
aktivitelerin bilişsel performans üzerine
olumlu etkilerinin olduğuna dair
çalışmalar göze çarpmaktadır.
-Koruyucu tedavide kullanılan MS
İlaçları: MS tedavisinde kullanılan
koruyucu ilaçlar hastalığın ilerlemesini
durdurmak, atakları önlemek, MR’daki
lezyonların artışını önlemek ve MR’da
beyin küçülmesini önlemek gibi birçok
olumlu etkiye sahiptir. Bu ilaçların bu
etkileri ile dolaylı olarak bilşsel bozukluğu önlediğini söylemek yanlış olmaz.
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Bilişsel bozukluk olan MS’li hastalardaki bulgular nelerdir?
En sık unutkanlık görülür. Hastalar en
sık randevularını, alışveriş sırasında neler alacağını, başka insanların söylediklerini ve okuduğu kitap ya da gazetedeki haberi unutmak gibi yakınmalar
tanımlarlar. Koyduklarını eşyanın yerini
unutmak da sık karşılaşılan yakınmalardandır. Dikkat ve konsatrasyon bozuklukları, öğrenme zorlukları vardır.
İsimlendirmede güçlükler ve daha
düşük ses tonu ile konuşma görülebilir.
Hedefe yönelik davranış bozuklukları,
kontrolsüz, dürtüsel sözler söyleme,
içgörü kaybı (hasta hatalarının farkında değildir), planlamada bozukluklar
görülür.
MS’de bilişsel bozuklukların tedavisi:
Kognitif rehabilitasyon, hem hasta hem
de ailesini kapsayan psikoterapi ve
farmakolojik tedavi (İlaç tedavisi)
(depresyon ve MS yorgunluğunun
tedavisi) başlıca tedavilerdir.
KAYNAKLAR:
1. Beckman Y, Uzunköprü C (editör-ler).
Özakbaş S, Piri Çınar B (Bölüm yazarları) Multipl
Skleroz,; Multipl Skleroz ve Bilişsel Tutulum,
Bölüm 12, S 218-244. Ema Tıp Kitabevi. 2021,
Ankara.
2. Brochet B, Ruet A. Cognitive Impair-ment in
Multiple Sclerosis With Regards to Disease Duration and Clinical Phenotypes. Front Neurol.
2019 Mar 20;10:261.
3. Hoffmeister J, Basso MR, Reynolds B,
Whiteside D, Mulligan R, Arnett PA, Combs DR.
Effects of diminished positive mood and
depressed mood upon verbal learning and
memory among people with multiple sclerosis. J
Clin Exp Neuropsychol. 2021 Mar;43 (2):117128.
4. Cockshell SJ, Mathias JL. Cognitive functioning
in chronic fatigue syndrome: a meta-analysis.
Psychol Med. 2010 Aug; 40(8):1253-67.

Betül GENÇGÖNÜL
HEKİMOĞLU TÜRKÜSÜNÜN HİKÂYESİ
Türkülerimizi söyler geçeriz. Hikâyesi
nedir bilmeyiz. Oysa her türkünün bir
hikâyesi bir geçmişi olduğu gibi
Hekimoğlu türküsünün de bir hikâyesi
vardır. Bana ayrılan bu köşede sizlere
Hekimoğlu türküsünün asıl hikâyesini
anlatacağım.
Hekimoğlu Fatsa’nın Yassıtaş köyünde
doğmuştur. Küçük yaşta annesini
kaybeder. Babası da kendine bakamaz
bir durumda olduğu için Hekimoğlu
Halis ağanın yanında çobanlık yapmaya başlar.
Onu Hekimoğlu yapan, ağanın gaddarlığı karşısında kendisini ezdirmeyip karşısında dik durarak gösterdiği yiğitliğidir. Ağası çok katı yüreklidir. Gece gündüz demeden karın tokluğuna her işe
koşturtur Hekimoğlu’nu.
Yıllar su gibi akıp geçer. Hekimoğlu bir
gün toprak sahibi olmaya duyduğu
özleminden bahseder ağasına ve
kendisine bir tarla vermesini ister. Ağa
buna çok sinirlenir. Vermez toprağı.
Gün geçtikçe içindeki toprak özlemi
artan Hekimoğlu’nun birde buna Nârin
isimli bir güzelin sevdası eklenince; bir
daha ağasına içini açar. “Ağam bana bir
parça tarla ver. Senin tarlan çok, bende
sayende adam yerine konulur,

sevdiceğimle evlenir, çoluk çocuğa
karışırım” der. Ağanın tepesi atar yine.
“Sen kim, tarla kim. Çoluk çocuk sana
ne gerek.” diye açar ağzını yumar
gözünü. Çobanın sevdalısına da,
çoluğuna da çocuğuna da küfürler
savururken Hekimoğlu bu duruma fazla
dayanamaz, çok sinirlenir ve “yeter
artık” diyerek elindeki kazmayı ağanın
kafasına indirir. Ardından dağların
yolunu tutar. Aynalı martin tüfeğini
omuzuna atar. Zalimin zulmüne isyan
ederek tetiğine basar.

yana; kendi bir başka yana düşer
çatışma sonunda. Atın terkisine bağlayıp getirirler cansız bedenini köy meydanına. Düşmanları bayram yaparken
halk sessiz… İçten içe üzülenler ve yüreği yananlardan kimileri bir şeyler mırıldanır. Sonrasında bu mırıltı Bir türkü
olup dökülür dudaklardan.

O günden sonra nice zalim varsa, nice
haksız varsa köşe bucak kaçar
Hekimoğlu’ndan. Bir yandan da bu
zalimler Halis Ağa’nın çocuklarıyla
işbirliğine girerler. Halis Ağa’nın çocukları ve yakınları artık intikam peşindedirler. Bu uğurda yakalanması için kese
kese altınlar verilerek peşine adamlar
salınır. Yoksul halkla dostluk kuran,
zenginlerden alıp fakirlere veren
Hekimoğlu’nun namı da dağları aşar.
Çitlice’den Belalan’a, Sarıhalli ’den
Gürgent yaylasına kadar duyulur, dilden
dile dolaşır.

Hekimoğlu derler
Benim aslıma
Aynalı martini yaptırdım da narinim
Kendi neslime

Zengine, zalime, sömürücülere sorarsanız: iffetsizin, kanun kaçağının biridir
Hekimoğlu. Ancak köylüye sorarsanız
tam aksine. Hekimoğlu merttir, yiğittir.
Kimsenin ırzına el sürmez. Hak, hukuk
gözetir. Bu uğurda adeta canını ortaya
koyar.

Ünye Fatsa arası
Ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin de narinim
o da vuruldu...

İçindeki toprak hasreti, Nârin’in sevdasına karışır ve zalimlere olan kini bin
beter büyür Hekimoğlu’nun. Ortalık tir
tir titrer. Dehşet saçar Hekimoğlu. Ama
Nârin’in sevdası var yüreğinde. Onun
için konaklar yaptırsa, döşetmek zor…
Ağalar bir olmuş baş etmek zor. İşin öte
yanında durum gergin. Ağalar küplere
binmiş. En sonunda bu işi Aslan Ağa’ya
havale ederler. Ağanın eli uzundur.
Pusular kurulur Hekimoğlu için. Ünye
sırtlarında kıstırırlar. Aynalı martini bir
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Hekimoğlu’nun ismi ve yiğitliği Fatsa’yı
ve Ünye’yi de aşarak günümüze kadar
dilden dile türkü olup dolaşır
Anadolu’nun dört bir yanından…

Konaklar yaptırdım
Mermer direkli
Hekimoğlu geliyor da narinim
Arslan yürekli
Konaklar yaptırdım
Döşedemedim
Ünye Fatsa bir oldu da narinim
Baş edemedim

Bir başka türkü hikâyesinde buluşmak
üzere…

İÇİMİZDEN BİRİSİ

4 yıl boyunca bu ilacı kullanarak hayatıma devam ettim.
2011 yılında Fingya hapını kullanmaya
başladım ve halen kullanmaktayım.
2016 yılında kızımın düğünü öncesinde
baş ağrısı ve gözlerimdeki görüş
bozukluğu ile atak geçirdim ve 5 gün
kortizon tedavisi gördüm.

Müşerref Yücel UYANIK

Merhabalar, Ben Müşerref UYANIK,
1972 Yılı Ankara Polatlı doğumluyum.
Lise mezunuyum. 1991 yılında Eşim
Kahraman UYANIK ile evlendim. Ev hanımıyım. 2 Kızım var. Büyük kızım evli ve
1 Torunumuz var. Ankara Batıkentte
ikamet ediyoruz. Kitap okumayı ve
seyahat etmeyi, ailemle ve yakınlarımla vakit geçirmeyi seviyorum.
1989 yılında Teyzemin çift görme ve
idrar kaçırma nedenleriyle İbni Sina
Hastanesi Nöroloji Bölümünde MS
teşhisi konulmasıyla bu hastalığın
varlığını duymuş ve öğrenmiş oldum.
Benim hikâyemde 1994 yılında baş
dönmesi, yüz felci ve yutkunma zorluğu
ile başladı. Çeşitli branşlardaki doktorlara gittim, sonuçta MS tanısı konuldu.
Hastalığım tespit edildiğinde Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde Doç.Dr. M.Fevzi ÖZTEKİN’in
hastası olarak tedavilere başlandı.
Hastalığımın ilk günlerinde her 6 ayda
bir defa Kortizon alarak 2006 yılına
kadar bu şekilde devam etti. 2006
yılında sol gözümde ağrı ve görme kaybı
oluştu. Doktorumun Optik Nörüt teşhisi
ile 5 gün boyunca kortizon tedavisi
gördüm ve iyileştim. 2008 yılında baş
dönmesi ve mide bulantısı ile hastaneye
yattım. 5 günlük kortizon tedavisi
sonucu Beteferon adlı gün aşırı vurulan
iğne tedavisine başladım.

2019 yılından bugüne kadar kadın
hastalıkları ve fıtık sorunlarım dolayısıyla 5 kez ameliyat oldum. MS
hastalığının başladığı günden bu güne
kadar geçen bu süreçte en büyük
destekçim, başta eşim, çocuklarım ve
yakın aile çevrem en büyük destekçim
olmuştur.
2014 yılında büyük kızım lise 3.sınıfa
giderken bayılma ve baş ağrısı sorunu
ile nöroloji doktoruna gidildi. Yapılan
tetkikler sonucunda maalesef ona da
MS tanısı konuldu ve 5 gün süre ile
kortizon tedavisi aldı. Arada bir atak
geçirmesine rağmen herhangi bir araz
oluşmadan hayatına devam etmekte ve
torunumuzu
büyütmeye
devam
etmektedir.
Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Ankara
MS Derneğine üye oldum. Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin
yakın ilgi ve alakalarını gördüm. Ayrıca
Dernek ile irtibat halinde olan Nörolog,
Fizyoterapist, psikolog ve diğer doktorlarımızın da bizleri bilgilendirmeleri,
destek olmaları biz MS hastalarının
normal yaşantımızı sürdürmemiz konusunda motive olmamıza etki etmektedirler. Böylece bu hastalıkla daha bilinçli
ve donanımlı olarak hayatımızı devam
etmeyi bu sayede öğrenmiş oluyoruz.
Bizlere gösterilen bu ilgi, alaka ve
yardımlar için emeği geçen herkese
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.
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