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 Ağutos ayının başında dini bayramımız olan Kurban Bayramı’nı yaşayıp, 

anlamını idrak edeceğiz ve ay sonunda milli bayramımız olan Zafer Bayramı’nı 

kutlayarak köklerimizle yeniden bağ kuracağız. Bu süreçte de bir yandan yaz tatilinde 

olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu süreç çocukları henüz küçük olan ebevynler için yıl 

içindeki geçirilemeyen zamanların telafisi anlamını taşıyor. Üyelerimizle birlikte Bütad 

Akademi on-line derslerde özellikle çocuklarda ortaya çıkan  probleminin ebeveyn ile 

ilişkisini hayretler içinde kalarak öğrendik.    

 Bu heyecanla ve öğrenme ve bilgi yansıtma heyecanımızla yeni  sayımızda;  

 Enüresiz kullanılan Homeopatik 3 ilacı ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri 

derledik, 

 Mimilus’u ineceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Enürezis üzerine etkili  olduğu yönde çalışmalar olan hypericumu ve papatyayı 

inceledik,  

Eylül  ayında konumuz Kaygı Bozukluğu , 

Görüşmek üzere… 
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Belladonna; Nash’ın Hyosciyamus ve Stramonıum ile birlikte 

hezeyan üçlüsünü oluşturur. Semptomlar aniden ortaya çıkar ve 

aniden yok olur, akut, ani ve şiddetli semptomlar verir. Şiddet ve 

heyecan her zaman aktif karakterlidir, olağan dışı, tuhaf, 

beklenmeyen şeyler yapabilen, karmakarışık, öfkeli, anlamsız 

hezeyanlar yaşar. Uyku: Konjestiyonlu:rüyalarla, ajitasyonla dolu, 

uykuya dalınca titreme, sıçramaları başlar. Korkunç rüyalardan 

sıçrayarak uyanır, uyurken konuşmaya başlar, inler, çığlık atar. 

Uykuda idrar kaçırır, yatağını ıslatır (kabusları nedeniyle). Uykuya 

dalarken sıçrar ve yatağını ıslatır. Hasta ayaktayken veya  yürürken 

ya da sadece kımıldadığında damla damla idrar kaçırır. Kadınlar 

üşüttüklerinde veya ürperdiklerinde idrar kaçırır (dulcm,causticum) 

İdrar kesesinde solucan yürüyor hissi. 

Causticum; Polikrest bir ilaç olan custicum, bütün kronik 

hastalıklarda karakteristiğini bulabilir. Mind:Büyük güçsüzlük, 

depresyon, melankoli ile karakterize olan durumlarda kendini 

gösterir. Uzun acılar, tekrarlayan iç sıkıntıları, sürekli endişelerin 

sonunda büyük zayıflıkla güçten düşen kişilerde görülür. Uyku: 

gece rahat pozisyon bulamadığı için uykusuzluk, sürekli hareket 

etme, uyurken bacakların konvulsif hareketleri, kaygı ve endişenin 

verdiği uykusuzluk, ilk uykuda (kreosat,sepia) ve en küçük 

heyecan durumunda idrar kaçırma. 

Öksürünce, hapşırınca, sümkürünce, yürürken gece uykuda idrar 

kaçırma. 

Sepia; Temel olarak calcaria carbonıca, magnesia carbonica, 

natrıum sulpurıicum, natrıium murıiaticum bileşenlerini içeren 

kompleks ilacımız tüm bu remedilerin ruhunu ve semptomlarını da  

kapsar. Özellikle kadın organizması üzerinde etki gösterir, ama 

erkekler üzerinde de faydalı etkisi vardır. Hasta üzgün, bitkin, 

durgundur, kolay ağlar, insanlara, işine, evine kayıtsız kalır. 

Hafızası zayıflamış, beyni boşalmış gibidir. Hasta ne kötüdür, ne 

de tamamen öfkelidir, ne istediğini bilmez, kolay kızdırılır, hastalık 

hastası, daima iç sıkıntısı olan, güçsüzdür. Sıcak basmaları vardır. 

Uyku: Ajite, fantastik, iç karatıcı rüyalar, aşırı heyecandan 

uykusuzluk, sık sık sıçrayarak uykudan uyanma, kol ve bacaklarda 

sürekli titremelerle ajitedir. İrite idrar kesesi ve ilk uykuda (uyur 

uyumaz)idrar kaçırma.İdrar tutamama. 

 

 



ENUREZİS ‘istemsiz idrar 

kaçırma ‘için homeopatik 

remediler 2 yüzyıldır 

milyonlarca hastada en 

güvenilir tedavi 

seçeneklerinden 

olmuştur.İstemsiz idrar 

kaçırma(gece-

gündüz)genellikle çocuk 

hastalığı olmakla beraber her 

yaşta  görülebilmektedir.Bu 

sayımızda 3 remedi inceledik 

ve diğer remedileri tabloda 

listeledik. 

Uzm. Ecz. Berna Barut 

Bayram/İzmir  



 

Atropa Belladona 

 

Causticum  

 

Sepia 

Arsenicum album 
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ARSENICUM ALBUM Huzursuz,ajite, dinlendirici olmayan uykuda -az miktarda, 

yanıcı -idrar kaçırma. 

CAUSTICUM İlk uykuda alt ıslatan çocuklar. 

Gülerken ve öksürürken idrar kaçırma 

KREOSOTUM 

 

Aniden idrar dürtüsü, yetişemeden kaçırma, yataktan 

çıkmaya yetişemeden idrar kaçırma, ilk derin uykuda. 

LYCOPODIUM Uykuda istemsiz idrar kaçırma 

SEPIA Uyuyuncaya kadar kendini idrar kaçırmamak için tutan, 

uyuyunca idrar kaçıran kız çocukları.uyanmakta zorluk çeker. 

HYOSCYAMUS  Konvulziyonlarda istemsiz idrar kaçırma 

EUPATORIUM PURP Kabus-kötü rüya görünce idrar kaçırma 

EQUESETUM Çocuklarda alışkanlık haline gelmiş idrar kaçırma 

STRAMONIUM Korkudan sonra idrar kaçırma 

SULPHUR Altını ıslatma 

TUBERCULINUM Tekrarlayan sistit ve gece altını ıslatma 

ZINCUM Konvulsiyon sırasında idrar kaçırma, öksürüp –hapşırırken idrar 

kaçırma,gece altını ıslatma 

MAGNESIUM MURIATICA Farkına varmadan idrar kaçırma-ARG-N,CAUST 

APIS Öksürürken idrar kaçırma 

BARYTA CARBONICA Gece idrar kaçırma, güven eksikliğinde tuvalet eğitimine geri 

dönme 

BELLADONA Gece ilk ve derin uykuda altını ıslatma, uyanamaz. 

BENZOIC ACID Gece altına kaçırma 

CALCARIA CARBONICA Obez çocuklada gece altını ıslatma 

 

Kay:Homeopatik Remediler Kullanım Kılavuzu,Remedilerin Ruhu,J.A.Lathoud Materia Medica  
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MIMULUS (Mimulus guttatus ,misk otu) 

*Güven ve cesaretin çiçeğidir. 

*Dünyaya karşı nedeni bilinmeyen spesifik korkuların hakim 

olması durumunda kullanılır 

*Korkuları hakkında konuşabilirler 

*Her şeyden korkarlar 

*Yüksek ses ve aşırı ışıktan rahatsız olurlar 

*Migren ve kronik hastalıklara yatkın olurlar 

*Narin yapıdadırlar 

*Sakin ortama ihtiyaçları vardır 

 

Mimulus bilinen korkuların remedisidir. Genel korkuları sıklıkla 

adlandırılamayan Aspen kişilikleri aksine, Mimulus kişiliği 

gerçek hayattan korkar. Bir şeyden korktuğunuz ya da endişe 

duyduğunuz her an ve o’ bir şey’in ne olduğunu 

söyleyebildiğinizde Mimulus kullanacağınız remedidir . 

Mimulus korkuları, gündelik korkulardır: toplum önünde 

konuşma, karanlık, köpek, hastalık ve acıdan korkma …gibi. 

Korkunun adı (örümcek,kuş veya açık alan gibi) konulabildiği 

taktirde fobiler de Mimulus kullanılabilir. Fobilerin tam bir 

dehşete dönüştüğü durumlarda Rock Rose tercih edilebilir. 

Mimulus, genelde sinirli, endişeli, çekingen ve utangaç olma 

eğiliminde olanlar için kullanılan bir tip ve kişilik remedisidir. 

Kolayca kızarabilir veya kekeleyebilir; sosyal faaliyetlerden, 

odak noktasında olacağı her türlü organizasyondan kaçabilir. 

Mimulus hepimizin içindeki o sessiz cesareti ve gücü ortaya 

çıkarır; böylece korkmadan, yaşamın getirdiği günlük sınavlara 

göğüs gerebiliriz. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Dr Bach'ın açıklaması 
Dünyevi şeylerden, hastalıklardan, acıdan, kazalardan, 
yoksulluktan, karanlıktan, yalnız kalmaktan, talihsizlikten 
korkmak. Günlük hayatın korkuları. Bu insanlar sessizce ve 
gizlice korkularını taşıyorlar, onlardan serbestçe bahsetmiyorlar. 

- On İki Şifacı ve Diğer Çözümler 

 

   Enürezis  zihinsel 

sebebi genel olarak; korku 

ve sinirsel bir eğilimin, 

böbrek ve mesaneye büyük 

bir baskı uygulamasıdırr. 

Yardımcı olabilecek çeşitli 

çiçek esansları vardır - en 

çok kullanılan Mimulus , 

Aspen ve Rock Rose'dur . 

Terapötik strateji, kişinin 

daha fazla cesaret ve iç 

ustalık kazanmasına 

yardımcı olmak ve bu 

şekilde böbrek ve mesane 

meridyenleri de iyileşerek; 

kazayla ıslanma olaylarının 

tamamen bitinceye kadar 

yavaş yavaş azalmasıdır.



 

Ecz. Şenay Şentürk- 

İstanbul 
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ENÜREZİS’TE FİTOTERAPİK BİR BİTKİ :  

HYPERİCUM PERFORATUM  

 

Hypericum perforatum bitkilerinden, hidroksile bir 

fenantroperilenkinon olan hiperisin elde edilir. Hiperisin, yüksek bir 

floresans kuantum verimi sergiler ve dokudaki varlığı kolayca 

görselleştirilebilir. İlginçtir ki, insan mesanelerine yerleştirildiğinde, 

hiperisin seçici olarak mesane karsinomu lezyonlarında birikir ve 

CIS tespitinin özgüllüğü ve duyarlılığı sırasıyla% 98.5 ve% 93'e 

ulaşır. Mesane karsinomu lezyonlarında bu seçici hiperisin birikimi 

nedeniyle, bileşik artık yüzeyel mesane kanseri için floresan tanı 

aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak, hiperisin ayrıca güçlü bir 

fotositotoksik aktiviteye sahip bir ışığa duyarlılaştırıcıdır. Birlikte 

ele alındığında, bu veriler hiperisin yüzeyel mesane tümörlerinin 

tüm mesane duvarı PDT'sinde kullanılabileceğini göstermektedir.  
Referanslar:  
Fotokimyasal ve fotobiyolojik bilimler: Avrupa Fotokimya Birliği ve Avrupa Fotobiyoloji Derneği'nin 

resmi dergisi 2004-8-6  

Mesanenin yüzeysel geçiş hücreli karsinomunda potansiyel bir fototerapötik ajan olarak hiperisin. 

[Aday Kamuhabwa, Patrizia Agostinis, Bisan Ahmed, Willy Landuyt, Ben van Cleynenbreugel, Hein 

van Poppel, Peter de Witte] 

Kullanım Önerisi: 

Bir tatlı kaşığı ince kiyim bitki 1 bardak su içinde infüzyon tekniği 

ile hazırlanır.  

➢ Hafif ve orta dereceli depresyonlarda oldukça yararlıdır.  

➢ Korku, gerginlik, uykusuzlukta da iyi neticeler verir.  

➢ Uykuda idrar kaçırma da genellik sinirsel kaynaklı olmasından 

dolayı tedavide iyi neticeler verir.  

 

  

 

 
 

 

Enurezis Tanım Mesane 
kontrolünün kazanılmış 
olması gereken bir yaşta 
istemsiz olarak idrar 
kaçırılmasıdır ve çocuk 
için utanç, aile için ise 
öfke kaynağı 
olabilmektedir. DSM IV 
(Diagnostic and Statical 
Manuel of Mental 
Disorders, Fourth Edition) 
tanı kriterlerine göre 
enürezis şu şekilde 
tanımlanır 
Yatağa ya da giysilere 
tekrarlayan bir biçimde 
idrar kaçırma (istemsiz ya 
da amaçlı olarak) 

➢ En az ardışık üç ay, 
haftada iki kez ortaya 
çıkan bir sıklıkta olması ya 
da klinik açıdan belirgin 
bir sıkıntı doğurması ya da 
toplumsal, 
okulda(mesleki) veya 
önemli diğer işlevsellik 
alanlarında bozulmaya yol 
açması. 

➢ Takvim yaşının en az 5 
olması 

➢ Bu davranışın bir ilacın 
(diüretik gibi) veya genel 
tıbbi bir durumun (diabet, 
spina bifida, bir 
konvulziyon bozukluğu) 
doğrudan fizyolojik 
etkilerine bağlı olmaması. 

 



Ecz. Nurdan Köylü-

ANKARA

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fantropocene.it%2Fen%2F2019%2F04%2F30%2Fhypericum-perforatum%2F&psig=AOvVaw1-wLQY_SWKZAEq8BKStjyl&ust=1565617975545649
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KATKISI OLAN DİĞER BİTKİLER 

 

 

 

➢Yabanmersini: Bu bitkinin büzücü özellikleri idrar üretimini azaltmak için kullanılabilir. 

(Su litresi başına dört çorba kaşığı 5 dakika kaynatın. Günde birkaç bardak alın) 

➢ Limon balsamı: Sakinleştirici bir işlevi vardır. Bazen bilinçsizce yatak ıslatmalarına neden 

olan sinirlerin kontrolüne yardımcı olabilir. 

➢ Meşe: En iyi büzücülerden biri. (10 dakika boyunca su bardağı başına bir çay kaşığı 

kaynatma) (günde üç küçük bardak) 

➢ Mısır: Erkekler ve kızlar gün içinde idrar tutmayı öğrendiklerinde, idrar söktürücülerinin 

idrar kesesinin içeriğinin artmasına yardımcı olmak için mısır ipeği olarak kullanabilirsiniz. 

Bu artan idrar miktarı, kasları güçlendirmeye yardımcı olacak ve geceleri idrar kontrolü için 

iyi bir idrar eğitimi olacaktır. Bu preparasyonlar yatmadan önce en az birkaç saat verilmelidir. 

(10 dakika boyunca su litre başına 4 yemek kaşığı mısır unu kaynatma. Bir gün, tercihen 

sabahları ve her zaman birkaç saat önce en az yatmadan önce birkaç bardak alın) 

➢ Cucurbita pepo L. / Sakız kabağı / Pumpkin: Kabak çekirdeği, biraz idrar söktürücü bir 

işleve sahiptir, idrar üretimini artırmaya yardımcı olurlar. Sabah kabak çekirdeği yiyin, 

mesanenin kaslarını nasıl kullanacağını öğrenmek için yapabileceği idrarın üretilmesine 

yardımcı olabilir. 

▪ Tıbbi Kullanımı (Endikasyonları): 

o Huzursuz mesane 

o Prostat şikayetleri 

Referanslar: 

1. Nevéus T, Gontard A, Hoebeke P, vd. Çocuklarda ve ergenlerde alt üriner sistem fonksiyon terminolojisinin 

standardizasyonu: Uluslararası Çocuk Sürekliliği Derneği Standardizasyon Komitesinden rapor . J. Urol 2006; 

176 : 314–24 [ PubMed ] [ Google Akademik ] 

2. Butler RJ, Heron J. Çocukluk çağında seyrek yatak ıslatma ve gece enürezis prevalansı. Büyük bir İngiliz 

kohortu . Scand J Urol Nephrol 2008; 42 : 257–64 [ PubMed ] [ Google Akademik ] 
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İlaç ilk çare değil… 

Yeni yayımlanan bir klinik araştırmanın sonuçları, bu konuda basit ve 

güvenilir bir çözüm sağlamakta. Araştırma İran’da bu tip sorun 

nedeniyle hastaneye başvuran yaşları yedi ve üzerinde olan seksen 

çocuk üzerinde yürütülmüş. Çalışmada bildiğimiz papatya işleme tabi 

tutularak kullanılmış. Parçalanan kurutulmuş papatya çiçekleri oda 

ısısında su içerisinde bir gün (24 saat) bekletildikten sonra 30 dakika 

kaynatılmış. Bu karışıma eşit miktar tatlı badem yağı ilave edilerek 

kaynatmaya devam edilmiş, bu suretle karışım içerisindeki suyun 

tamamen uçması sağlanmış. 

Herhangi bir ilaç kullanmayan kız ve erkek çocuklar seçilerek iki gruba 

(40 ve 40) ayrılmış. Bir gruba sadece badem yağı, diğer gruba ise 

papatya yağı uygulanmış. Her akşam yatmadan önce çocukların iki 

bacak arasındaki bölgesine 6 damla papatya yağı ya da badem yağı 

sürülüyor. Sonuçlar tedavinin 2, 4 ve 6. haftalarında değerlendiriliyor. 

Sonuç olarak, sadece badem yağı uygulanan çocuklar ile 

karşılaştırıldığında, papatya yağının tüm çocuklarda, 2. hafta 

ölçümlerinden başlayarak istatiksel olarak belirgin bir şekilde ‘gece 

yatağı ıslatma’ sorununu çözdüğü bildiriliyor.  

Enerji özellikleri 

Sakinleştirir, rahatlatır 

Anksiyete giderir ,düşüncelerin zihinde harmonisine yardım eder 

Bitki iliminde papatya; sıkıntıların içindeki tahammülü simgeler... 

Geleneksel kullanımında uterus  ve idrar yolları toniği etkisi ile bilinir.. 

Bedene güç ve dirilik katar... 

İçerik; Alman papatyası: Matricaria recutita seskiterpen, 

seskiterpenol,oksitler 

Roma papatyası: Chamaemelum nobile  

Monoterpen,monoterpenol,keton,ester  

Not;okside olmadığı sürece toksik ve iritasyon yapmaz 

 

 

Genellikle çocuklarda 

görülen gece yatağı 

ıslatma problemiyle başa 

çıkmak için ilaçlara 

başvurmak yerine bitkisel 

çözümler araştırılmalı. 

Papatya yağının durum 

üzerindeki etkisi göz ardı 

edilmemeli. 

 

Çocuklarda, herhangi bir 

böbrek-idrar yolları 

sorunu olmadan, bazen 

gündüz ve genellikle gece 

yatağı ıslatma sorunu 

(monosemptomatik 

enürez) can sıkıcı bir 

durum. Tedavi amacıyla 

genellikle çocuğun ruh 

halini kontrol edebilmek 

üzere depresyon ilaçları 

(trisiklik antidepresanlar), 

idrar kesesinin düz 

kaslarını kontrol eden 

(antikolinerjik) ya da idrarı 

azaltan (antidiüretik) 

ilaçlar kullanılmakta. Tabii 

bu ilaçların söz konusu 

olabilecek yan etkileri bir 

sorun. Özellikle ilaç 

uygulanacak kişiler en 

kıymetli varlıklarımız olan 

çocuklarımız ise durum 

daha da vahim. 



Ecz. Sinem Us, Bursa

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS7c2e_vrjAhVSCuwKHfYID3gQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMatricaria_chamomilla&psig=AOvVaw2Yc-zcrM2RQE5N2eBlmWc1&ust=1565618663217774
https://www.amazon.com/Seedville-Chamaemelum-Nobile-Roman-Chamomile/dp/B004ZGAZFA
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Derneğimizin Amacı; 

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi 

metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir 

veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi  destek metodlarının  tekrar edilebilirliği, 

uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi 

oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır. 

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş 

olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır. Schussler Mineralleri ve Bach 

Çiçekleri Terapisi Homeopati başlığı altında, Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer almaktadır. 

 Bunun dışında girişimsel yöntemler ile ilgili olarak çalışmalarımız da devam etmektedir. 

İnanıyoruz ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar, psikologlar, 

veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde çalışan kişilerin güvenlerini  ve 

uygulama heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan inancını 

arttıracaktır. 

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler 

düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap 

gibi basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için 

bir aradayız. Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle. 

Onursal Başkan; Ecz. Fatma Henden 

Yönetim Kurulu  

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz, Başkan 

Ecz. Ezgi Koçak, Genel Sekreter 

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz. Mahi Gül Koç, Sayman 

Ecz.Sebati Bilgiç, Üye 

Ecz. Şenay Şentürk, Üye 

 

Denetim Kurulu 

Uzm.Ecz. Berna Barut Bayram  

Ecz. Nurdan Köylü 

Uzm.Ecz. Gamze Türkoğlu  
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20- 21 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da Sarkod ve Nosod seminerimizi tamamladık. 
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27-28 Temmuz 2019 Tarihinde İstanbul’da Fitoterapi ve Kanserde Destekler seminerimizi 

tamamladık. 
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EYLÜL AYI PROGRAMI İÇİN KAYIT OLMAYI UNUTMAYIN! 

 

 

  

Not: Eğitim Dili İngilizce olarak değiştirilmiştir.  

Simültane Türkçe tercüme olarak sunulacaktır.  


