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Bir çoğumuzda; Temmuz ayı deyince akla gelen ilk çağrışım TATİL oluyor. 

Tatil ise Arapça kökenli bir kelime ve ‘durdurma, özellikle işi durdurma, paydos" 

anlamlarını barındırıyor. Kelime kökü ise atalet ve atıl kelimeleri ile akraba. Bunun 

zıttı ise aktif olmak yani etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal olmak. Ve bunun bir 

üst mertebesi de hiperaktif yani aşırı aktif olmak. Aktif olup atıl olmak ise bir kaos.  

Senelerdir aklımı kurcalayan sorulardan birisidir, acaba Otizm, 

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı gibi bu yeni nesil davranış değişiklikleri evrimsel 

basamağın bir parçası mı? Dikkat dağınıklığı olan bir bireyin; birinin problemi 

olduğunu hissetmesi, sezgisel olması, enerji dolu olması, hızlı hareket etmesi, farklı 

durumları aynı anda algılaması ve bağlantı kurması gerçekten de tedavi edilmesi 

gereken bir durum mu? Yoksa bir adaptasyon mu? Acaba onların en küçük şeyde ya 

da baskıda patlaması, zamanı yönetememesi, eleştirilerde demoralize olmaları 

bütüncül yaklaşımla tolere edilemez mi?  

Elbette ki bir çok bütünleyici yöntem bu konu üzerinde çalışıyor bizler de 

yeni  sayımızda kendi penceremizden neler yapılabileceğine baktık;  

 Homeopatide  kullanılan Homeopatik 3 ilacı ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri 

derledik, 

 Schussler mineralleri ile nasıl destek olacağımızı araştırdık,  

 Clematis’i inceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Hiperaktivite ve Dürtüsellik üzerine çalışmaları olan Valeriana’yı inceledik,  

 Probiyotikler ve önemi hakkında gelişmeleri derledik, 

 Refleksoloji ile çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz diye merak ettik. 

Ağustos ayında konumuz  ‘çocuklarda alt ıslatma (Enürezis)’ , 

Görüşmek üzere… 
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HYOSCYAMUS NIGER 

Sinir sistemi zayıflamış, bitkin, düşüncelerini kontrol edemeyen, 

hareketleri üzerindeki kontrolünü kaybetmiş, zihni karmakarışık, 

hareketleri dengesizdir. Hezeyan, halüsinayson, mani, delilik ortaya 

çıkabilir. Konvülziyon krizleri, sinir ve kasların bu en şiddetli görünümleri 

sonunda derin bilinçsizlik durumu içinde dağılır(epilepsi krizi)  

Güvensiz, kolay kavga eden, kıskanç, kuşkucudur. 

Saçmalama, hezeyan, maskaralık, gülünç hareketler(hayvan taklidi) 

anlamsız gülmeler, olmadık yerde soyunma, genital organ gösterme 

yanında şiddeti sever, vurmak, ısırmak ister, hızlı konuşur. 

STRAMONIUM 

Şaşkın bakışlı, karmakarışık ve öfkeli hezeyan; sürekli konuşan, geveze, 

gülen, yemin eden, şarkı söyleyip saçma sapan dans eden, dua eden, var 

olmayan kişilerle sohbet eden, bazen neşe içinde bazen tamamen 

suskunlaşan, buna rağmen neşeli havası vardır. Genellikle bağırma, 

kavga etme, ısırma, dişleri ile parçalama, kendini ısırma ile öfkeli 

hezeyana sahiptir. 

Halüsinasyonlar ile korku çok belirgindir, öfkesi zaman zaman 

korkunçtur, değişen hezeyanının gerektirdiği bütün pozisyonları alır; 

enine boyuna yatar, tortop olur, dimdik oturur ya da tipik şekilde başını 

defalarca yastıktan kaldırır, karanlıktan korkar, insan içinde olmak ister, 

parlak ışık ve yansıyan nesnelerden korkar, spazmları tetikler. 

COFFEA 

Öfkeli, hareketli, ince, uzun hatta kamburu çıkmıştır. Sinirli, etki altında 

kalan, çabuk bitkinleşen beyin aktivitelerini coşku nöbeti ile tekrar 

kazanır. Entelektüel yetenekler canlanmış, kavrayış kolaylaşmıştır. Neşe, 

coşku, kendisinden memnuniyet duygusu vardır. Heyecanlı, kızdırılabilir, 

aşırı değişken mizaçlıdır. Hemen harekete geçer, ajite ve kaygılıdır. Bir 

yığın fikir hücum eder. Hayal gücü aşırı gelişir, gelecek planı yapmaktan, 

proje üretmekten  uyuyamaz. Uykusuz olmasına rağmen rahattır, 

dönerek uyuya kalır, sıçrayarak uyanır, uykusu kabuslarla bölünür, aşırı 

zihinsel aktivite nedeniyle sinirsel taşkınlıklara eşlik eden fikirler yığını 

vardır. 

Çocuklarda sulu doz hızlı etki, sık kullanım kolaylığı ve etkinin uzun 

sürmesini sağlıyor,C30-200 sulu doz 1x1 /1 hafta kullanıp sonuca göre 

devam edip, ara verebilirsiniz. 

 

 

 

Dikkat eksikliği ve 

hiperaktivitede ilk akla gelen  

3 remediyi inceledik ve 

diğerlerini tabloda paylaştık. 

Uzm. Ecz. Berna Barut 

Bayram/İzmir  

 

 

Hyosiyamus niger 

 

Stramonium 

 

Coffea 
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Kaynak: Homeopatik Materia Medica; J.A.Lauthoud,   Homeopatik Remediler Kullanım kılavuzu;Dr.Roger 

Morrison 

 

 

  

Hyos Dürtüsellik, dikkat ve görsel algı düzeltir 

Stram Saldırgan, şiddetli davranışları azaltmaya yardımcı, 

stres bozukluğu ve endişe giderici 

Verat Sinirleri yatıştırır, kaygı gidericidir. Duygularını kontrol edemeyen çocuklarda 

Sinir krizi geçirmeyi önler. 

Coffea Kaygı ve uykusuzluk çeken çocuklarda yorgunluğu giderir, uykuyu düzenler. yarış 

duygusunu rahatlatır. 

Arg-N Zayıf, öfkeli, sinirli, çocuklarda dürtüsel hareketleri yatıştırır. hafızası zayıftır ,kafa 

karışıklığını giderir. 

Medorrhinum Sinirli,aceleci ,zihinsel olarak donuk ve unutkan, tedirgin çocukları yatıştırır 

Lach Güçlü ve heyecanlı , tedirgin ve karamsar çocuklarda (Hiperaktivite ve huzursuzluk 

giderici) 

Lyc Güvensiz, zorbalık yapan, güçlü görünmeye çalışan  çocuklarda şiddet eğilimini 

yatıştırır 

Tuberculınum Kısıtlanmaya isyan eden özgür, zamanı yetmeyen, memnuniyetsiz  kişiliklerde  

Baryta-iod Huzursuz, gergin, aceleci ve konsantre olmakta zorlananlarda kullanılır. 

Phos Arkadaşlarını kaybetme korkusu olan,psişik,hayalet ,ruhları gören  çocuklarda  

Bell Unutkan, öğrenme  güçlüğü olan , vahşice ve beklenmedik davranışları olan 

çocuklarda . 

Cham Ne istediğini bilmeyen, huzursuz, sevimsiz çocuklarda rahatlama sağlar. 

Cal-phos Sinirli, memnuniyetsiz, arkadaş edinmek isteyen ama çekinen, öğrenme güçlüğü 

çeken çocuklarda dikkat artırıcı ve huzursuzluk giderici. 

Sulp Bencil, unutkan, sınırlı sosyal becerilere sahip yalnız çocuklarda  
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HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT DAĞINIKLIĞINDA KULLANILAN 

SCHÜSSLER MİNERALLERİ 

Nr. 2 Calcium phosphoricum D6: Sakinleşmek ve kas gevşemesinde 
yardımcı olur. İstemsel kasları gevşetir. Hiperaktivitede baskın olan 
dikkate alınmama duygusundan kaynaklı korku ve özgüven düşüklüğünün 
giderilmesine destek olur.  

Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12: Oksijeni bağlayarak hücrelere 
taşınmasını sağlayarak daha iyi konsantre olamaya yardımcı olur.   

Nr. 5 Kalium phosphoricum D6: Beyin ve sinir hücrelerinde görev alır. Bu 
hücrelerin yenilenmesine ve rejenere olmasına yardımcı olur. 
Konsantrasyonun arttırılmasında,özellikle sınav ve öğrenme 
dönemlerinde sağlam ve güçlü sinirlere sahip olmaya destek olur.   

Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6: Düşünce selinden uzaklaşmak ve 
sakinleşmek ve sinirlerin rahatlaması için yardımcı olur. İstem dışı kasları 
gevşetir. Uyku öncesi kullanılır. Ayrıca değersizlik hissinin çözülmesine 
destek olur.  

Nr. 8 Natrium chloratum D6: Sıvı metabolizmasını dengeler. Nr 5 
kullanımıyla birlikte dokuların oluşmasına destek olur.   

Nr. 11 Silicea D12: Dokuların ve sinirlerin gerginliği gidermeye destek 
olur.   

Nr. 14 Kalium bromatum D12: Tiklerin giderilmesinde yardımcıdır. Aşırı 
gerginlik ve yoğunluktan sonra rahatlamaya destek olur. Gece alt 
ıslatmalarında yardımcıdır.  

Nr. 15 Kalium jodatum D12: Konsantrasyonu arttırır ve iç güdüsel 
davranışların azalmasına yardımcı olur. Sürekli hareket etme dürtüsünün 
giderilmesine yardımcı olur.  

Nr. 21 Zincum chloratum D12: Çinko noksanlığında sinirler yıpranmaya 
ve gerginliğe yol açar. Stres, uyku ve uyuma sorunları, sinirlilik hallerinde 
sinir sistemi gerginliklerinin giderilmesinde yardımcıdır. 

Nr. 22 Calcium carbonicum D12: Dikkat dağınıklığında olan enerji 
düşüklüğü ve hastalıklara yatkınlık artar. Bağışıklık sisteminin 
desteklenmesini sağlar, daha fazla katılımcı ve uyumlu olabilmek için.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uzm. Ecz. Fatma Henden 

/Bursa  
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CLEMATİS (Clematis vitalba, Akasma) 

*Hayalperest bir dünyada yaşar. 

*Etrafında olup bitene karşı ilgisizliği ve düşünce dağınıklığı vardır. 

*Kafasını toparlamak da zorlananlar 

*Bilgisi dağınık, evi dağınık vs. olup ayakları yere basmayan kişiler 

*Evi, ofisi, odası karışık; düzen kurmakta zorlanan kişiler 

*Hayallerin içinde kaybolanlar 

*Yaşı kaç olursa olsun çok iyi hayal gücü olan ve fikir üreten ama 

bunları hiçbir zaman eyleme geçirmeyen kişiler 

Clematis "gerçek hayattan" kopuk insanlar için Bach çiçek 

özüdür . Kendi zihinlerinde yaratılan dünyada yaşamayı tercih ederler 

ve iyi ya da kötü haberlere çok az tepki gösterirler.  Başkalarının 

coşkusu veya sorunlarına tam bir ilgisizlik gösterdiği için çevrelerinden 

tepki alırlar, bu kişiler "dünyalar arasında dolaşıyor" gibi görünür ve 

gerçeklere  çok az ilgi gösterir. Clematis’e  ihtiyacı olan bir kişiyi rüyada  

gibi görünümleriyle - odaklanmamış bir bakış açısı ve karışık 

tavırlarından tanıyabilirsiniz .  Asla bugüne tamamen odaklanmadıkları 

için, zayıf hafızaları ve çok az ayrıntı duygusu vardır. Hiç birşey i  

özümseyecek kadar iyi dinlemek için zaman ayıramazlar.Konsantrasyon 

eksikliği çekerler ve ilgilerini çekecek dinamiğe sahip olmayan konuşma 

ve olaylar karşısında çabuk sıkılırlar. 

Bu  remedi , dünyaya ve kendimize gelmemize yardımcı olur;böylece 

daha fazla hayallere dalmak yerine ,daha iyi bir yaşam kurmaya 

çalışabiliriz.Dalgınlaştığımızda ya da konsantrasyon eksikliği 

hissettiğimizde yardım eder.İple çektiğimiz bir şeyimiz olmasından keyif 

almamıza izin verirken ,bugünden de zevk almamızı sağlar. 

Bununla birlikte bilincin kaybedildiği zamanlarda, bayılınca,baygınlık 

hissi olduğunda veya sersemlemiş hissettiğimizde de faydalıdır; işte bu 

nedenle Acil durum kürü kapsamına alınmıştır. 

 

 

 

 

Latince Adı: Clematis 
vitalba 

Grup :İlk On İki Esans 

Duygusal Grup: Mevcut 
şartlara yetersiz ilgi 

Başarısızlığı: Kayıtsız 

Kişilik: Hayalperest 

Erdem: Naziklik 

Hazırlanma Yöntemi: 
Güneş 

 

 

Ecz. Şenay Şentürk- 

İstanbul 

 

Hayalci,uyuşuk,tam uyanık 
olmayan ve yaşama pek ilgi 
duymayan 
kişiler…Sessiz,mevcut 
durumlarından gerçek 
anlamda hoşnut 
olmayan,şimdide yaşamak 
yerine daha çok gelecekte 
yaşayan,ideallerinin 
gerçekleşeceği,daha mutlu 
olacağı zamanların 
umudunda hayat 
bulanlar…Bu insanlar 
hastalandıklarında iyileşmek 
için ya çok az çaba gösterir 
ya hiç göstermez ve belirli 
durumlarda daha iyi 
zamanların veya belki de 
kaybettikleri bir sevdikleriyle 
yine buluşma umudu içinde 
ölümü bile bekleyebilirler. 

https://www.healingherbs.co.uk/essences/twelve-healers
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VALERİANA OFFİCİNALİS 

Kedi Otu (Valerian Officinals) Kedi otu, yatıştırıcı ve antispazm 

özelliği ile sinir sisteminde etkilidir. Anksiyete, uykusuzluk ve 

DEHB’nun tedavisinde kullanılır (Pellow ve diğ., 2011). Valeranik 

asit, merkezi sinir sisteminde GABA’nın yıkılmasını baskılayarak 

huzursuzluk hastalıklarında onun alternatif bir seçenek olmasını 

sağlamaktadır. Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği (ABFB), 3-12 yaş 

arasındaki çocuklarda kedi otu kullanımını tıbbi gözetimle beraber 

onaylamaktadır (Pellow ve diğ., 2011). Huzursuzluk ve dissomniya 

sorunu olan on iki yaşından küçük 900 çocuğa verilen kedi otu ve 

melisa otu karışımının uykuda belirgin iyileşmelere neden olduğu 

gözlenmiştir (Badin, Haddad, & Shatkin, 2016). Zihinsel engelli 

çocuklarda kedi otu kullanılması uykuya dalma süresinin 

gecikmesini belirgin olarak azaltmış ve toplam uyku süresini ve 

kalitesini arttırmıştır. Ayrıca hiperaktvitesi olan çocuklarda daha 

fazla fayda sağlamıştır (Badin ve diğ., 2016). 

UYARI: Sağlık yararı için kediotu kökü çayını kullanmadan önce, 

kediotu kökü için alerjiniz olmadığından emin olun. Kediotu kökü 

çayı içinde bulunan güçlü bileşikler nedeniyle, bazıları ciddi 

olabilen bir takım yan etkilere neden olabilir. 

 

 

 

Hiperaktivite ve Dürtüsellik  

KEDİ OTU(VALERİANA 

OFFİCİNALİS) 

Kediotu kökü çayı, bu 

hiperaktif semptomların 

azalmasına yardımcı olabilir 

ve kullananlarda stres 

hormonlarını ve vücuttaki 

gerginliği azaltırken, aynı 

zamanda bir şey konsantre 

olmaların ve 

odaklanmalarına da 

yardımcı olur. 

 Kediotu kökü çayı Valeriana 

officinalis (Tıbbi Kediotu) 

olarak bilinen Kediotu 

bitkisinden elde edilir.  

Binlerce yıldır geleneksel 

tıbbi uygulamalar için 

kullanılan çiçekli bir bitkidir. 

Daha spesifik olarak, bu 

bitkinin kökü genellikle 

kurutulur ve valerenik asit, 

flavononlar, alkaloidler ve 

seskiterpenlerin yüksek 

konsantrasyonuna bağlı 

olarak ilaçlarda kullanılır. Bu 

güçlü aktif bileşenler, bu 

bitki çayını dünya çapında 

yaygın olarak 

kullanılmasının yanı sıra bir 

dizi anksiyolitik, sedatif ve 

anti-spazmodik özelliklere 

sahiptir. 

 
Ecz. Nurdan Köylü-

ANKARA 
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PROBİYOTİKLER  

 İnsanların aynı embriyolojik kökenden gelişen iki sinir sistemi vardır; 

1. Beyin ve omurilikten oluşan merkez sinir sistemi 

2. Bağırsaklarda bulunan gastrointestinal sinir sistemi 

Bu iki sinir sistemi arasındaki bağlantıyı nervus vagus sağlar. 

Bağırsaklardan beyine giden bilgi, beyinden bağırsağa gidenden çok 

daha fazladır. Bu bağlamda önemi yeteri kadar anlaşılmamış olsa da 

bağırsaklardaki sorunların nöropsikiatrik hastaların oluşumunda rol 

oynamaları kaçınılmazdır. Gerçekten de son yıllarda yoğunlaşan 

araştırmalar bu hastalıkların nerdeyse tamamında bağırsak florası bozuk 

olduğunu (disbiyozis) göstermektedir. 

Bu nedenle sindirim sistemi nöropsikiatrik hastalarda beslenmeyi 

sağlayacağına çok önemli bir toksin kaynağı olmaktadır. Disbiyozis 

sırasında sayıları artan patojenik mikropların toksinleri bağırsak çeperini 

tahrip ederek (bağırsak geçirgenliğini artırarak) kana geçerler ve oradan 

da beyine giderler. Bağırsaktan beyine akan bu toksisite beyinin normal 

fonksiyonlarını yapmasını engeller.Patojen mikroplar bir taraftan amino 

asitler, vitaminler ve omega-3 yağ asitleri gibi besleyici maddelerin 

emilimini azaltarak, diğer taraftan da enflamatuar sitokinler ve oksidan 

maddelerin oluşumunu artırıp otoimmüniteyi uyararak sinir sisteminin 

bütünlüğünü bozarlar. 

Probiyotikler-Nörotransmitterler 

Probiyotiklerin çeşitli nörokimyasalları ürettiğini bildirmiştir(Bioessays. 

2011; 33:574–581). Bunların başında anksiyete ve depresyonda çok 

önemli bir rolü olan olan GABA (inhibitor nörotransmitter) gelir. 

Probiyotiklerin en önemli üyeleri olan Lactobaciluslar ve 

Bifidobacterlerin glutamattan GABA oluşturduğu gösterilmiştir.(Ochoa-

Repáraz J, Mielcarz DW, Wang Y et al. (2010) A polysaccharide from the 

human commensal Bacteroides fragilis protects against CNS 

demyelinating disease (Mucosal Immunol 3:487–495)Yine önemli bir 

nörotransmitetter olan serotonin (5-HT) duygudurum (mood) dahil 

birçok fonksiyonları olan antidepresif bir amino asit türevidir. 

Probiyotikler bağırsaklarda, sinir sisteminde sentezlenenden çok daha 

fazla serotonin üretirler (Gastroenterology.2009; 136:2003–2014.)(J 

Psychiatr Res. 2008; 43:164–174.).Bunların dışında probiyotikler astilkolin, 

norepinefrin, dopamin gibi diğer önemli nörotransmitterlerin yapımını 

da artırırlar. (Springer, 2010: 17–52.)( Bioessays 2011;33:574–581.) 

 

 

Dünyada yaygınlık oranı %5-

15 arasında olan dikkat 

eksikliği/hiperaktivite 

bozukluğunda, ülkemizde de 

tanı konma ve tedaviye 

başvurma sıklığı giderek 

artmaktadır. Bu durum farklı 

tedavi arayışlarını da 

beraberinde getirmektedir.  

Dikkat eksikliği/hiperaktivite 

bozukluğu tedavisinde sık 

olarak kullanılan 

stimulanların kırmızı 

reçeteye tabi olması hasta 

yakınlarının alternatif tedavi 

arayışlarında etkili 

olmaktadır. Alternatif tedavi 

olarak dünyada yaygın 

olarak kullanılan yöntemler 

diyet uygulamaları, 

feedback uygulamaları, 

bitkisel tedavi arayışları ve 

diğer yaklaşımlar olarak 

sınıflandırılabilir. Diyet 

uygulamaları daha çok 

tamamlayıcı tedavi olarak 

sunulmaktadır.( Anadolu 

Psikiyatri Dergisi 2009; 

10(Ek sayı.1):S21) 

 

Uzm. Ecz. Gamze Türkoğlu 

ANKARA 
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Refleksoloji  

5000 yıllık geçmişi olan eski bir uygulamadır. Refleksoloji 

uygulamalarına ait ilk kanıtlar Mısır’da bir mezar duvarı 

betimlemesinde görülmüştür. Çin’de tanı ve tedavi sistemlerinden 

biri olarak tanımlanan ve popüler TAT yöntemlerinden biri olan bu 

uygulamaya Çin’deki eski yazılarda da “parmakların kullanılması ile 

yapılan tedavi” şeklinde görülmüştür.(Neşe Uysal, Sevinç 

Kutlutürkani, Medical Journal of Bakırköy,  2016 

Refleksoloji, vücudun kendi doğal enerjisinin iyileşmesini 

teşvik eden güvenli ve istilacı olmayan bir terapidir. Refleksoloji, 

ayaklarda, bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine 

karşılık gelen refleks noktalarına, el ve parmaklarla uygulanan bir 

baskı tekniğidir. Bu refleksloji noktaları vücudun haritasını temsil 

edecek şekilde düzenlenir, sol ayak vücudun sol tarafını sağ ayak ise 

sağ tarafını temsil eder. Ayak ve el refleksolojisi ayak tabanındaki 

belli noktaların manuel uyarılarak vücuttaki sinirlerin ve kan 

dolaşımının uyarılmasıyla bedenin kendi kendini tedavi etme 

mekanizması harekete geçirilir ve bedende fizyolojik bir rahatlama 

sağlanır. Refleksoloji terapisi vücudun her bölgesinin ayaklarda 

bulunan belirli bir noktaya karşılık geldiği ve bunlara uygulayacağınız 

basınçlarla tüm vücudu gevşetip dengeleyebileceğiniz ve hatta bir dizi 

rahatsızlığın sağaltımına yardımcı olabileceğiniz teorisinden yola 

çıkar. 

Refleksolojiyi bugünkü şekliyle beyin dahil olmak üzere tüm 

organlarımızın el ve ayak tabanlarındaki uzantılarına yani son bulan 

sinir uçlarını manuel tekniklerle uyarma olarak tanımlayabiliriz. Kısaca 

sinir sistemimizin el ve ayak tabanındaki periferik sonlanmalarını 

uyarma olarak tanımı geliştirebiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunda Refleksoloji çalışması çocuklarda zihni aktifleştirir 

hafızayı kuvvetlendirir. Beynin işleyiş hızının düzenlenmesi, ön beyin 

çalışma sisteminin düzenlenip geliştirilmesi gibi temel bir amaç 

etrafında toplanır. 

  Temel bölge sol ayakta baş parmağının belli üniteleri, belli 

kısımlarıdır. Beynin sempatik bölgesi daha çok hızlı çalıştığına dair 

hipotezler vardır. Bunun için bu hipoteze dair yapılan çalışmalarda 

beynin o bölgesinin sol ayaktan yapıldığı yani parasempatik dediğimiz 

bölgeden yapıldığı takdirde daha yavaş tempoda çalışmasını 

düzenleyerek  çalışmalarını sağlamaktır.(Refleksolojiye Giriş, Halil 

Tabur- Esat B. Z. Başaran) 

DEHB’da bu hipoteze dayanarak yapılan uygulamalarda 

çocuklarda olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. 

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu 

 

Aşırı hareketlilik, dikkat 

sorunları ve istekleri 

erteleyememe belirtileriyle 

ortaya çıkan bir psikiyatrik 

bozukluktur. Dikkat eksikliği 

Hiperaktivite Bozukluğu olan 

çocuklar, aşırı 

hareketlidir,detaylara dikkat 

etmez,organizasyon sorunu 

yaşar, dikkatleri çabuk dağılır, 

engellenmeye ve beklemeye 

tahammülleri yoktur. 

Sabırsızdırlar, kolay 

uyarılabilirler, çabuk kızar, 

hareketlenir ve kolay incinirler. 

Çocuğun yaşamının  her anını  

etkileyen  nörobiyolojik bir 

bozukluktur. Çocukların 

%5’nde görülen bu bozukluk  

erkek çocuklarda kız çocuklara 

oranla daha fazla 

görülmektedir 

Ecz. Mahi Gül Koç  

ANKARA 
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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  

 


