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Ýyi bir fikir üretmek isteyen önce çok miktarda bilgiye sahip olmalýdýr. (Linus Pauling)

ÝZCÝLER SARICAKAYAYI COÞTURDU
5. Geleneksel ÇEVSAD Yaz Kampý 19-25 Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Sarýcakaya Havuzlar
Mevkiinde gerçekleþtirildi. ÇEVSAD Yaz Kampýna Eskiþehirden ve çevre illerden yaklaþýk 200 izci
katýldý. Diðer illerden katýlan izcilerimizin yaný sýra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
izcileri de kampýmýza katýldýlar.
ÇEVSAD Ýzcileri kamp boyunca , izcilik ve istasyon çalýþmalarýnda yapýlan eðlenceli etkinliklerle
gönüllerince eðlendiler. Kamp boyunca balýk tutma, havuz, ok atma, ilk yardým, resim, uçurtma, telsiz
ve daha bir çok istasyonda, izcilerimiz ilgilendikleri sosyal alanlarla tanýþma fýrsatý buldular. Ayrýca
yapýlan ödüllü yarýþmalarla izcilerimiz güzel hediyeler kazandýlar.
Gündüz izcilik ve istasyon çalýþmalarý yapýlýrken, her zaman ve her yerde eðlenmesini bilen
izciler, akþamlarý da Kamp Ateþi programlarýnda hünerlerini sergileyerek eðlenmeyi ve öðrenmeyi
bildiler.
Kamp Müdürü Tarýk CAN, Yaþayarak öðrenme metodu olan izcilik, kamp boyunca yapýlan
etkinliklerle izcileri eðlendirmenin yanýsýra oyunlar ve yarýþmalar esnasýnda yapýlan eðitimlerle de
izcilerimizi hayata hazýrlayan bir eðitim sistemidir. Bu yüzden tüm vatandaþlarýmýzdan çocuklarýný
izcilik çalýþmalarýna katýlmasý için desteklemesini ve çocuklarýný derneðimize göndermesini bekliyoruz.
Bizlere hiçbir zaman desteðini esirgemeyen izci ailelerine, izci gönüllülerine ve sponsorlarýmýza bu
kampýn gerçekleþmesine olan katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. diye konuþtu.
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ÇEVSAD Sarýcakaya Belediyesinde

ÇEVSAD Ýzcileri Sarýcakaya Havuzlar Mevkiinde kampýný sürdürürken kamp yerinin
ayarlanmasýnda yardýmcý olan ve kamp esnasýnda desteðini esirgemeyen Sarýcakaya Belediyesi
Baþkaný Ali KAHYAya teþekkür ziyaretinde bulundular.
Kulup Önderi Yücel YILMAZ, 5. ÇEVSAD Yaz Kampýný gerçekleþtirmemiz için belediyenin
imkanlarýný seferber eden Sarýcakaya Belediyesi Baþkaný Sayýn Ali Kahyaya teþekkür ediyoruz. Kamp
öncesinde ve kamp esnasýnda kampýmýz için ihtiyaç duyduðumuz malzemeleri temin etmemizde ve
kamp alanýn temizliði ve bakýmýnda yardýmlarýný esirgemediler. Ayrýca burada yapýlan kamp sayesinde
Sarýcakaya ilçemizin tanýtýlmasýnda bir nebzede olsa ÇEVSAD izcilerinin de katkýsý olduðunu
düþünüyorum. Daha önce bu bölgeye hiç gelmemiþ olan izcilerimizin velileri Kamp Ateþi programý
münasebetiyle Sarýcakaya ilçesine geldiler. Ýzcilerimizin velileri Eskiþehirimizin bu ilçesini çok
beðendiklerini daha sonra tekrar geleceklerini söylediler. Ayrýca kamp öncesinde ve sonrasýnda
derneðimize destek veren kamu kurum ve kuruluþlarýnýn deðerli temsilcilerine, sponsorlarýmýza ve
emeði geçen tüm gönüllülerimize teþekkür ediyoruz. diye konuþtu.
Ýzcilerimiz, Sarýcakaya Belediye Baþkaný Ali Kahyanýn izcilerimize yaptýðý çikolata ve çay
ikramýndan sonra kamp alanýna dönmek üzere ayrýldýlar.
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Destek Verenlere Teþekkür Ederiz...

Hiçbir desteðini esirgemeyen Sarýcakaya Belediyesine; ayrýca
Nallýhan Kasabýna, Þen Kuyumcusuna, Serdar Mahrukata,
Bad- ý Sabah Manavýna, Nar Susam Ekmek Fýrýnýna desteklerinden
dolayý teþekkür ederiz...

YAZ HASTALIKLARI

Yaz ishalleri, sýcak çarpmasý, çabuk bozulan gýdalarla zehirlenmeler, böcek sokmalarý yaz
aylarýnda en sýk karþýlaþtýðýmýz hastalýklardýr.
Yaz ishalleri kirli sularla bulaþan sebze ve meyveler, içme sularýyla alýnan bakteri ve virüslerle
oluþur. Burada temiz su kullanýmý çok önemlidir. Bilinmeyen kaynaklardan, kuyu sularýndan uzak
durulmalý, en azýndan kaynatýlýp soðutularak kullanýlmalýdýr.Sebze ve meyveler iyice yýkanmalý,
mümkünse sirkeli suda bir müddet bekletilmelidir. Bu arada tarým ilaçlarý ve böcek öldürücülerden de
kýsmen kurtulma saðlanýr. Bulaþmanýn önlenmesinde de ellerin sýk sýk bol sabun ve suyla yýkanmasý,
týrnak ve parmak aralarýna dikkat edilmesi çok önemlidir. Kalabalýk davetlerde yemek saatinden önce
piþirilip bekletilen gýdalar sýcaklarýn etkisi ile 4-5 saat gibi kýsa bir zamanda bozulabilmektedir. Özellikle
et suyu konulan yiyecekler, tavuklu pilav gibi, süt ürünleri daha hýzlý bozulabilir. Mikroplar ve toksinler
toplu zehirlenmeler yapabilmektedir. Haberlerde sýk sýk duyduklarýmýz bu nevi zehirlenmelerdir. Bunun
için gýdalar taze piþirilip servis yapýlmalýdýr. Çocuk mamalarý gýdalarý da ayný þekilde bebek yemediyse
4 saat sonra dökülüp yenisi hazýrlanmalýdýr.
Sularla yaygýnlaþan ishallerde genellikle virütik olduðundan semptomatik tedavi yeterli olmaktadýr.
Vücudun kaybettiði su ve mineraller yerine konulursa tedavi baþarýlý olmaktadýr.
Barsak florasý için probiyotik yoðurtlar, ayran, pirinçli gýdalar çok faydalýdýr. Pirinçli, yoðurtlu
yayla çorbasý içine eklenen havuçla birlikte, ki havuç bol potasyum kaynaðýdýr, bol bol tüketilmelidir.
Havuç suyu, þeftali, elma suyu ve püresi, nar suyu, kýzýlcýk marmeladý tercih edilen meyveler olmalýdýr.
Kremalý, çikolatalý, yaðlý, sütlü gýdalar ishal yoðun seyrederken tüketilmemelidir.
Sýcak mekânlarda, kapalý, havasýz ortamlarda terle su kaybedilmesi, damar geniþlemeleri,
oksijen azlýðý gibi sebeplerde sýcak çarpmasý, baygýnlýklar, tansiyon deðiþiklikleri sýk görülmektedir.
Havalandýrmalarýn ayarlanmasý, sulu gýdalarýn fazla tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Uzun süre klimalý
ortamlarda da sinüzit ve klimalara yerleþen bazý mikroplarla oluþan solunum hastalýklarý ciddi rahatsýzlýklar
oluþturur. Filtrelerin temizliði, direkt klima altýnda bulunmamakla tedbirler alýnmalýdýr.
Böcek sokmalarýnda, piknikte, kýrsal alanlarda giysilere önem verilmelidir. Rahat, açýk, renkli
ve uzun giysiler tercih edilmelidir. Böcekle ýsýrýlan bölgeler bol su ve sabunla temizliði antialerjik kremler
sürülmelidir. Hýzla þiþen ve kýzarýklýðý artan böcek sokmalarýnda diþ macunu, yoðurt gibi maddeler
sürülmeyip acilen bir saðlýk kuruluþuna götürülmelidir. Özellikle kene yapýþmasýnda panik yapýlýp
koparýlmamalý, bir saðlýk kuruluþuna pense ile usulüne uygun olarak aldýrýlmalýdýr.
Güneþ yanýklarý ve cilt kanserleri açýsýndan güneþlenme için saat 11-12 ve öðleden sonra 1516 saatleri arasýndan mümkünse dýþarý çýkýlmamalýdýr. Diðer saatlerde de hep gölgelik açýk yerlerde
ve þemsiye altýnda bulunmalýdýr. Bebek ve çocuklarý özellikle 50 ve üstü koruma faktörlü güneþ kremleri
kullanýlmalýdýr. Güneþ yanýklarýnýn zararlý etkileri çok sonralarý da ortaya çýkmaktadýr.
Vakitlerimizi en faydalý iþlerde deðerlendirmek üzere, saðlýklý günler dileðiyle..
Dr. Mehmet Yaþar AKARCA

SÝGARAYA HAYIR !!!
Bilindiði gibi 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalar, kahvehaneler
v.b. hizmet verilen iþletmelerde sigara içme yasaðý baþladý. Bu süreç içerisinde
tüm üzerine sorumluluk düþen tüm kurum ve kuruluþlardan ve
vatandaþlarýmýzdan bu yasaðýn tam olarak yerine getirilmesi için gerekli desteði
vermesini bekliyoruz. ÇEVSAD olarak birçok insanýn hasta olmasýný ve içmeseler
bile pasif içici olmasýndan dolayý saðlýðýn bozulmasýna sebep olan sigaranýn
kapalý alanlarda içilmesine yönelik çýkartýlan sigara yasaðý kanunu destekliyoruz.

