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Türkiye Spina Bifida Derneği üyeleri Alsancak
Gündoğdu meydanında renkli bir etkinliğe imza

attı.
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Daha sağlıklı bir gelecek için: Folik Asit!

Spina Bifida(Doğuştan gelen omurga açıklığı)
Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için bir
araya gelen Türkiye Spina Bifida Derneği üyeleri
Alsancak Gündoğdu meydanında renkli bir
etkinliğe imza attı.

Hastalık yüzünden tekerlekli sandalyeye ve
koltuk değneklerine mahkum kalmış
vatandaşlar meydanda buluşarak Bloco
Enstrudo Ritm Grubu’nun çaldığı müzikler
eşliğinde Spina Bifida zinciri oluşturarak,
“Omurlar birleşerek nasıl bir omurgayı
oluşturuyorsa biz de her birimiz bir halka
olarak omurgayı tamamlıyoruz” dediler.

Türkiye Spina Bifida Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cevval Ulman, unlara folik asit eklenmesini
istediklerini belirterek, “ Amacımız Spina Bifida’sız bir yaşam sağlamak. Sağlıklı nesiller olsun istiyoruz Bu
nedenle önlenebilir bir rahatsızlık bizimkisi. Hamile kalmadan önce hamile kalma ihtimali olan herkesin
günlük 0,4 miligram folik asit alması gerekiyor. Ve hamileliğin ilk 3 ayında buna dikkat etmesi düzenli
kullanması gerekiyor. folik asit Spina Bifida’ya engel oluyor. Kalp hastalıklarına ve bazı böbrek
hastalıklarına da engel oluyor. Bizim burada bulunmamızın bir amacı da, Türkiye’de dünyada olduğu gibi
unlara folik asit eklenmesi için bir imza kampanyamız var. folik asit unlara eklenirse ve aynen iyotlu tuzlar
gibi bütün unlar folik asitli üretilirse bizimde çok sağlıklı bir neslimiz olabilir. Dünyada bu teknoloji var
bizde de olsun istiyoruz. Üç bakanlıkla görüşeceğiz, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığıyla. Verilen imzaları bu bakanlığa ileteceğiz ve Türkiye’de de dünyada 81 ülkede olduğu
gibi folik asitli unlar istiyoruz. Sağlıklı nesiller için desteğinizi bekliyoruz” diyerek herkesi kendilerine
desteklemeleri için davet etti.

“Türkiye’de unlara folik asit eklensin” yazılı pankartlar taşıyan dernek üyeleri açıklamanın ardından Spina
Bifida’ya dikkat çekmek amacıyla imza kampanyası başlattı.

Spina Bifida Nedir?

Spina Bifida doğuştan gelen omurga açıklığı anlamına gelen doğumsal bir anomalidir. Beyinde su
toplanması (hidrosefali), bacaklarda felç ya da yürüme bozuklukları, mesane ve bağırsak kontrolünün
olmaması gibi sorunlara yol açar. Ülkemizde her bin canlı doğumdan üçü bu anomali ile doğmaktadır.
Genellikle omurganın üzerinde açık yara, kıllı bölge veya sadece bir gamze şeklinde görülebilir. Açık yara
ile doğumlarda ilk 48 saat içinde beyin cerrahisi doktorları tarafından ameliyat edilmesi gereklidir. Spina
Bifida doğumsal bir hastalık olsa da, toplumdaki engelleri kaldırarak uygun tedavilerle Spina Bifidalı
bireyler üretken, kendi kendine yeten bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilir.
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