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Türkiye her yıl 5 bin bebek açık
omurilik hastalığıyla doğuyor
Türkiye Spina Bifida Derneği Genel Başkanı Cevval Ulman, Türkiye’de her
yıl 5 bin bebeğin spina bifida (açık omurilik hastalığı) ile dünyaya
geldiğini söyledi.
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Hurriyet.com.tr’de herkes ilgilendiği konuları seçiyor,
Kendi sayfasını oluşturuyor.
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Bebeğin omurgasının anne karnında düzgün biçimde kapanmaması sonucu ortaya
çıktığını belirten Ulman bacaklarda felç, yürüme bozuklukları, mesane ve bağırsak

KAÇIRMAYIN

kontrolünün olmaması gibi sonuçlara yol açtığına dikkat çekti. Ulman, “Türkiye’de her
yıl yaklaşık 5 bin bebek, bu hastalıkla dünyaya geliyor. Spina bifida, hamileliğin ilk bir
ayında oluşmakta. Bu nedenle hamile kalmadan en az üç ay önce folik asit vitamini
almaya başlamak çok önemli. Bu durum, hastalığı yüzde 70 oranına önlüyor.” dedi.
İzmir'de bulunan dernek üyeleri, spina bifida hastalığına dikkat çekmek amacıyla Konak
ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde biraraya gelerek broşür dağıttı. Daha sonra Gündoğdu
Meydanı'na yürüyen üyeler, burada omurga zinciri oluşturarak, unlara folik asit
eklenmesi için imza kampanyası başlattı. SağlıklıBu
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Ulman, “Yeşil yapraklı sebzeler dışında fasulye, nohut
Ulman, söz konusu vitaminin yeşil yapraklı bütün sebzelerde bulunduğunu aktardı.
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mısır, yulaf gibi tahıl ürünleri ile tüm narenciye çeşitlerinden bu vitamini almak
mümkün. Biz folik asit vitamini alınarak yüzde 70 oranında önlenebilen spina bifida ile
ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak ve Türkiye’de unlara folik asit vitamini eklenmesi
konusunda bir imza kampanyası başlatarak kamuoyu oluşturmak istiyoruz. 81 ülkede
unlar, zorunlu olarak folik asit vitaminiyle zenginleştiriliyor. Hamilelik öncesi günde 0,5
mg. folik asit vitamini alımı yalnızca spina bifidayı değil, aynı zamanda yarık damak ve
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dudak, orta hat anomalileri, bazı doğumsal kalp ve böbrek hastalıklarını da önemli
ölçüde azaltıyor.” diye konuştu.
Türkiye'nin tek Blog Ödüllerine ve Content Marketing Konferansına geri sayım
başladı!
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