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Sahte rakı içtiğinizde bunlar

oluyor
Herkes İç_n Ac_l Sağlık Derneğ_ Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, son günlerde
ölümle sonuçlanan rakı zeh_rlenmes_n_n görülmes_yle b_rl_kte d_kkatler_n yen_den bu
konu üzer_ne çek_ld_ğ_n_ söyled_.

0

HERKES İç_n Ac_l sağlık Derneğ_ Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, son olarak İzm_r’de meydana
gelen sahte rakıdan ölüm olayları üzer_ne yaptığı açıklamada, "Rakı _çt_kten 12 saat sonra b_l_nç
bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş Ağrısı, bulantı, kusma, ş_ddetl_ karın ağrısı, sırt, kol ve
bacaklarda ağrı, görme bozukluğu bel_rt_lerden en az _k_s_ varsa mutlaka ac_l serv_se başvurun. Ucuz
olsun d_ye yaşamınızı r_ske atmayın" ded_.
 
Herkes İç_n Ac_l Sağlık Derneğ_ Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, son günlerde ölümle sonuçlanan
rakı zeh_rlenmes_n_n görülmes_yle b_rl_kte d_kkatler_n yen_den bu konu üzer_ne çek_ld_ğ_n_ söyled_.
Öneml_ b_r sağlık sorunu olan rakı zeh_rlenmes_n_n aslında met_l Alkol zeh_rlenmes_ olduğuna d_kkat
çeken Rodoplu, "Normal şartlarda alkollü _çk_ler ve kolonya et_l alkol _le hazırlanmaktadır. Ancak bazı
üret_c_ler mal_yetler_ düşürmek ve daha fazla kazanç elde etmek amacıyla _çk_ ve kolonyalara _nsan
sağlığına çok zararlı met_l alkol _lave etmekte ve _ç_lmes_yle met_l alkol zeh_rlenmes_ meydana
geleb_lmekted_r" ded_.
 
Endüstr_de boya _ncelt_c_, teks_r mak_ne sıvısı, ant_fr_z, cam tem_zley_c_ g_b_ maddeler_n yapımında
kullanılan met_l alkolün, aynı zamanda yasa dışı olarak sahte _çk_ ve kolonya yapımında kullanıldığını
bel_rten Rodoplu, zeh_rlenme hal_nde bulantı, kusma, baş dönmes_, baş ağrısı, tans_yon düşmes_ ve
artmış solunum görüldüğünü söyled_.
 
Asıl zeh_rlenme bel_rt_ler_n_n met_l alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başladığını vurgulayan
Dr. Rodoplu, "Rakı _çt_kten 12 saat sonra etk_ler ger_lerken, sahte rakı sonrası yakınmalar artar. Bu
b_lg_n_n uyarıcı olması gerek_r. Rakı _çt_kten 12 saat sonra b_l_nç bulanıklığı, denge ve hareket
bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, ş_ddetl_ karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme
bozukluğu bel_rt_lerden en az _k_s_ varsa mutlaka ac_l serv_se başvurun. Sakın zaman kaybetmey_n"
ded_. Uzm. Dr. Rodoplu, "Ucuz olsun d_ye yaşamınızı r_ske atmayın" d_yerek vatandaşları sahte rakı
tüket_m_ne karşı da uyardı.
 

HEKİMLERE DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI
 
Ac_l serv_slerde çalışan hek_mler_ ve a_le hek_mler_n_ de rakı zeh_rlenmes_ne karşı d_kkatl_ olmaya
çağıran Rodoplu, meslektaşlarına şöyle seslend_:
 
"Rakı zeh_rlenmes_ c_dd_ b_r halk sağlığı sorunu hal_ne gelm_şt_r. Bakanlık yetk_l_ler_ bu konuda
gereken_ yapacaktır. Ancak, b_z hek_mler de bulguları çok _y_ değerlend_rmel_ ve r_sk almadan en ufak
şüphede hastalarımızı gerekl_ tedav_ye almalıyız. Bulguları gözden kaçırdığımızda ölümcül olab_len bu
tabloya karşı uyanık olmalıyız."
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