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Prof. Dr. Metehan Özen blogger annelere
çocuklarda probiyotik kullanımını anlattı
Sanofi, Mother & Baby Dergisi iş birliğiyle blogger annelere özel bir etkinlik
düzenledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen’in
konuşmacı olarak katıldığı toplantıda çocukların sindirim sisteminin düzenlenmesi
ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinde etkili çözümler tartışıldı. Prof. Dr. Özen,
çocuklarda probiyotik kullanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
22 Haziran 2017 / İstanbul: İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeden
dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, Global yapılanmasında olduğu gibi Türkiye’de de
tüketici sağlığını öncelikli alanlardan biri olarak konumlandırmaktadır. 50 yılı aşkın süredir birçok
ülkede kullanılan ve dünyanın en çok tercih edilen probiyotiği olan Enterogermina’yı, Türkiye’de
de tüketicilerin kullanımına 2015 yılında sunan Sanofi Tüketici Sağlığı yeni bir etkinlik düzenledi.
Mother & Baby Dergisi işbirliği ile blogger annelerle bir araya gelen Sanofi Tüketici Sağlığı’nın bu
etkinliğinde Prof. Dr. Metehan Özen anne bloggerlara probiyotiklerin çocuk sağlığındaki yeri ve
önemine ilişkin bilgiler verdi.
Sanofi’nin dünyanın 30’dan fazla ülkesinde piyasada olan probiyotik ürünü Enterogermina’nın
çocuklarda kullanımı hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı etkinlikte anne bloggerlar keyifli bir
gün geçirirken aynı zamanda faydalı bilgiler edinme şansı da buldu.
Prof. Dr. Metehan Özen, çocuklarda görülen ishal başta olmak üzere birçok hastalığın sindirim
sistemi düzenlenerek ve bağışıklık sistemini destekleyerek kontrol altına alınabileceğini vurguladı.
Bu konuda anne bloggerlara bilgilendirici bir konuşma yapan Prof. Dr. Özen, “Çocuklarda görülen
bazı hastalıkları sindirim sistemini düzenleyerek ve bağışıklık sistemini destekleyerek azaltmak
mümkün. Çocukların bağırsak florasının desteklenmesi ile ishal ve kabızlık gibi sindirim
sorunlarına karşı korumanın yolu probiyotik destekler kullanmaktan geçiyor. Düzenli probiyotik
kullanımıyla solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı çocuk hastalıklarının büyük çoğunluğu da
önlenebiliyor. Yapılan birçok araştırma faydalı mikroorganizmaları içinde barındıran
probiyotiklerin, ishal enfeksiyonun tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Özellikle
mevsim geçişiyle birlikte çocukların çok daha fazla hastalıkla karşı karşıya kalması söz
konusudur. Çocukların bağışıklık sistemini desteklemede en etkili desteklerden biri olan probiyotik
kullanımı bu dönemde çok daha fazla önem taşıyor” dedi.
Sağlıklı bağırsak florasının oluşumu annenin hamilelik döneminde başlayıp, doğum, emzirme,
beslenme gibi diğer tüm faktörler ile geliştiğini ve risklerin buna göre oluştuğunu belirten Prof. Dr.
Metehan Özen, hastalıklarda kullandığımız antibiyotiğin bile bağırsak florasında yarattığı zararları
ve bu dönemde probiyotik kullanımının öneminden bahsetti.

Canlı spor formunda probiyotik içerikli tek ürün olmasıyla öne çıkan Enterogermina probiyotik
mikroorganizma içeriyor ve bu mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık
sistemini desteklemeye yardımcı oluyor.
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