BASIN BÜLTENİ
Menopoz hakkında merak ettiklerinizi uzmanından
dinleyin
Kadın sağlığı konusunda en çok merak edilen ve çoğu zaman yanlış
anlaşılan kritik konularda uzman jinekologların ağzından bilgiler
veren Kadinsagligitv, 24 Mart’ta ‘menopoz’ konusunu ele alacak.
Canlı yayınlanacak programda Prof. Dr. Erdoğan Ertüngealp 1 saat
boyunca halkın sorularını yanıtlayacak.
2014’ten bu yana cinsel sağlık, infertilite, doğum kontrol yöntemleri, gebeliğe hazırlık,
adet dönemi, mutlu cinsellik, kadınlarda en çok görülen hastalıklar, vajinal estetik ve
menopoz gibi A'dan Z'ye kadınları yakından ilgilendiren tüm konular hakkında doğru
bilgiler vermeyi amaçlayan; Bayer tarafından hayata geçirilen Kadinsagligitv.com bu kez
‘menopoz’ konusunda halkı bilinçlendiriyor.
Saat 14:00 – 15:00 arasında menopoz nedir, menopozda kanamalar nasıl olur, belirtileri
nelerdir, belirtilerin üstesinden nasıl gelinir ve tedavisi nasıldır gibi konuları gündeme
getirerek soruları yanıtlayacak olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Menopoz Uzmanı,
Menopoz ve Osteoporoz Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı, EMAS (Avrupa
Menopoz ve Osteoporoz Derneği) 2. Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Ertüngealp ise
ekliyor: ‘Menopoz bir kadının hayatındaki en önemli dönemlerden birisidir. Türk kadını
ortalama 48 yaşında menopoza giriyor ve hayatının 25 - 30 yılını menopoz sonrası dönem
olarak geçiriyor. Egzersiz, beslenme ve doğru hormon tedavisiyle bu döneme erken
yaşlardan itibaren bilinçli hazırlananlar, menopozda yaşam kalitelerini kaybetmiyor.
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menopozun belirtilerini, hormon tedavisini, yapılması gerekenleri ve erken menopozu
konuşacağız.’’
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Endometriozis Derneği’nin de desteği ile Bayer’in hayata geçirdiği Kadinsagligitv.com
projesinde, 100’ün üzerinde gönüllü uzman doktor, günün belirli saatlerinde canlı yayında
merak edilen soruları cevaplıyor.
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Kadın Sağlığı TV Hakkında:
Kadın Sağlığı TV 2014’te Bayer tarafından; cinsel sağlık, infertilite, doğum kontrol yöntemleri,
gebeliğe hazırlık, adet dönemi, mutlu cinsellik, kadınlarda en çok görülen hastalıklar, vajinal estetik
ve menopoz gibi A'dan Z'ye kadınları yakından ilgilendiren tüm konularda kadınları bilinçlendirmek
üzere hayat bulan ve www.kadinsagligitv.com üzerinden erişilebilen bir web televizyonudur.
Türk Jinekoloji Derneği, Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve Endometriozis Dernekleri’nin de desteği
ile hayata geçirilen projede, 100’ün üzerinde gönüllü uzman doktorlar tarafından günün belirli
saatlerinde ücretsiz olarak Kadın Sağlığı TV üzerinden, canlı yayında merak edilen sorular
yanıtlanmaktadır.
Kadınların hayatında farkındalık yaratmayı hedefleyen Bayer Türkiye, Kadın Sağlığı TV ile bilimsel
bilgiyi, sadece bir tık uzaklıkta uzman doktorların güvencesi ile sunmayı hedefiyle ilerlemektedir.
Sitenin kullanımı, konuların seçilme süreçleri ve doktorların canlı yayına hazırlanmasıyla ilgili tüm
çalışmalarla Türkiye’de alanında bir ilki gerçekleştiren Bayer, projeyi uzun soluklu olarak yürütmeyi
ve daha fazla kadına ulaşmayı amaçlamaktadır.
Bayer Türk Hakkında:
Bayer, 1954 yılından beri Türkiye'de 60 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Bugün, Bayer
Türk çatısı altında faaliyet gösteren her üç alt grup - HealthCare, MaterialScience ve CropScience Türkiye’de kendi pazarlarında iyi konumlarda bulunmakta ve büyüme potansiyeli vadetmektedir.
Şirketin, İstanbul’daki genel merkezinin yanı sıra ülke çapındaki 9 bölge ofisi ve biri Gebze’de diğeri
ise İstanbul’da olmak üzere iki üretim tesisi bulunmaktadır. Gebze’deki üretim tesisinde Bayer
CropScience’ın ürünleri üretilirken İstanbul Topkapı’da bulunan tesiste Bayer HealthCare için üretim
yapılmaktadır. Türkiye’de ürettiği ürünleri 40’ı aşkın ülkeye ihraç eden Bayer Türk, mevcut tesisleri
ve insan gücüyle Bayer’in Ortadoğu Bölgesi’ndeki en büyük iştirakidir.

