NE YAPMALIYIM?
Kilonuzu kontrol altÝna almak iin aßaÛÝdaki nerileri
uygulayabilirsiniz.
ÜLK HATIRLAMANIZ GEREKEN: BU BÜR DÜYET DEÚÜL,
BÜR YAÞAM TARZIDIR.
GkkußaÛÝ renklerinde beslenin: FarklÝ renklerde meyve ve
sebze tketimini artÝrÝn.
AtÝßtÝrmak iin meyve ve kuruyemiß tketin.
Peynir, cips, pastÝrma, sos, kroket, tuzlu kuruyemiß ve
konserve et tketimini kesin.
Kurabiye, kahvaltÝlÝk, hububat, ekmek, burger, kek, pasta,
pizza gibi ißlenmiß gÝda ve fast food tketimini en aza indirin.
Yiyeceklerin etiketleri konusunda bilinli olun, ne yediÛinizi
bilin.
Haftada en az bir defa vejeteryan Ûn tketin.
Ûnleri atlamayÝn. Gnde  Ûn yemek yiyin.
PorsiyonlarÝnÝzÝ kltn ve gereksiz karbonhidrat
tketiminden kaÝnÝn.
Fiziksel olarak aktif olun. HaftanÝn bir ok gn yryß,
bisiklet veya yzme sporlarÝnÝ 30-60 dakika sresince
yapÝn.
Alkol kullanÝyorsanÝz, gnde 2 kadehten fazla tketmeyin.
SigarayÝ bÝrakÝn.

TUZ ATMAYIN!
HER KK ADIM
YARDIMCI OLUR.

Bel evrenizi kontrol edin

Sebze tketin

Egzersiz yapÝn

Tuzu azaltÝn

Dnya Hipertansiyon Ligi Girißimidir.

17 MayÝs 2010

Daha Fazla Bilgi iin
www.worldhypertensionleague.org

Sodyum (sofra tuzu) tketimini

BUNLARI BÜLÜYOR
MUYDUNUZ?

www.tkd.org.tr

Her 10 yetißkinden
3'nde hipertansiyonun
en nemli nedeni
yiyeceklerdeki yksek
oranda sodyumdur.
Sodyum veya diÛer bir
ifade ile TUZ lmcl
sonulara yol aabilir.

P28498

olabildiÛince azaltÝn.
Yemek yaparken ekstra tuz
atmaktan kaÝnÝn ve tuzluÛu
yemek masasÝndan kaldÝrÝn.
nk meyve, sebze, bakliyat,
et, st ve her trl besin
maddesinde tuz bulunur.
Tuz yerine taze sebze ve baharat
kullanÝn.
Sodyum ykl hazÝr soslarÝ satÝn
almak yerine evde kendiniz
hazÝrlayÝn.
Yiyeceklerin zerindeki
etiketlerden ne kadar sodyum
(tuz) ierdikleri hakkÝnda bilgi
edinin.

SaÛlÝklÝ Kilo Kontrol
SaÛlÝklÝ Kan BasÝncÝ

Tketilen sodyumun %80'i
hazÝr yiyecekler, restoran ve
fast-food rnlerinden
kaynaklanmaktadÝr.

Dnya Hipertansiyon Ligi Girißimidir.
Koßulsuz desteÛiyle

17 MayÝs 2010

DNYA HÜPERTANSÜYON
GN NEDÜR?
Dnya Hipertansiyon Gn, yksek kan basÝncÝndan
kaynaklanan nlenebilir hastalÝklar olan inme, krlk,
kalp ve bbrek hastalÝklarÝna dikkat ekmek ve halkÝ
korunma, tanÝ ve tedavi konusunda bilgilendirmek
amacÝyla saptanmÝßtÝr. Her yÝl 17 MayÝs, Dnya
Hipertansiyon Gn olarak kutlanÝr.

YKSEK KAN BASINCI
KRESEL APTA BÜR HASTALIKTIR.
Dnya da 1,5 milyardan fazla insan yksek kan basÝncÝna
(hipertansiyon) sahiptir.

Hipertansiyon; kalp hastalÝklarÝ, inme, bbrek
hastalÝklarÝ ve diyabet iin en byk risk
faktrdr.

YKSEK KAN
BASINCINDAN
KORUNMAK ÜÜNÉ
Dzenli olarak kan basÝncÝnÝzÝ
ln, ltrn.
EÛer kan basÝncÝnÝz yksekse
deÛerlendirme iin hekiminize
danÝßÝn.
EÛer tedavi gryorsanÝz,
ilalarÝnÝzÝ dzenli kullanmaya
zen gsterin.
KiloluysanÝz hekiminize
danÝßÝn.

HÜPERTANSÜYON NEDÜR?
Hipertansiyon yaygÝn olarak yksek kan basÝncÝ olarak
da bilinmektedir. Kan basÝncÝnÝn yksekliÛi ile seyreden
kronik bir saÛlÝk durumudur. Hipertansiyon oÛu zaman
belirti vermeden gelißir. Bu yzden Òsessiz katilÓ olarak
nitelendirilir.

NEDEN HÜPERTANSÜYONDAN
KORUNMALIYIM?
Dnyada her yÝl 7 milyon insan yksek kan basÝncÝ
nedeniyle lmektedir. Bundan ok daha fazla sayÝda
hastada da inme, kalp ve bbrek hastalÝklarÝ, krlk
gibi geri dnß olmayan hasarlar olußmaktadÝr.

KÜLOMUN HÜPERTANSÜYONA
ETKÜSÜ NEDÜR?
AßÝrÝ kilo hipertansiyona, sonra da inme, kalp
yetersizliÛi, Tip2 Diyabet, eßitli kanser trleri ve bbrek
hastalÝklarÝna yol aabilir. BunlarÝn her biri lmcl
olabilir. Bu hastalÝklardan korunmak iin kilo kontrolne
dikkat edilmesi gerekir.

DNYADA KÜLO PROBLEMÜ
AßÝrÝ kilolu olmak dnya apÝnda bir saÛlÝk sorunudur.
Dnyada 1 milyardan fazla yetißkin aßÝrÝ kilolu ve
bunlarÝn 300 milyonu obezdir.

OCUKLUK AÚI OBEZÜTESÜ
YKSELÜÞTE
ocukluk aÛÝ obezitesi de hÝzla artmaktadÝr.
Þimdiden dnyada her altÝ ocuktan biri aßÝrÝ
kiloludur. SayÝlara bakÝldÝÛÝnda TrkiyeÕde
de bu sorunun ok yksek dzeylerde olduÛu
gzlenmektedir.

DNYA GÜTTÜKE DAHA
KK VE ÞÜÞMAN
HALE GELÜYOR.
Kyden kente, kentten
byk kente g, hareketsiz
yaßam tarzÝ, yanlÝß beslenme
ve stres tm dnyada ve
Trkiye'de obeziteyi yaygÝnlaßtÝrÝyor.
HÝzlÝ yaßam temposu hareketsiz insanlarÝ daha sÝk
acÝktÝrÝyor. HÝzlÝ yenen kolay yemeklerin, fazla tuz, ßeker
ve doymuß yaÛ ieren yiyeceklerin tketimi hÝzla artÝyor.
Bunlarla birlikte, obezite de yaygÝnlaßÝyor, obezler
oÛalÝyor.

AÞIRI KÜLOLU (OBEZ)
OLDUÚUNUZU NASIL
ANLARSINIZ?

Obezite tayini iin iki yntem
kullanÝlÝr: Vcut kitle endeksi
ve bel evresi. nerilen
saÛlÝklÝ bel evresi yetißkin
erkekler iin en ok 95cm,
yetißkin kadÝnlar iin en
ok 80cm'dir.

VCUT KÜTLE ENDEKSÜ VEYA VKE (BMI)
NEDÜR?
Vcut Kitle Endeksi (VKE), insanÝn ortalama kilosunun
(kg cinsinden) ve boyunun karesine (metrekare
cinsinden) blmdr (kg/m2).
18.5 altÝ
normalden az
18.5-24.9 saÛlÝklÝ
25-29.9
aßÝrÝ kilolu
30-39.9
obez
40 ve st morbid obez

