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Tuz kullanõmõnõ azaltõn.
Yemek yaparken fazladan tuz eklemeyin.
Sofranõzdan tuzluÛu kaldõrõn.
Yemeklerinizi taze otlar, limon suyu ve sirkelerle
tatlandõrõn.
Ambalajlõ rn alõrken mutlaka yiyeceklerin
zerindeki etiketlere bakõp sodyum ya da tuz
miktarõ dßk rnleri sein.

4. Hareketli Bir Hayat Yaßayõn. Bedeniniz hareket
etmek iin doÛmußtur. Bu nedenle sevdiÛiniz
herhangi bir ßey ile harekete gein. Bisiklete binme,
yzme, bahe ißleri, sizi mutlu eden herhangi bir
hareketi sein. EÛer zaman sõkõntõsõ ekiyorsanõz;
on dakikalõk basit egzersizleri, gnde birka kez
tekrarlayarak saÛlõÛõnõza katkõda bulunabilirsiniz.
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SaÛlõklõ kan basõncõnõ korumak iin
drt anahtar
1. Kilonuzu SaÛlõklõ Dzeyde Tutun. Fazla kilolu
olmak hipertansiyona yol aabilir. Kilonuzu kontrol
etmenin en iyi yolu vcut kitle indeksinizi
korumaktõr. Vcut kitle indeksini hesaplamak iin,
kilonuzu (kg cinsinden) boyunuzun (metre
cinsinden) karesine bln. Vcut kitle indeksinin
birimi kilogram/metre2'dir. Obezite iin diÛer bir
l birimi bel evresidir (B).
2. Sigarayõ Bõrakõn. EÛer sigara kullanõyorsanõz bu
alõßkanlõÛõnõza son verin. Hi deÛilse gnlk sigara
tketiminizi kademeli olarak azaltõp sõfõra indirin.
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Deneyin:
Üß yerinde asansr yerine merdivenlerden õkõn.
Aracõnõzõ uzaÛa park edin ve birka sokak yryn.
MziÛi aõn, egzersiz yapÝn ya da dans edin!

Dnya Hipertansiyon Ligi Girißimidir.
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Daha Fazla Bilgi iin
www.worldhypertensionleague.org
www.tkd.org.tr
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3. SaÛlõklõ Yiyecekleri Sein. SaÛlõklõ beslenmek her
zaman iyi bir fikirdir. En nemlisi, Ûn atlamamaktõr.
Gnde 3 Ûn saÛlõklõ yiyecekler yeyin ve
porsiyonlarõnõzõn byklÛne dikkat edin.
Fast food ve ißlenmiß yiyecekler yerine:
Her gn taze meyve, sebze, ceviz ve fõndõk
tketiminizi arttõrõn.
Haftada en az bir Ûn etsiz yemek yeyin.
Her gn bir ya da iki kadehten fazla alkoll iecek
tketmeyin.

DEÚERÜNÜ BÜL,
ÜDEALÜNÜ
HEDEFLE
17 MayÝs 2011

Koßulsuz desteÛiyle

Dnya Hipertansiyon Ligi Girißimidir.

Hipertansiyon nedir?

Kan basõncõnõzõ ln.

ÜLA KULLANIMI YARDIMCI OLABÜLÜR

Kan basõncõ nedir?

Hipertansiyon yaygõn olarak Yksek Kan Basõncõ
olarak da bilinmektedir. Kan basõncõnõn yksekliÛi ile
seyreden kronik bir damar hastalõÛõdõr.

Kan basõncõnõzõ dzenli olarak lmek nemlidir.
st kol manßetli monitrl otomatik tansiyon aletiyle
evde kendi baßõnõza tansiyonunuzu lebilirsiniz. Üßte
size birka ipucu.

Birok ila kan basõncõnõ dßrerek aynõ zamanda
fel ve kalp krizlerine karßõ da koruma saÛlar. zen
gsterilmesi gereken kißisel konularla ilgili doktorunuzla
veya saÛlõk danõßmanõnõzla konußun. Þunlarõ
unutmayõn:

Kan basõncõ, kalbin vcuda pompaladõÛõ kanõn
atardamar duvarlarõna uyguladõÛõ kuvvettir.

Dnya Hipertansiyon Gn nedir?
Dnya Hipertansiyon Gn, yksek kan basõncõndan
kaynaklanan nlenebilir hastalõklar olan inme (fel),
krlk, kalp ve bbrek hastalõklarõna dikkat ekmek
ve halkõ korunma, tanõ ve tedavi konusunda
bilgilendirmek amacõyla saptanmõßtõr. Her yõl 17 Mayõs,
Dnya Hipertansiyon Gn olarak kutlanõr.

1. Manßetin kolunuza tam oturduÛundan emin
olun. Tansiyon aletini satõn almadan nce kolunuzun
evresini ln, size uygun olan manßeti setikten
sonra monitr sein.
2. Sakin olun. Kan basõncõ lmne 30 dakika kala
kafeinli yiyecek ve iecekleri tketmeyin, egzersiz
yapmayõn.
3. DoÛru ßekilde oturun. Sert bir iskemleye sõrtõnõzõ
dayayarak dik oturun. Bacak bacak stne atmayõn,
kollarõnõzõ kavußturmayõn. Ayaklarõnõzõ yere dz basõn
ve st kolunuzu dirsekten sert bir yzey ile
destekleyerek kalbiniz dzeyinde tutun.
4. Birka kere lm yapõn. Her lm yaptõÛõnõzda,
birer dakika arayla 2 ya da 3 lm yapõn ve sonularõ
yazõn.
5. Her gn aynõ saatte lm yapõn. Kan basõncõnda
gn boyunca dalgalanmalar olduÛu iin her gn aynõ
saatte lm yapmak nemlidir. En uygun zamanlar
sabah yataktan kalkar kalkmaz ve akßam lmektir.
6. Tm lm sonularõnõzõ kaydedin.

Vcut Kitle Ündeksi, 30 ve zeri ise
aßÝrÝ kilolusunuz.
Kategori

Hipertansiyon kresel bir salgõndõr!
Yksek kan basõncõ yani hipertansiyon nedeniyle her
yõl tm dnyada 7 milyon insan lmekte ve 1.5
milyar insan ise acõ ekmektedir.

Dnya SaÛlÝk
rgtne Gre

VKÜ (kg/m2)
Normal/SaÛlõklõ
18.5 - 24.9
Fazla kilolu
25.0 - 29.9
AßÝrÝ kilolu
³ 30.0
B (bel evresi - abdominal obezite iin; cm)
Erkek
Kadõn
Dipnot; * NCEP-ATP III

> 101*
> 88*
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Ülalarõnõzõ hekiminizin nerdiÛi ßekilde kullanõn.

¥

Herhangi bir yan etki grdÛnzde gecikmeden
hekiminize bildirin ve o sylemeden ila alõmõnõ
kesmeyin.

¥

Ülalarõnõzõ kullanõrken kan basõncõ lmlerinizi
srdrn ve kaydedin.

Kan basõncõ deÛerlerinizi bilin.
Tansiyon aleti monitrnde grnen ilk deÛer; kalp
kasõlmasõ sonucu atardamarlara pompalanan kanõn
en yksek basõncõnõ gsteren sistolik kan basõncõdõr
(byk tansiyon). Bu deÛerin 90'õn stnde, 140'õn
altõnda olmasõ yetißkinler iin genellikle normal deÛerler
olarak kabul edilir.
Daha dßk olan ikinci deÛer ise; iki kalp atõßõ arasõnda,
kalbin dinlenmesi sõrasõndaki deÛer olan diyastolik
kan basõncõdõr (kk tansiyon). Bunun 60'tan byk
ve 90'dan kk olmasõ yetißkinler iin genellikle
normal deÛerler olarak kabul edilir.
AßaÛõdaki tablo yetißkinler iin normal deÛerleri
gstermektedir. Ayrõca hangi deÛerlerin saÛlõk
problemleri konusunda yksek risk taßõdõÛõnõ da
gstermektedir. Kan basõncõ normal insanlarda bile
inißli õkõßlõ bir seyir izlemektedir.
Kan basõncõ deÛerleriniz 140/90 mmHg ve zeri
ise hipertansiyon aõsõndan risk altõnda
olabilirsiniz, vakit kaybetmeden hekiminize
baßvurunuz.
Diyabet veya kronik bbrek yetersizliÛiniz (KBY) varsa,
130/85 mmHg zeri deÛerler hipertansiyon olarak
dßnlr.
YETÜÞKÜNLERDE KAN BASINCI DZEYLERÜ
KATEGORÜLERÜ (mmHG)
Kategori

Sistolik (st#)

Diyastolik (alt#)

Optimal/Normal
Yksek Normal

120Õden az
120-139

80Õden az
80-89

140-159
160 veya zeri

90-99
100veya zeri

YKSEK KAN
BASINCI
EVRE 1
EVRE 2

