
Dünya Hipertansiyon günü nedir? DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

İRTİBAT

Yüksek Kan Basıncı
Küresel Bir Salgındır.

Zararlarından
kaçınmak için ....
Kontrol et!

Dünya hipertansiyon günü, yüksek kan basıncının
neden olduğu inme, kalp ve böbrek hastalıklarına
dikkat çekebilmek ve hipertansiyondan korunma,
tanıma ve tedavisi üzerine halkın bilinçlendirilmesini
sağlamak amacıyla kabul edilmiştir.
Her yılın 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü
olarak kutlanır.

Tüm dünyada 1.5 milyardan fazla insan yüksek kan
basıncına (ya da Hipertansiyon) sahiptir.

Hipertansiyon, kalp hastalığı, inme, böbrek hastalığı
ve diyabet için en büyük risk faktörüdür.

• Kan basıncınızı düzenli

 olarak ölçtürün.

• Eğer yüksekse bir sağlık

 kuruluşuna müracat

 ederek kontrolden geçin.

• Eğer tansiyon yüksekliği

 için ilaç alıyorsanız onları düzenli olarak kullanın.

 Kilo vermek için doktorunuza danışın.

www.turkhipertansiyon.org
www.sagIik.gov.tr

www.beslenme.saglik.gov.tr/
www.worldhypertensionleague.org

www.hypertension.ca
www.hypertension.qc.ca
www.worldkidneyday.org

www.worldactiononsalt.com
www.idf.org

www.ish-world.com

Konur Sokak 38/11
Kızılay, Ankara

Tel:3124173125
info@turkhipertansiyon .org

SAĞLIKLI KİLO
SAĞLIKLI KAN BASINCI
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*Dünya Hipertansiyon Ligi tarafından başlamıştır.
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Bel çevreni kontrol et Sebze meyve ye

Egzersiz yap Tuzu kes

’nin Koşulsuz Katkılarıyla...



Hipertansiyon, sıklıkla yüksek kan basıncı
olarak bilinir ve tedaviyi gerektiren 
kronik medikal bir durumu tarif eder. 
Hipertansiyon belirti ve bulguları: Baş ağrısı,
uykuya eğilimin artması, bilinç bulanıklığı,
görme bozuklukları, bulantı ve kusmadır. 

    Dünyanın bazı bölgele-
      rinde artan bir obezite
     salgını vardır ve bu
                büyük oranda globalleşme
               ile ilişkilidir. Halk kırsal
               alandan kentsel alana
              taşındıkça genellikle batı
tarzı yaşam şeklini benimsemektedir. İnsanlar tarlalarda
çalışmak yerine stresin yoğun olduğu masa başı işlerde
saatlerce çalışmaktadırlar. Bu durum insanların zamanla
yarıştığı, çok fazla hareket etmediği, enerji harcamakta
zorlandığı bir yaşam tarzına neden olmaktadır. insanlar
hızlı yemek yemek için lokantalara gitmeyi, ''fast food"
yemeyi ya da doymuş yağ, tuz ve şeker içeriği yüksek
hazır gıdalar ile karın doyurmayı tercih etmektedirler.
Bu tercihlerin sonucu ise giderek sayısı artan kilolu ve
obez insanlardır.

Yüksek kan basıncı nedeniyle tüm dünyada 
her yıl 7 milyon ölüm olmaktadır. 

Kilolu olmak hipertansiyona neden olur. 
Hipertansiyon ise, ölümcül olan inme, 
kalp yetmezliği, damarlarda balonlaşma, 
tip il şeker hastalığı, bazı tip kanserler ve
böbrek yetmezliğinin gelişimini kolaylaştırır.
Sonuç olarak kiloya dikkat ederek daha iyi
bir sağlık durumu sağlanabilir. Kilonuzu kontrol etmenin iki önemli

yolu, karın çevresi ve vücut kitle
indeksinin uygun aralıkta olmasıdır.
Önerilen sağlıklı karın çevresi erkekler
için 94 cm, kadınlar için ise 80 cm'nin
altında olmasıdır.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) insanın kilo
durumunun 'bir göstergesidir. Vücut kitle
indeksini hesaplamak için kilonuzu (kilogram
olarak), boyunuzun karesine (metre olarak)
bölünüz . VKİ;
            18.5'in altında iseniz zayıfsınız.
    18.5-24.5 arasında iseniz sağlıklısınız.
         25-29.9 arasında iseniz kilolusunuz.
               30-39.9 arasında iseniz obezsiniz .
               40'ın üzerinde iseniz ölümcül
     olabilen obeziteye sahipsiniz.

Şişmanlık (obezite), dünya çapında artan bir sorundur.
Tüm dünyada en az 300 milyonu aşırı şişman olmak
üzere 1 milyardan fazla erişkin kiloludur. 

Çocukluk çağında obezite kesinlikle 
artmaktadır. Küresel olarak her 
altı çocuktan biri kiloludur. 
Kuzey Amerikan toplumuna 
bakıldığında bu daha da 
fazladır. Türkiye'de de bu 
problem giderek daha fazla 
ciddiyet kazanmaktadır. 

HİPERTANSİYON NEDİR? Dünya küçülmekte ve
  şişmanlamaktadır.

Ne yapabilirim?

Kilolu olduğunuzu nasıl
anlarsınız?

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) nedir?

Hipertansiyonu niçin 
önemsemeliyim? 

Kilom hipertansiyonu 
nasıl etkiler? 

Dünyanın kilosu

Çocukluk obezitesi artmaktadır. 

Kilonuzu kontrolde tutmak istiyorsanız burada bazı basit
adımları bulabilirsiniz

Öncelikle, Hatırlayın, Bu bir diyet
değildir, bir yaşam şeklidir.
• Taze sebze ve meyve tüketimini
 arttırın.

• Atıştırmalık olarak meyveleri ve kabuklu yemişleri doğal
  formunda yiyin.
• Fiziksel olarak aktif olun._ Hemen hergün 30-60 dakika
 yürü meyi, bisiklet binmeyi ya da yüzmeyi deney in .
•  Tuzlu Peynir, cips, pastırma, hazır sofra sosları,
 kızartmalar, tuzlu ktıruyemişler ve hazır gıdaları kesin .
•  Yiyeceklerin etiketlerine mutlaka bakın.
 Ne yediğinizi bilin .
•  Haftada en az bir kez tamamen sebze ağ ırlıklı yemek . .
 yiyin.
•  Öğünleri atlamayın . Günde 3 öğün yemek-yiyin.
•  Porsiyon büyüklüğünü .azaltmak, gereksiz fazla
 karbonhidrat alımından sakınmak halsizlik hissetmeden
 kalori alımını azaltmanın en iyi yoludur.
•  Eğer içki içiyorsanız günde iki içkiden faz.la içmeyin .
•  Sigarayı bırakın.

•  Tuz tüketiminizi olabildiğince
 azaltın.
•  Pişirir ken ilave tuz eklemeyin
 ve tuzlukları masadan uzak
 tutun.
•  Tuz yerine taze otları ve
 kurutulmuş baharatları deneyin.
•  Sodyum yüklü hazır sosları satın
 alıp kulla nmak yerine kendi
 hazırl adığınız sosları tüketin.
•  Yiyeceklerinizin içerdikleri tuz
 miktarını bilmek için
 etiketlerini okuyun.

Tuz kullanmayın!
Her küçük adım 
önemlidir.

Biliyor musunuz?
• Sodyumun yiyeceklerle aşırı
 tüketilmesi her on erişkinden
 üçünde hipertansiyonun
 temel sebebidir. Sodyum
 diğer bir değişle tuz kelimenin
 tam anlamı ile öldüren cazibe
 olabilir!
•  Tükettiğimiz tuzun yaklaşık
 %80'i işlenmiş hazır gıdalardan,
 restoran yemeklerinden ve
 "fast food" gıdalardan
 gelmektedir.


