


Dünya nüfusunu bir bölümü yetersiz ve dengesiz
beslenmeyle oluflan hastal›klarla mücadele ederken
bir bölümü de afl›r› beslenmeye ba¤l› obezitenin getirdi¤i
ölümcül sa¤l›k sorunlar›yla bo¤uflmaktad›r. Buradan
da anl›yoruz ki ne fliflmanl›k ne de çok zay›fl›k sa¤l›k
de¤ildir. Önemli olan normal vücut a¤›rl›¤›nda olmak
ve bu da yeterli ve dengeli beslenmekten geçer.

Yaflam›n her döneminde yeterli ve dengeli beslenme
sa¤l›¤›n korunmas› için esast›r. Bu nedenle, her
mevsim mevsimine uygun yiyecekler tercih edilebilir.

Kahvalt› günün en önemli ö¤ünüdür ve kesinlikle
atlanmamal›d›r. Kahvalt›da peynir çeflitleri, zeytin
ve taze sebzeler bulunmal›, kafein içeren içecekler
daha az tercih edilirken ›hlamur ve kuflburnu gibi
bitki çaylar› tercih edilebilir.

Ya¤l› besinlerin ve ya¤da k›zartmalar›n tüketiminden
kaç›n›lmal›; yemeklerde bitkisel s›v› ya¤lar›n
kullan›m›, yemekleri piflirirken k›zartma ve kavurma
yerine hafllama, ›zgara, kendi suyunda veya az
suda piflirme gibi sa¤l›kl› piflirme yöntemleri
uygulanmal›d›r.

Vücut direncini art›rmak ve vücuda yeterli miktarda
vitamin ve mineral al›nmas›n› sa¤lamak için sebze
ve meyve çeflitlerinden yeterince tüketilmesi
önemlidir.

Kan flekerini h›zla yükselten ve h›zl› düflüren
besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat
olan saf fleker ve flekerli besinler yerine kepekli
ekmek, kepekli makarna, bulgur gibi lifli besinlerin
tüketilmesine özen gösterilebilir.



Enerjisi yüksek hamur tatl›lar› yerine sütlü tatl›lar,
meyve tatl›lar›, dondurma gibi tatl›lar tercih edilebilir.

Yaflam›n her döneminde yeterli
s›v› al›m› önemlidir. Ayr›ca, s›v›
al›m› vücutta oluflan zararl› ö¤elerin
at›lmas›, vücut fonksiyonlar›n›n
düzenli çal›flmas›nda ve metabolizma
dengesinin sa¤lanmas›nda son
derece önemli rol oynamaktad›r.
Bu nedenle, her gün en az
2-2.5 litre (12-14 su barda¤›) su
içilmeli, s›v› al›m›n›n karfl›lanmas›nda kahve, çay
ve gazl› içecekler yerine süt, ayran ve taze meyve
suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.

Katk› maddesi içeren ifllenmifl her türlü haz›r
g›dadan sak›nmakta fayda var.

Et ürünlerinde de yine ifllenmifl olan (sucuk, salam,
sosis...) tercih edilmemeli. Tercihen ya¤s›z et,
tavuk ve bal›k ›zgara olarak tüketilebilir.

Sa¤l›kl› beslenmede besinler 4 temel besin grubuna
ayr›l›r ve hergün herbirinden yeterli miktarlarda
tüketmek gerekir.

1. Süt grubu (süt, yo¤urt, ayran...)
2. Et, yumurta, kuru baklagiller grubu (et, tavuk,

bal›k, kuru fasulye, nohut, yumurta...)
3. Sebze ve meyve grubu (taze sebze ve meyve

çeflitleri)
4. Ekmek ve tah›l grubu (ekmek, bulgur, yulaf, 

bu¤day ürünleri...)



Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaflmal›d›r.
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•  A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
•  C‹LD‹YE
•  ÇOCUK HASTALIKLARI
•  DAH‹L‹YE
•  D‹YET VE BESLENME
•  ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
•  ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹

SAÇ EK‹M‹
•  F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
•  GENEL CERRAH‹

MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI

•  GER‹ATR‹
•  GÖZ MERKEZ‹

ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹

•  KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
•  KARD‹YOLOJ‹

EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER

•  KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹

•  NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹fiK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI

•  ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
•  PATOLOJ‹ LABORATUVARI
•  PS‹KOLOJ‹

A‹LE Ç‹FT VE YET‹fiK‹N TERAP‹S‹
•  SA⁄LIKLI YAfiAM-TAMAMLAYICI TIP
•  TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹

G‹R‹fi‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
 RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ

•  TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR

•  ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAfi KIRMA ÜN‹TES‹

•  YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹


