Günümüzde geliﬂen teknolojinin insan yaﬂam›n›
kolaylaﬂt›mas›yla birlikte yeme ﬂeklindeki de¤iﬂiklikler
ve hareketsizlik kalp damar hastal›klar›n›n art›ﬂ›na
neden olmuﬂtur. Yaﬂam tarz› ve beslenmede yap›lacak
de¤iﬂiklikler hastal›k riskini azaltabilir.
Yeterli ve dengeli beslenin.
• Bir ö¤ün et yiyorsan›z di¤er ö¤ün
sebze yeme¤e özen gösterin.
• Sofran›zda her ö¤ün salata
bulundurmaya çal›ﬂ›n.
• Yemek piﬂirirken k›zartma ve
kavurma yöntemlerini tercih
etmeyin.
Ya¤lar konusunda ölçülü olun ve yeterli miktarda
doymam›ﬂ ya¤lar› tercih edin.
• Hayvansal ya¤lar›n ço¤u doymuﬂtur ve
kolesterol seviyesini artt›r›rlar. Tereya¤,
kuyrukya¤›, çok ya¤l› etler, ya¤l› et
sular› hayvansal ya¤ içerir.
• Bitkisel ya¤lar›n ço¤u doymam›ﬂt›r
ve kolesterol içermezler. Zeytin,
m›s›r, f›nd›k ve ayçiçek ya¤› gibi
ya¤ çeﬂitlerinin yemeklerde
tercih edilmesi faydal›d›r.
Bitkisel ve hayvansal kaynakl› proteinlerin dengeli
bir ﬂekilde tüketilmesinin kolesterolü düﬂürücü
etkisi vard›r.
• Et ve et ürünlerinin az ya¤l› olanlar› tercih
edilmeli. Ayr›ca piﬂirme yöntemi olarak k›zartma
yerine f›r›nda veya ›zgara tercih edilebilir.
• Yumurta tüketiminin haftada 2-3'ü geçmemesinde fayda var.
• Haftada 1-2 defa bal›k tüketmekte
fayda var.
• Kuru baklagiller bitkisel protein içerir
ve haftada 1-2 defa tüketilmesi
faydal›d›r.

• Süt, yo¤urt ve peyirin az ya¤l›, kaymaks›z olan›n›
tercih etmekte fayda var.
Besinler yoluyla al›nan kolesterole dikkat edin.
• Kolesterol hayvansal g›dalarda bulunur.
• Sakadat, iﬂlenmiﬂ et ürünleri, yumurta, baz›
deniz ürünleri, ya¤l› etler daha çok kolesterol
içerir.
• Bu nedenle beyin, böbrek, karaci¤er
ve karidesi fazla tüketmeyin.
• Yumurtay› haftada bir iki kez
haslanm›ﬂ olarak tüketin.
Kompleks karbonhidratlar ve posa içeren besinleri
tüketin.
• Meyveler posa, vitamin ve minerallerden
zengindir, meyveleri kabu¤uyla yenilebilenleri
soymadan yiyin.
• Kurubaklagiller, yulaf, mercimek, tam bu¤day
ve çavdar ekme¤i gibi posadan zengin besinleri
tercih edin.
Aﬂ›r› ﬂekerden ve ﬂekerli yiyeceklerden kaç›n›n.
• Kahve ve çay› ya ﬂekersiz ya da çok az
tüketmeye çal›ﬂ›n.
• Tatl›, pasta, ﬂekerleme ve asitli
içecekleri az tüketmeye çal›ﬂ›n.
• Haz›r meyve sular› yerine
taze meyve tercih edin.
Alkol kullan›m› konusunda ölçülü olun.
Tuza dikkat edin.
• Salamura yap›lm›ﬂ yiyecekler, turﬂular ve haz›r
g›dalar›n birço¤u yüksek oranda tuz içerir.
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• 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‹
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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‹
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