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Temel bilgiler
Yüksek tansiyon
Almanya'da yaklaşık olarak her üç 
yetişkinden biri yüksek tansiyon hastasıdır. 
Ancak hastalık çoğu zaman fark edilmez ve 
bu da tehlikeli sonuçlar doğurur. Hastalığın 
bu kadar ilerlemesine izin verilmemelidir. 
Yüksek tansiyonun nasıl saptanabileceğini 
ve tedavi edilebileceğini açıklıyoruz.
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Kontrol
Yüksek tansiyon, tansiyon ölçümlerinin yapılmasıyla anlaşılır. 
Önemli:

 Ölçümden önce 3–5 dakika istirahat edin
 Kollarınızı kalp hizasında tutun
 Farklı günlerin farklı saatlerinde, çok sayıda ölçüm yapın
 Normal tansiyon: 120/80 mmHg
 Yüksek tansiyon: sürekli olarak 140/90 mmHg'yi aşan 
değerler

Belirtiler
Hafi f yüksek tansiyonun 
belirtileri aşağıdakileri 
içerebilir:

 Baş ağrısı
 Baş dönmesi
 Burun kanaması
 Bitkinlik

İlaçlar
İlaç tedavisi için, 
reçeteyle satılan çeşitli 
ilaçlar mevcuttur. Bunlar 
tansiyonu düşürmeye 
ve kalbinizdeki yükü 
gidermeye yardımcı 
olabilir.

Ben ne yapabilirim?
Doktorunuzla konuşun. 
Normalde doktor öncelikle hastalığın 
nedenlerini ortadan kaldırmaya 
çalışır: 

 Normal kiloyu ve sağlıklı 
beslenmeyi hedefl eyin
 Düzenli egzersiz yapın
 Alkolü azaltın, sigarayı hiç 
kullanmayın
 Stresi azaltın

Üstteki sayı, atardamarlarda 
ulaşılan en yüksek basıncı 
gösterir. Alttaki sayı, kalbin 

gevşeme fazındaki en düşük 
basıncı gösterir.

‰
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Okur için önemli not

Bu el kitabındaki içerikler ve bilimsel veriler, yayının hazırlandığı tarihteki 
(bkz. arka sayfa) güncel durumu yansıtmaktadır. Konu hakkında genel 
bilgiler vermeyi amaçlar. Ancak doktor tavsiyelerinin yerini alamaz. Lütfen 
ilaçlarınızın prospektüslerini her zaman dikkatle okuyun. 1 A Pharma GmbH, 
belirtilen nedenlerden dolayı bu el kitabında yer alan içerik veya bilgilerden 
dolayı herhangi bir sorumluluk veya garanti üstlenmez.

İnternet adresleri/linkler verilmişse, yazar bunların el kitabına eklendiği 
tarihte yasadışı herhangi bir içeriğe sahip olmadığını beyan eder. Ancak 
yazarın söz konusu internet sayfalarının şimdiki ve gelecekteki yapısı/içeriği 
üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
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Sayın okurumuz, 

Robert Koch Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Almanya'daki 
tüm yetişkinlerin yaklaşık üçte biri yüksek tansiyon 
hastasıdır. Bu hastalık birçok hastada ilk başlarda 
şikayetlere yol açmadığından sıklıkla hafife alınmaktadır.

Bu nedenle yüksek tansiyonun varlığı genellikle uzun süre 
anlaşılmaz. Bu durum, doktorlar ve hastalar için teşhis ve 
tedavi açısından zorluk çıkarmaktadır. Yüksek tansiyon 
tedavi edilmediğinde tehlikeli olabilir ve en kötü durumda 
felç veya kalp krizine yol açabilir. Hastalığın bu kadar 
ilerlemesine izin verilmemelidir, çünkü tedavisi mümkündür.

Bu el kitabı sizi erkenden bilgilendirme amacını 
taşımaktadır. Yüksek tansiyonu kendi kendinize nasıl 
önleyebileceğiniz veya doktorunuzun yardımıyla hastalığa 
karşı neler yapabileceğiniz hakkında size ipuçları 
vermektedir.

Geçmiş olsun dileklerimizle.

Sevgiler,
1 A Pharma Ekibiniz

Yüksek tansiyon nedir?

Yaygın bir hastalık olan "yüksek tansiyon": Robert Koch 
Enstitüsü'ne göre Almanya'daki yetişkinlerin yaklaşık üçte 
biri yüksek tansiyon hastasıdır. Bu da yaklaşık 30 milyon 
insan demektir. Yüksek tansiyon ("hipertansiyon") sırasında 
vücutta neler olur?

Kalp, damarlar ve kan, birlikte kalp-damar sistemini 
oluştururlar. Kalp, damarlar yoluyla çeşitli organlar ve 
dokulara kan pompalar. Böylece onlara oksijen ve besin 
sağlar. Ayrıca metabolitleri de uzaklaştırır. Bunlar besin 
maddeleri, ilaçlar ve solunum zinciri ürünlerinin 
parçalanması sırasında oluşan maddelerdir. Metabolitler, 
idrar gibi yollarla vücuttan atılır.

Kan iki yönde akar: kalbe doğru ve kalpten dışarı. Kalbe 
giden kan akışını sağlayan damarlara toplardamar (ven) adı 
verilir. Kanı kalpten dışarı taşıyan damarlara ise atardamar 
(arter) adı verilir. Kanın mevcut akış direncinin üstesinden 
gelebilmesi için kalbin basınç uygulaması gerekir. Bunun 
için düzenli aralıklarla gevşer ve ardından tekrar kasılır. 
Gevşeme fazı diyastol, kasılma fazı sistol olarak 
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adlandırılır. Genel anlamıyla tansiyon, kalp çalıştığı sırada 
atardamarlarda oluşan basınçtır.

Tansiyon ölçümünde her zaman iki değer verilir; örneğin 
"120'ye 80". Ölçüm birimi mmHg ve açılımı "milimetre cıva 
sütunu"dur. Kalp kası kasıldığı sırada atardamarlardaki 
basınç artar. Bu fazda ölçülen tansiyona "sistolik kan 
basıncı" denir. Bu ilk (büyük) değer olarak gösterilir. 
Gevşeme fazı sırasında kalp karıncıkları tekrar kan ile 
dolar. Kalp gevşer ve atardamarlara daha fazla kan 
pompalayamaz. Buradaki basınç da "diyastolik kan 
basıncı"dır – ikinci (küçük) değer olarak gösterilir.

Ama dikkat: her tansiyon ölçümünde sadece o anki basınç 
ölçülür. Tansiyon gün içerisinde inip çıkar. Bu durum 
normaldir. Ruhsal veya bedensel yükler gibi başka faktörler 
de tansiyonu etkiler. Normalde, yüksek düzeyde yüklenme 
olduğunda tansiyon yükselir. Kesin teşhis için tansiyonun 
düzenli ölçülmesi gerekir; en uygunu şunlardır:

 farklı günlerde birçok kez,
 gün içinde farklı saatlerde
 veya 24 saat süreyle ölçüm.

Ölçümü bir doktor veya eczacıya yaptırmanız önerilir.

Tansiyonun tek seferlik yükselmesi endişelenecek bir 
durum değildir. Değerler sürekli yüksek olmaya başlayınca 
tedavi gerekir. Bu kural yetişkinlerin yanı sıra çocuklar ve 
gençler için de geçerlidir. Hamile kadınlar düzenli aralıklarla 
tansiyon ölçümü yapmalıdır. Burada anne ve çocuğun 
korunması için gerekirse tedavi son derece dikkatli olarak 
uygulanmalıdır. 

Yetişkinler yılda en az bir kez tansiyon kontrolü yapmalıdır. 
Yüksek tansiyon ancak bu şekilde anlaşılabilir ve tedavi 
edilebilir. Ailesinde hipertansiyon hastası olan gençler de 
düzenli aralıklarla tansiyonlarını ölçmelidir.

Sistolik basınç Diyastolik basınç

Sistol: kalp 
atardamarlara 
kan pompalar

Diyastol: kalp 
karıncıkları 
kan ile dolar
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Yüksek tansiyonun 
nedenleri nelerdir?

Yüksek tansiyonun çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar 
etkilenmesi mümkün olmayan faktörleri de içerebilir, 
örneğin:

 Yatkınlık
 Cinsiyet
 Yaş – özellikle orta yaşlı kişiler ve yaşlılar sık hastalanır.

Birçok insanda kalıtsal bir yatkınlık söz konusudur. Diğer 
olumsuz risk faktörleriyle birlikte bu durum yüksek 
tansiyonu tetikleyebilir.
Bu risk faktörleri şunları içerir:

 Sigara kullanımı
 Aşırı kilo
 Sağlıksız beslenme

Yatkınlık Cinsiyet Yaş

 Hareketsizlik
 Yüksek düzeyde alkol tüketimi
 Stres
 Cinsiyet (erkek)

Ayrıca diyabeti ve böbrek hastalığı olan kişiler de yüksek 
tansiyona özellikle yatkındır. Ayrıca sürekli gürültü kirliliği 
gibi olumsuz çevresel etkenler de (başka faktörlerle birlikte) 
yüksek tansiyona yol açabilir.

Yüksek tansiyonun iki türü, nedenleriyle birbirinden ayrılır:
 Esansiyel veya birincil yüksek tansiyon – Farklı 

nedenlerin birleşmesiyle oluşan yüksek tansiyon
 İkincil yüksek tansiyon – böbrek hastalığı veya kalp 

hastalığı gibi başka bir hastalık sonucunda oluşan 
yüksek tansiyon

Çevre etkenleri Gürültü kirliliği



1110

Yüksek tansiyonun nedenleri nelerdir?

2

Yüksek tansiyon neden çok tehlikelidir?
Düşük tansiyonun aksine, yüksek tansiyonda normalde ilk 
başlarda herhangi bir şikayet görülmez. Yine de tedavi 
edilmediği sürece önemli bir sağlık riski oluşturur. Çünkü en 
kötü durumda felç veya kalp krizini tetikleyebilir.

Damarlar
Yüksek tansiyon vücuttaki hassas damarlara yük oluşturur. 
Başta beyin, kalp ve böbrekler olmak üzere, damar 
sisteminde hasarlar oluşabilir. Damarın iç yüzeyinin hasarlı 
bölgelerinde, bir dizi metabolik süreç sonucunda "arteryel 
kireçlenme" (arteriyoskleroz) oluşabilir. Bu durumda 
damarlar kalınlaşabilir, sertleşebilir ve esnekliğini yitirebilir. 
Bunun olası sonuçları şunlardır:

 İlgili damarların kısmen veya tümüyle kapanması
 Önemli organların kan ile yeterince beslenememesi

Sürekli yüke maruz kaldığında damarlar yırtılabilir. Bu da 
örneğin beyinde (felç) veya yaşamsal öneme sahip diğer 
organlarda kanamalara yol açabilir.

Kalp
Arteriyoskleroz özellikle kalpte çok hassas bir durumdur. 
Çünkü kalpteki koroner damarlar daralabilir. Olası sonuç: 
koroner kalp hastalığı veya anjina pektoris 
("kalp sıkışması") ve sonucunda kalbe yeterince oksijen 
gitmemesi.

Beyin
 Felç

Kalp
 Koroner kalp hastalığı
 Kalp krizi
 Kalp yetmezliği

Böbrek
 Böbrek fonksiyon bozukluğu

Bacak arterleri
 Dolaşım bozuklukları

Hipertansiyon sonucunda 
bazı organlarda şunlar 
oluşabilir:
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Koroner damarlardan kan akışı normal bir kalp fonksiyonu 
için son derece önemlidir; besinler ve oksijen bu şekilde 
iletilir. Koroner damarlardan biri tümüyle tıkanmışsa kalp 
krizi tehlikesi söz konusudur. Böyle bir durumda, kalp kas 
dokusunun önceden bu damar yoluyla kanla beslenen 
kısmı ölür.

Yüksek tansiyon ayrıca kalp için yüksek bir yük anlamına 
da gelmektedir. Çünkü kalbin kanı atardamarlardan daha 
fazla kuvvet uygulayarak pompalaması gerekecektir. Bu tür 
bir sürekli aşırı yüklenme durumunda, kalp artık işlevini tam 
olarak yerine getiremediğinden kalp yetmezliği (kalp kası 
güçsüzlüğü) oluşabilir. 

Böbrekler
Böbrek arterlerinde bir arteriyoskleroz oluşması 
durumunda, böbrek kanı artık süzemez ve zehirli 
metabolitlerden arındıramaz. Sonuç: Böbrek fonksiyon 
bozuklukları.

Yüksek tansiyon en güvenilir şekilde tansiyon ölçümüyle 
anlaşılır. Çünkü genellikle hastalarda belirgin semptomlar 
görülmez. Orta derecede yüksek tansiyon değerlerinde 
sıklıkla şunlar yaşanır:

 Baş ağrısı (özellikle sabahları yatakta)
 Baş dönmesi
 Burun kanaması ("epistaksis")
 Bitkinlik

Yüksek tansiyonun 
belirtileri nelerdir?

Bitkinlik

Baş ağrısı Baş dönmesi

Burun kanaması
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Çok yüksek tansiyonda ise ek olarak şunlar yaşanabilir:
 Efor durumunda nefes darlığı ("efor dispnesi")
 Kalp sıkışması ("anjina pektoris")
 Çarpıntı, hissedilebilir kalp çarpıntısı ("palpitasyonlar")
 Bulantı
 Görme bozuklukları
 Sinirlilik
 Korku
 Artan terleme, aşırı terleme ("diaforez")

Yüksek tansiyon nasıl 
teşhis edilir?

Tansiyonunuz normal mi, yüksek mi? Bunu doktorunuzda, 
eczanede veya evinizde yapacağınız basit bir ölçümle 
saptayabilirsiniz. Tansiyon iki değer şeklinde gösterilir: 
Büyük (sistolik) ve küçük (diyastolik). Tansiyon ne zaman 
yüksek, ne zaman normal kabul edilir? Aşağıdaki tablo ilk 
sınıflandırma için yardımcı olacaktır:

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie ve Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL® – Deutsche 
Gesellschaft für Hypertonie und Prävention uyarınca değiştirilmiştir. Klinik Kardiyoloji 
Komisyonu'nun isteğiyle düzenlenmiştir. ESC Pocket Guidelines, Leitlinien für das 
Management der arteriellen Hypertonie, 2018. S.11.

Sınıflandırma Sistolik (mmHg)
(büyük değer)

Diyastolik (mmHg)
(küçük değer)

En uygunu < 120 ve < 80
Normal 120–129 ve/veya 80–84
Sınırda normal 130–139 ve/veya 85–89
Hafif hipertansiyon
(şiddet derecesi 1) 140–159 ve/veya 90–99

Orta derecede 
hipertansiyon
(şiddet derecesi 2)

160–179 ve/veya 100–109

Şiddetli hipertansiyon
(şiddet derecesi 3) ≥ 180 ve/veya ≥ 110

İzole sistolik 
hipertansiyon ≥ 140 ve < 90

ÇarpıntıNefes darlığı

Korku

Bulantı

Görme bozuklukları Artan terleme
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Bir hastanın hangi kategoriye ait olduğu, sistolik veya 
diyastolik kan basıncının hangisinin normalden yüksek 
olduğuna bağlıdır. İzole sistolik hipertansiyon öncelikle yaş 
ilerledikçe görülür. Sistolik kan basıncı sürekli artarken, 
diyastolik kan basıncı 55 ve 60 yaş arasında en yüksek 
değerine ulaşır. Ardından da genellikle düşer. Bir hastanın 
hangi derecede yer aldığı, sistolik kan basıncı değerlerine 
bağlıdır.

Tansiyonunuzu farklı günlerin farklı saatlerinde her iki 
koldan birkaç kez ölçün. Her tansiyon ölçümü istirahat 
halindeyken yapılmalıdır. Önce 3-5 dakika süreyle bir yerde 
oturun, daha sonra ölçüme başlayın. Tansiyon aletinin 
manşeti kalp ile aynı yükseklikte tutulmalıdır. 1 ila 2 dakika 
arayla en az iki kez ölçün. Yüksek tansiyon olup olmadığı 
ancak bu şekilde açıkça anlaşılabilir. 

Ne zaman yüksek tansiyondan bahsedilir? Doktorlar, 
sürekli 140/90 (mmHg) düzeyini aşan değerleri Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) uyarınca hipertansiyon olarak kabul 
ederler. İdeal düzey ise, yetişkinlerde 120 (sistolik) ve 
80 mmHg'nin (diyastolik) altında olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuzla görüşün.

Yüksek tansiyon teşhisinde ayrıca aşağıdakiler de 
dikkate alınır:

 Genel hastalık öyküsü ve alışkanlıklar ("anamnez"): 
Genel belirtiler, ilaçlar ve nikotin, kahve, alkol, 
uyuşturucu madde tüketimi

 Aile anamnezi: Kalp krizi, felç
Her tansiyon ölçümü istirahat 
halindeyken yapılmalıdır.
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 Vücudu dinleme ("oskültasyon"): Kalp, her iki tarafta 
şahdamarı (karotid arter), karın (abdomen)

 Oftalmoskopi: Gözün arka alanının muayenesi
 Laboratuvar
 İdrar tahlili
 Serum elektrolitleri; örn. sodyum, klorür, magnezyum ve 

potasyum
 Kreatinin klirensi (böbrek fonksiyonunun 

değerlendirildiği bir yöntem)
 TSH (Tiroid uyarıcı hormon): Tiroid
 Kalp-damar hastalıkları için risk faktörlerinin 

araştırılması; örn. kolesterol, kan şekeri
 Elektrokardiyogram (EKG): Tüm kalp kası liflerinin 

elektrik aktivitesinin kaydedilmesi
 Ekokardiyografi: Kalbin ultrason ile tetkik edilmesi

Yüksek tansiyon nasıl 
tedavi edilir?

Bir vakada yüksek tansiyonun nasıl tedavi edileceği, 
hastalığın nedenlerinin ne olduğuna göre değişir. İkincil 
yüksek tansiyonda, temeldeki hastalığın tedavi edilmesi 
yüksek tansiyon hastalığına da kısmen pozitif etki eder.

Birincil yüksek tansiyonda durum farklıdır, burada 
tansiyonun düşürülmesi ön plandadır.

İlaçsız tedaviler
Normalde doktor öncelikle yüksek tansiyonun nedenlerini 
ortadan kaldırmaya çalışır. Hasta olarak siz de bu sürece 
önemli bir katkıda bulunabilir ve kalp-damar hastalığı 
riskinizi azaltabilirsiniz.

Kilonun normale döndürülmesi
Kilo fazlalığınızı sürekli olarak giderin ve çok sayıda 
kalp-damar hastalığı riskini azaltın. İlgili değeri bir Tansiyon 
Günlüğüne kaydedin. Bilinçli ve sağlıklı beslenmeye özen 
gösterin. Böylece kilonuzun her zaman normal seviyede 
olmasını sağlayın. Gerekirse doktorunuza veya bir 
beslenme uzmanına danışın.

LaboratuvarHastalık öyküsü Elektrokardiyogram
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Sağlıklı beslenme
Sevdiğiniz yemeklerin tümünden vazgeçmek zorunda 
değilsiniz. Ama yeni yemekler denemeye de açık olun. 
Sonuçlara kendiniz de şaşıracaksınız. Mümkün olduğunca 
yağsız beslenin. Vitamin ve lif açısından zengin yiyecekleri 
tercih edin. Bol bol meyve, sebze ve salata yiyin. Kolesterol 
açısından bilinçli beslenmeye özen gösterin. Standart 
değere göre, günlük ve yemeklerle alınan kolesterol miktarı 
300 miligramdan az olmalıdır. Kahvaltılık yağlar, yemeklik 
yağlar ve kızartma yağlarını az kullanın. Doymuş yağ 
asitlerine karşı dikkatli olun. Bunlar et ve tereyağ gibi 
besinlerde bulunur. Onların yerine kolza veya soya yağı gibi 
çoklu doymamış yağ asitleri olan bitkisel yağlar kullanın. 

Spor ve hareket
Düzenli spor yapın. Hafif egzersizlerle ve dikkatle başlayın 
ve yavaş yavaş artırın. Önemli olan sevdiğiniz bir spor türü 
seçmenizdir. Emin değilseniz doktorunuzla görüşün. 
Doktorunuz hangi tür hareketin sizin için en uygunu 
olduğuna karar verecektir.

Sigara ve uyuşturucu maddelerden kaçınma
Alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerden 
mümkünse tümüyle uzak durmalısınız. Nikotin de kalp ve 
damarlara yük uygular. Doktorunuzdan sigarayı bırakma 
konusunda size destek vermesini isteyin.

Stres unsurlarının kısıtlanması
Stres, telaş ve koşuşturmacadan mümkün olduğunca uzak 
durun. Stres, örn. alkol tüketimi ve beslenme gibi bazı 
alışkanlıkları olumsuz etkileyebilir. Bunların yerine yeterince 
dinlenme, uyku ve serbest zaman yaratın. Size yük olan 
koşulları değiştirmeye çalışın.
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İlaç tedavileri
Günümüzde ilaç tedavilerinde kullanılabilecek birçok etken 
madde sınıfı bulunmaktadır. En sık kullanılanlar şunlardır:

 Diüretikler
 Kalsiyum kanal blokerleri
 ACE inhibitörleri
 Anjiyotensin reseptör blokerleri

Diüretikler
Diüretikler böbrekler yoluyla tuz ve su atılımını artırır. 
Böylece idrar üretimini artırırlar. Kan dolaşımındaki sıvı 
miktarı ve büyük kan damarlarındaki basınç düşer. 
Doktorlar tansiyonu düşürmek için diüretikleri genellikle 
beta blokerler veya ACE inhibitörleri gibi başka ilaçlarla 
kombinasyon halinde önerir. Uzun süreli etki eden ilaçları 
tercih ederler.

Kalsiyum kanal blokerleri
Kasların gevşeyebilmek için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bu 
durum kalp ve damar kaslarındaki hücreler için de 
geçerlidir. Terapötik dozlarda sadece damar kaslarında etki 
etmeleri ve damarları genişleterek tansiyonu düşürmeleri 
nedeniyle, bazı kalsiyum kanal blokerleri ("dihidropiridin") 
yüksek tansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılır. Kalp 
yetmezliği gibi bazı eşzamanlı hastalıklarınız varsa, 
doktorunuzla bu konuyu önceden görüşmeniz gerekir. 

ACE inhibitörü
Vücut, böbreklerde anjiyotensin II hormonunu üretir. Bu 
hormon tansiyonu yükseltir. Tansiyon değerleri sürekli 
yüksek olan birçok hastaya ACE inhibitörleri yardımcı olur. 
Bunlar çoğu hipertansiyon türünde daha az anjiyotensin II 
oluşmasını sağlar. Sonuç: Tansiyon düşer.

Anjiyotensin reseptör blokerleri
Bunlara "AT1 reseptör antagonistleri", "anjiyotensin II 
reseptör antagonistleri" veya "sartanlar" da denir. 
Anjiyotensin reseptör blokerleri, ACE inhibitörleri gibi çalışır. 
Anjiyotensin II'nin etkisini baskılar ve böylece tansiyonu 
düşürürler.
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Size hangi ilacın uygun olduğuna doktorunuz sizinle birlikte 
karar verecektir. İlacın etki edip etmediği düzenli tansiyon 
ölçümleriyle görülecektir. Eğer etki etmiyorsa, doktorunuzla 
alternatifler hakkında görüşün. Doktor dozunuzu 
yükseltebilir veya ilacınızı değiştirebilir. Bazen birkaç ilaçtan 
oluşan bir kombinasyon da yardımcı olur.

İlaç tedavisinin başlangıcında yorgunluk, baş dönmesi veya 
baş ağrısı gibi yan etkiler yaşanabilir. Bunlar genellikle kısa 
sürede geçer. Size reçete edilen ilacı kesinlikle 
kendiliğinizden bırakmayın. Doktorunuzla önceden 
konuşmadan dozu da azaltmayın. Aksi takdirde damarlarda 
hasar veya kalpte aşırı yüklenme oluşabilir.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
Godesberger Allee 18 • 53175 Bonn
Tel.: 0228 3776-600
webmaster@dge.de • www.dge.de

DGE, beslenme danışmanlığı ve eğitimi alanında besinlerin 
açıklanması ve kalite güvencesi konularıyla ilgilenmektedir. 
Sağlıklı beslenme ile ilgili kapsamlı bilgiler bulundurmakta 
ve etkinlikler düzenlemektedir.

Deutsche Gesellschaft für Prävention und 
Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e. V. 
(DGPR)
Friedrich-Ebert-Ring 38 • 56068 Koblenz
Tel.: 0261 309231
info@dgpr.de • www.dgpr.de

DGPR, kalp-damar hastaları ve riskli hastalara yönelik her 
türlü gezici ve sabit destek alanında hizmet veren bir çatı 
örgüttür. Daha çok sağlık çalışanlarına yönelik olsa da, 
hastalar açısından da ilginç olabilecek bazı uzman bilgileri 
sunmaktadırlar.

Nereden yardım alabilirim?

İpucu

Bir tedavinin başarılı olup olmadığını kontrol etmek 
için, tansiyon ölçümlerinizi düzenli olarak 
belgelemeniz gerekir. Tansiyon Günlüğü size bu 
konuda yardımcı olacaktır. Doldurduğunuz günlüğü 
her doktor ziyaretinde yanınızda getirin.
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Deutsche Herzstiftung e. V.
Bockenheimer Landstraße 94–96
60323 Frankfurt am Main
Tel.: 069 955128-0
info@herzstiftung.de • www.herzstiftung.de

Deutsche Herzstiftung, uzun vadede Almanya'daki 
kalp-damar hastalıklarının sayısını büyük ölçüde azaltmayı 
ve kalp hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. 
Bu hasta örgütü kapsamlı bilgileri kullanıma sunmaktadır.

Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL®

Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
Berliner Straße 46 • 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 58855-0
info@hochdruckliga.de • www.hochdruckliga.de

DHL hastalık için kamuoyu farkındalığının artmasını sağlar, 
siyasetçiler ve örgütlerle düzenli iletişim içindedir ve 
araştırma projelerini destekler. Ayrıca doktorlara destek 
sağlar ve güncel bilgileri hazırda tutar.
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1 A Pharma'nın diğer 
hizmetleri
1 A Pharma'dan Tansiyon Günlüğünüzü ücretsiz olarak 
alabilirsiniz (stoklarla sınırlıdır). Günlüğünüzü 
089 6138825-25 numarasına faks göndererek veya 
internette şu adresten isteyebilirsiniz: 
www.1apharma.de/service

Tansiyon Günlüğü
Sadece kaydedin
Hastalar için 
Günlük

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blutdruck-Pass – Türkisch



1 A Pharma GmbH
Industriestraße 18
83607 Holzkirchen

Tel.: 08024 / 908-3030
Faks: 08024 / 908-3031
www.1apharma.de
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