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Sevgili Kongre Katılımcıları,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 
Derneği’nin 11. Ulusal kongresinde tekrar sizler-
le birarada olmaktan son derece mutluyuz. Kong-
remiz bu sene de hipertansiyon ve böbrek has-
talıkları konusunda ülkemizden ve 
dünyadan konusunda uzman he-
kimlerin biraraya gelerek sunumlar 
yapacağı, tartışma platformlarında 
sizlerin de katılımıyla renkleneceği 
bir ortamda gerçekleşecektir. Tama-
men sizlerden alınan geri bildirim-
ler doğrultusunda, sizlere en fay-
dalı olabileceğini düşündüğümüz 
konular seçilerek bilimsel program 
oluşturulmuştur. Bir yandan titizlik-
le hazırlanan bu  bilimsel programları takip ederek 
bilgi haznemizi yeniden doldururken, diğer yandan 
her yıl yapılan ve kongremizde gelenekselleşen 
futbol ve bowling turnuvalarını takip ederek rahat-
latmaya çalışacağız. Bu yıl kongremizin son günü 

“Dünya Hipertansiyon Günü”ne rastlamaktadır. 
Dünya Hipertansiyon Ligi Genel Sekreteri Dr. Arun 
Chockalingam hem kongremize katılacak hem de 
ülkemizde geçen sene başlattığımız, bu sene de 
devam eden “Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz” 
projesinin Antalya taramalarında bizlerle olacaktır. 

Tüm kongre boyunca yaptığınız göz-
lemlerinizi, konular hakkındaki yorum 
ve önerilerinizi, ulaştırmak istediğiniz 
şikayet, dilek ve temmennilerinizi kong-
re boyunca organizasyon komitesine 
ve organizasyon acentamıza, kongre 
sonrasında da dernek web sayfamız-
dan bizlere ulaştırabilirseniz çok mutlu 
olacağız. Verimli bir kongre olmasını 
arzu ediyor, 12. Ulusal Hipertansiyon 
ve Böbrek Hastalıkları Kongresinde de 

sizlerle yeniden beraber olmayı temenni ediyoruz. 

Doç. Dr. Ülver Derici
11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
Genel Sekreteri

Tansiyon tırımız 15 - 16 
Mayıs’ta Antalya Cumhuriyet

Meydanı’nda olacak!..



Derneğimiz tarafından yapılan ve tüm 
toplumumuzun genel verilerini içeren 

bu çalışmalar hipertansiyon ve tuz konusunda-
ki pekçok yazı için kaynak oluşturan çalışma-
lar oldular. Bu çalışmaların yorumlarını bugün 
Prof Dr Çetin Turgan  “PatenT, HinT 
ve SalTurk Çalışmalarının Getirdikleri” 
konu başlığı ile bizlerle paylaşacak. 

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Has-
talıkları Derneği’nin 2003 ve 2007 
yıllarında yaptığı PatenT, HinT ve Sal-
Turk Çalışmaları ile; Ülkemizde erişkin 
toplumun yaklaşık üçte birinde hiper-
tansiyon olduğunu (%31.8), farkındalık (%40), 
tedavi (%31) ve kontrol (%8) oranlarının çok 
düşük olduğunu, hipertansiyon prevalansının 
kadınlarda (%36.1 vs %27.5) ve obezlerde daha 
fazla olduğunu ve yaşla birlikte artış gösterdiği 
(geriyatrik yaşta %75), 4  yılda %21.3 insidans 

hızı ile ülkemizde hipertansif birey sayısının 
hızla artarak 18.5 milyona (2003’de 15 milyon) 
ulaştığını, günlük 18 gr tuz alımı ile aşırı miktar-
da tuz tükettiğimiz ve tuz alımındaki artışın kan 
basıncında artışa neden olduğu gösterilmiştir. 

SalTurk Çalışmasının sonuçları Türkiye’de 
hipertansiyon prevalansının oldukça 
yüksek olmasında toplumunun  aşırı tuz 
tüketiminin rolü olduğunu  düşündür-
mektedir. Ülkemizde hipertansiyondan 
korunmaya yönelik önlemlerin başında 
toplumun tuz tüketiminin azaltılmasını 
sağlamak gelmelidir. Çalışmalarımızdan  

elde edilen veriler, hipertansiyona ilişkin ülke 
çapında bilgilendirme, tanı, korunma, tedavi ve 
kontrol  programlarının ivedilikle yaygınlaştırıl-
masının ve uygulanmasının önemini ve halkı-
mızın  hipertansiyon bilincini arttırıcı etkinlikler-
de bulunulması gerektiğini göstermektedir.  

PatenT, HinT ve SalTurk Çalışmalarının
yankıları devam ediyor

Prof. Dr. Çetin Turgan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoprotektif Hemodiyaliz
Prof.Dr.Tekin Akpolat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Kardiyovasküler nedenler hemodiyaliz 
hastalarında en sık ölüm nedenidir. 

Bu nedenle hemodiyaliz hastalıklarında kalp 
hastalıklarından korunma büyük önem taşır. 
Kalp hastalıklarından korunma hemodiyaliz 
ile doğrudan ilişkili olabileceği gibi hemo-
diyalizle ilişkisiz de olabilir. Diyaliz teknolo-
jisinde sağlanan gelişmeler, kardiyolojideki 
ilerlemeler nedeni ile hemodiyaliz hastala-
rında tanı ve tedavi yaklaşımları günümüzde 
böbrek fonksiyonu normal olan kişilere kıyas-

la çok az farklılık gösterir. Ancak geleneksel 
kardiyovasküler risk faktörlerinin yanı sıra 
başka risk faktörleri de vardır. Hastaların bu 
geleneksel olmayan risk faktörleri için de ilaç 
tedavi seçenekleri vardır. Özet olarak, hemo-
diyaliz hastalarında kalp hastalıkları önemli 
morbidite ve mortalite nedenidir. Hastaların 
hemodiyaliz esnasında ve diğer zamanlarda 
önerilen tedavilere uyum göstermeleri kardi-
yovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltır.

BOWLING TURNUVASI

FUTBOL TURNUVASI

Hemodiyaliz hasta grubundaki artmış 
morbitide ve mortalite oranlarını azalt-

maya yönelik çalışmalar 1970’li yıllardan bu 
yana giderek artmıştır. 1980’li yıllarda soyut 
iyileştirme çabalarının yanına somut öneriler 
kullanılmaya başlanmıştır. Birçok formül ve 
bilgisayar programları ile desteklenen bu ça-
lışmalarla oldukça iyileşmeler sağlanmasına 
rağmen, ulaşılan hedefler henüz tatmin edici 
değildir. Çünkü YETERLİLİK tanımı içinde ma-
tematiksel formüllerle ortaya konan somut 
öneriler dışında hastanın halsizlik, iştahsızlık, 
bulantı gibi ölçülemeyen semptomlar, ruhsal 
iyilik hali ve yaşam süresi de değerlendirilme-
lidir.  

Diyaliz Yeterliliği 
Dr. Mahmut Yavuz

11 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da Kızı-
lay Meydanında ve Tandoğan mey-

danında, 12-13 Mayıs’ta İstanbul Eminönü 
ve Kadıköy meydanlarında tansiyon tırımızda 
tansiyon ölçümleri yapıldı. Tıra ilgi büyüktü. 
Gencinden yaşlısına pekçok vatandaşımız tı-
rımızda hem kanbasınçlarını ölçtürdüler, hem 
bilgiler aldılar

Tansiyon Tır’ımız Yoluna 
Devam Ediyor...

Kronik Böbrek 
Hastalıklarında İnflamasyon

Prof. Dr. Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet Stockholm, Sweden

Dr. Peter Stenvinkel Kronik böbrek has-
talarında önemli bir sorun  olan inf-

lamasyonu ve sonuçlarını anlatıyor. Kronik 
böbrek hastalarında için için yanan bir sorun 
olan inflamasyon bu hastalardaki ateroskle-
roz, malnutrisyon ve vasküler kalsifikasyonla-
rın da önemli tetikleyicisi durumundadır. Dr 
Stenvinkel konuşmasında bu sorunun oluşum 
mekanizmalarına ve tedavi yaklaşımlarına de-
ğinecektir. 
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