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Kalp Sağlığı
Yaşlandıkça kalp hızınız hafifçe azalır ve kalbiniz bir 

miktar büyüyebilir. Bununla beraber, yaşlanmayla damar-
larınız sertleştiğinden, kalbiniz kan pompalayabilmek için 
daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum yüksek kan 
basıncı (hipertansiyon) ve diğer başka kalp-damar prob-
lemlerine neden olabilir.

Kalp sağlığınızı korumak için neler yapabilirsiniz?
• Egzersizi günlük rutininizin bir parçası haline 

getirin:  
Yürüyüş, yüzme veya yapmaktan zevk aldığınız diğer 

aktiviteleri deneyin. Orta seviyede düzenli egzersiz vücut 
ağırlığını sağlıklı bir düzeyde tutmaya, kan basıncını dü-
şürmeye ve damar sertliğini azaltmaya yardımcı olur.

• Sağlıklı beslenin: 
Temel besin kaynağı olarak sebze, meyve, tahıllar, 

yüksek lifli besinler, balık gibi az yağlı protein kaynak-
larına yönelin. Doymuş yağ ve sodyum içeriği yüksek 
gıdalardan kaçının. Sağlıklı bir diyet, kalbinizi ve damar-
larınızı sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır.

• Sigara içmeyin. 
Sigara damar sertliği sürecini hızlandırır, kan basıncı-

nızı ve kalp hızınızı artırır. Sigara veya tütün ürünleri kulla-
nıyorsanız, bırakma konusunda yardım için doktorunuza 
danışın.

• Ruhsal gerginlik (stres) ile başa çıkın: 
Ruhsal gerginlik kalbinizi olumsuz etkiler. Stresi azalt-

mak veya stresle başa çıkmak için yöntemler geliştirin.

• Yeterli uyku alın: 
Kaliteli bir uyku damarlarınızın ve kalbini-

zin kendini onarmasında önemli bir rol oynar. İh-
tiyaç duyulan uyku süresi kişiden kişiye değiş-
mekle birlikte günde 7 ila 8 saat hedeflenebilir.

Kas ve Kemik Sağlığı
Yaşla beraber kemiklerin boyutları ufalır ve 

yoğunlukları azalır. Bu değişiklikler onların zayıf-
lamasına ve kırılganlaşmasına neden olur. Boyu-
nuz bir miktar kısalabilir. Kaslar güç kaybına uğ-
rar ve esneklikleri azalır, koordinasyon yetene-
ğiniz gerileyebilir ve denge problemleri yaşaya-
bilirsiniz.

Kemik, eklem ve kas sağlığınızı korumak 
için neler yapabilirsiniz?

• Yeterli miktarda kalsiyum alın: 
19-50 yaş arası erişkinler ve 51-70 yaş arası 

erkekler günde 1000 mg kalsiyum almalıdır. 51 
yaş üstü kadınlar ve 71 yaş üstü erkekler gün-
de 1200 mg kalsiyum almalıdır. Kalsiyum açısın-

dan zengin be-
sin kaynakla-
rı arasında süt 
ve süt ürünleri, 
badem, broko-
li, soya ürünleri 
sayılabilir. Eğer 
beslenme tar-
zınız nedeniy-
le yeterince kal-
siyum almadığı-
nızı düşünüyor-
sanız, kalsiyum 
takviyeleri konusunda doktorunuza danışabilirsiniz.

• Yeterli miktarda D vitamini alın: 
19-70 yaş arası yetişkinler için önerilen günlük D Vi-

tamini miktarı 600 ünitedir. 71 yaş ve üzeri için önerilen 
günlük D Vitamini miktarı ise 800 ünitedir. Normal şartlar-
da ihtiyacımız olan D Vitamini güneş ışınlarına maruz kal-
dığımızda cildimizde üretilmektedir. Bu mümkün olmadı-
ğında D Vitamini ihtiyacını yağlı balıklar, yumurta sarısı, D 
Vitamini ilaveli süt ve D Vitamini takviyeleri tüketerek kar-
şılamak mümkündür.

Kabızlık
Kabızlık yaşlı bireylerde daha sık görülür. Kabızlığa 

neden olan pek çok faktör vardır. Yeterince lifli besin ve 
sıvı tüketmemek, hareketsizlik en sık görülen kabızlık se-
beplerdir. İdrar söktürücü ilaçlar, demir takviyeleri, diya-
bet ve irritable bağırsak sendromu gibi kimi rahatsızlıklar 
da kabızlığa neden olabilir. 

Kabızlığı önlemek için neler yapabilirsiniz?
• Sağlıklı beslenin: 
Meyve, sebze ve tahıllar gibi yüksek lifli gıdaları sof-

ranızdan eksik etmeyin. Süt ve süt ürünle-
ri, yağlı etler ve şekerli gıdalar kabızlığa ne-
den olabildiğinden bu besinleri sınırlı tüket-
meye çalışın. Bol sıvı tüketin. 

• Tuvaletinizi tutmayın: 
Tuvaleti uzun süre tutmak kabızlığa ne-

den olabilir. Tuvaletiniz geldiğinde gidin!

• Kronik kabızlık durumları için 
mutlaka doktorunuza danışın. 

İnatçı vakalarda doktorunuz ileri tetkik 
yapmak isteyebilir.

İdrar Kaçırma
Mesane kontrolünün kaybedilmesi ve 

bununla birlikte gelişen idrar kaçırma prob-
lemleri yaşlılıkta sık görülür. Diyabet, pros-
tat büyümesi ve menopoz gibi tıbbi durum-
lar da idrar kaçırma şikâyetinin gelişimine 
katkıda bulunabilir. 

Mesane ve idrar yolları sağlığınızı 
korumak için neler yapabilirsiniz?

• Düzenli olarak tuvalete gidin: 
Programlı olarak, mesela her saat başı 

tuvalete gitmeyi deneyin. Yavaş yavaş tuvalet ziyaretleri 
arasındaki süreyi artırın. 

• Kegel egzersizleri yapın: 
Pelvik zemin kaslarınızı (oturduğunuz zaman koltuğa 

temas eden bölge) kasın, beş saniye kasılı tutun ve ar-
dından beş saniye serbest bırakın. Her gün bu hareketi 
arka arkaya beş kez yapmaya çalışın. Bir süre sonra kas-
ma ve gevşetme süresini on saniyeye yükseltin.

• Mesaneyi uyaran irritanlardan kaçının: 
Kafein, asitli gıdalar, alkol ve gazlı içececekler idrar 

kaçırma sorununu artırabilir.

Hafıza
Hafıza da yaşla birlikte zayıflayabilir. Yeni şeyler öğ-

renmekte ve bildiğiniz şeyleri hatırlamakta zorlanabilirsi-
niz.

Hafızanızı canlı tutmak için neler yapabilirsiniz?. 
• Zihnen aktif kalın: 
Bulmaca çözmek, yeni bir enstrüman çalmayı öğren-

mek gibi zihninizi uyaran aktiviteler beyninizi formda tu-
tar ve hafızanızı güçlendirebilir.

• Sosyal olun: 
Sosyal etkileşim stresi azaltabilir ve 

depresyonu önleyebilir. Stres ve dep-
resyonun hafıza problemlerine zemin 
hazırladığı iyi bilinmektedir. Sevdikleriniz-
le toplanıp sosyalleşmek için fırsatlar ya-
ratın. 

Kan basıncınızı düşürün:  
Kan basıncını normal tutmak buna-

maya neden olabilen beyin damarı prob-
lemlerini önlemek açısından önemlidir. 

• Sigara içmeyin:  
Kimi araştırmalar orta ve ileri yaşlar-

da sigara içmenin bunama riskini artırdı-
ğını göstermiştir. Sigarayı bırakmak riski-
nizi azaltabilir. 

Yazının devamı gelecek hafta: 
Göz-kulak sağlığı, Ağız ve riş sağlığı ve 

cilt sağlığı
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Yaş aldıkça ne gibi fizyolojik değişimler yaşadığımızı me-
rak mı ediyorsunuz? İlerleyen yaşla birlikte karşılaşabi-
leceğiniz olası sorunlar nedir ve neler yapılması gerek?

Yaşlılar haftası


