Can Boğazdan Gelir Ama Obez Olmayalım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ
birikmesi olarak tanımlanan obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en
önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. DSÖ, kilo cinsinden vücut ağırlığının metre
cinsinden boya bölünmesi ile elde edilen (kg/m2) beden kitle indeksi 25 veya üzerinde ise
fazla kilolu, 30 veya üzerinde ise obez olarak tanımlamaktadır.
Dünya genelindeki obezite sıklığı 1980’den beri iki katına çıkmıştır. 2008’de 20 yaş
ve üzeri 1.5 milyar yetişkinde kilo fazlalığı vardır ve yaklaşık 200 milyon erkek ve 300
milyon kadın da obezdir. Yine yapılan hesaplamalarda 2010 yılında 5 yaş altı yaklaşık 43
milyon çocukta kilo fazlalığı saptanmıştır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılmış “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre
Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda ise % 41,0, toplamda % 30,3 olarak
bulunmuştur. Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok
şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.
Obezite psikososyal sorunların yanı sıra özellikle insüline bağımlı olmayan şeker
hastalığı, koroner kalp hastalığı,yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, mide - barsak
hastalıkları, obstrüktif uyku apnesi (uykuda solunumun kısa süreli ve tekrarlamalı olarak
durduğu bir hastalık) ve bazı romatizma türleri gibi hastalıklarla sıkı ilişkisi vardır.
Obezite tedavisinde gerçekçi bir kilo kaybı öncelikli hedeftir. Kilo kaybı obeziteye
ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmanın yanı sıra sağlıkla ilgili ekonomik yükü
azaltmaya da katkı sağlar. Vücut ağırlığında %10 kadar bir azalma bile obeziteyle ilişkili risk
faktörlerinde çok önemli oranda azalma sağlamaktadır. Obezite tedavisi bireye yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlığı kazandırma, kilo verilmesi ve verilen kilonun korunması,fiziksel
aktivitenin arttırılması gibi yaşam tarzı ve davranışsal değişiklikler gerektiren hiç de kolay
olmayan uzun bir süreci kapsamaktadır. Obezite tedavisinde diyet (sağlıklı beslenme)

tedavisi, fiziksel aktivite (egzersiz), davranış tedavisi, ilaç tedavisi, cerrahi gibi bir çok
yöntem uygulanmaktadır. Fakat hala tedavisi en zor hastalıklardan biri olarak kabul
edilmektedir. En güvenli ve etkin tedavi yaklaşımı yaşam tarzı ve davranışsal değişikler olsa
da uygulanmaya konulması ve kazanılan davranış değişiklilerinin korunmaya çalışılıp
kaybedilen kilonun geri alınmaması zordur. Bu nedenle obezite tedavisinde doktorların, tıbbi
beslenme uzmanlarının, egzersiz fizyologlarının, psikiyatristlerin ve bariyatrik cerrahi girişim
yapan cerrahların işbirliği yapmaları gerekmektedir.
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde obezite ile mücadele kapsamında endokrinoloji bölümü,
diyetisyen, spor fizyolojisi ve obezite cerrahisine yönelik tüm tanı ve tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kamuda bir ilk olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne bağlı, Pendik Belediyesi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi’nde obez
hastalarımızın da yararlanabileceği, diyabeti tanımak, takip ve önlemek amacıyla Diyabet
Merkezi kurulmuştur. Unutmayalım ki; can boğazdan geldiği gibi obeziteye bağlı
komplikasyonlar sonucunda da kaybedilir.

Doç. Dr. Mehmet Sargın
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

