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29 EYLÜL  

DÜNYA KALP GÜNÜ (2022)1 

 
Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle her yıl 17,9 milyon insan ölmektedir. Küresel düzeyde en sık 
ölüm nedeni olarak bilinen kalp ve damar hastalıkları, dünyadaki ölümlerin yaklaşık üçte birinden 
sorumludur.2 Amerika Birleşik Devletleri'nde her 40 saniyede bir kişi bu nedenle ölmektedir.3 
Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre ölümlerin %36,8’i kalp ve damar hastalıkları nedeni ile 
gerçekleşmiştir. Bunların %39,1’i iskemik kalp hastalığı, %25,7’si diğer kalp hastalıkları nedeni ile 
gerçekleşmiştir.4 
 
Kalp ve damar hastalıklarından ölümler, gelişmiş ülkelerde azalma eğiliminde iken gelişmekte olan 
ülkelerde artmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerinin %75'inden fazlası düşük ve 
orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.2 Ancak toplumların yaşlanması ve beklenen yaşam 
süresinde görülen uzama ile gelişmiş ülkelerde kalp ve damar hastalarının sayısı ve bunlara bağlı 
yük de artmaktadır.5 
 
Kalp ve damar hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan yeti kayıpları ve ölümlerin 
önlenebilir olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Kalp krizi ve felçlerin %80'i yaşam tarzı değişiklikleri 
ile önlenebilmektedir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve tütün ürünleri 
kullanmamak bunun anahtarıdır.6 Kalp sağlığını korumak ve hastalıkları önlemek için dikkat 
edilmesi gereken temel öneriler şunlardır: 

 Sağlıklı ve dengeli beslenmek: Bol miktarda taze meyve-sebze ile tam tahıllı, yüksek lifli ve 
az yağlı bir beslenme biçimi önerilmektedir.7, 8 

 Fiziksel olarak aktif olmak: Düzenli ve günlük fiziksel aktivite kalp hastalığı riskini 
azaltmaktadır. Vücut ağırlığının istenilen seviyede olacak şekilde korunması yüksek 
tansiyon ve şeker hastalığı gibi hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini azaltmaktadır. 7, 8, 9 

                                                           
1 Türk Kalp Vakfı. Anasayfa. https://tkv.org.tr/ Erişim: 23.09.2022. 
2 World Health Organization. Cardiovascular diseases. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-
diseases#tab=tab_1 Erişim: 23.09.2022. 
3 Centers for Disease Control and Prevention. Heart Disease Facts. https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm 
Erişim:23.09.2022. 
4 Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-
Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710 Erişim:23.09.2022. 
5 T.C. Sağlık Bakanlığı halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı 2021-
2026. Ankara, 2021. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronik-hastaliklar-engelli-
db/hastaliklar/kalpvedamar/kitap_ve_makale/KalpDamarEylemPlani_2021-2026.pdf Erişim: 23.09.2022. 
6 World Health Organization. Cardiovascular diseases: Avoiding heart attacks and strokes. https://www.who.int/news-
room/questions-and-answers/item/cardiovascular-diseases-avoiding-heart-attacks-and-strokes Erişim: 23.09.2022 
7 United Kingdom National Health Service. Coronary Heart Disease – Prevention. https://www.nhs.uk/conditions/coronary-
heart-disease/prevention/ Erişim: 23.09.2022. 
8 World Health Organization. Western Pacific. Philippines. How to take care of your heart health. 
https://www.who.int/philippines/news/feature-stories/detail/how-to-take-care-of-your-heart-health Erişim: 23.09.2022. 
9 Mayo Clinic. Strategies to prevent heart disease. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-
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 Tütün ürünlerinden uzak durmak: Tütünde bulunan kimyasallar kalbe ve damarlara zarar 
vermektedir. Tütün dumanı kandaki oksijeni azaltarak kalbin daha çok çalışmasına ve 
zorlanmasına neden olmaktadır.9 

 Düzenli ve kaliteli uyku: Karanlık ve sessiz bir odada, her gün düzenli olarak en az yedi saat 
uyunması önerilmektedir. Yeterince uyumayan kişilerde obezite, yüksek tansiyon, kalp 
krizi, diyabet ve depresyon riski artmaktadır.9 

 Düzenli sağlık taramaları yaptırmak: Yüksek şeker, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonun 
kalp ile damarlar üzerindeki zararlı etkisinin önlenebilmesi için düzenli taramalar yapılması 
önerilmektedir. 9 

 
Kişilerin bu önerileri uygulaması, sağlıklı davranışları benimsemesi ve yaşamları boyunca bu 
alışkanlıkları sürdürmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi ve kalp sağlığının geliştirilebilmesi 
için bireysel çabaların yanında sağlıklı seçimlerin uygulanabilir ve erişilebilir kılmaya yönelik 
elverişli ortamlar yaratan sağlık politikaları gereklidir. Ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının 
önlenmesine yönelik olarak “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” 
uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve Eylem Planı’nda da “Sağlıklı yaşamı 
teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi 
içerisindeki etkinliğini artırmak, sağlık hizmetlerinde bütünleşik sağlık hizmeti modelini hayata 
geçirmek” amaçlarında yer alan hedeflerle kronik hastalıkların önlenmesine geniş yer verilmiştir. 
Bu kapsamda 2021 yılında “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Eylem Planı (2021-2026)” 
güncellenmiş, kronik hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve düzenli izlem konularında birçok 
faaliyet çalışma kapsamına alınmıştır.5 

 

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi ve toplumda bu konudaki farkındalığının artırılması 
amacıyla her yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
öncülüğü ile 1999 yılında kurulan Dünya Kalp Federasyonu (World Heart Federation: WHF) her yıl 
kutlamalara öncülük etmektedir. İlk defa 24 Eylül 2000 tarihinde kutlanan Dünya Kalp Günü, 2011 
yılına kadar Eylül ayının son Pazar günü kutlanmıştır. 2012 yılından sonra tarihi 29 Eylül olarak 
belirlenmiş ve Dünya Kalp Federasyonu öncülüğünde kutlanmaya devam edilmiştir.10, 11  
 
Dünya liderleri 2012 yılında, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin 2025 yılına kadar %25 
azaltılmasının hedeflendiğini ilan etmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin neredeyse 
yarısından sorumlu olan kalp ve damar hastalıkları ile mücadele için Dünya Kalp Günü önemli bir 
katkı sağlamaktadır.12 
 
Dünya Kalp Günü, bireylerin kendileri ve çevrelerinin kalp sağlığından sorumlu olmak için 
etkinliklere katıldığı küresel bir kampanyadır. Her yıl etkinlikler ile kalp sağlığının temel bir insan 

                                                           
depth/heart-disease-prevention/art-20046502 Erişim: 23.09.2022. 
10 Britannica. World Heart Day. https://www.britannica.com/topic/World-Heart-Day Erişim: 23.09.2022. 
11 Türk Kardiyoloji Derneği. Dünya Kalp Günü. https://tkd.org.tr/kardiyobil/html/dunya-kalp-gunu Erişim: 23.09.2022. 
12 World Heart Federation. About World Heart Day. https://world-heart-federation.org/world-heart-day/about-
whd/#:~:text=World%20Heart%20Day%20is%20celebrated,the%20world's%20number%20one%20killer. Erişim: 23.09.2022. 
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hakkı olduğuna dikkat çekilmektedir.12 Bu amaçla 2022 yılının teması “Use Heart for Every Heart” 
olarak belirlenmiştir. Türkiye’de de 2022 yılı için bireyler; sadece kendileri için değil, sevdikleri için 
de kalp sağlığını korumaya davet edilmektedirler. 11   
 
Özetle; bu yıl (2022) küresel düzeyde belirlenen bu tema ile;13 
 

 Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %75’inden fazlasının düşük ve orta gelirli 
ülkelerde meydan geldiği, bunun önlenebilmesi için sağlık hizmetlerine erişim 
problemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar ile farkındalığın artırılmasının önemi 
vurgulanmıştır.13 

 Hava kirliliğinin her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu ve kalp ve damar 
hastalıklarına bağlı ölümlerin %25’inden sorumlu olduğu, daha sağlıklı bir gezegen için 
çabaların artırılmasının ve alışkanlıkların değiştirilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.13 

 Stresin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanarak stres seviyesini düşürebilmek 
için egzersiz, düzenli ve kaliteli uykunun önemi bir kez daha vurgulanmıştır.13 

 
 
 

                                                           
13 World Heart Federation. World Heart Day. https://world-heart-federation.org/world-heart-day/about-whd/world-heart-
day-2022/ Erişim: 23.09.2022 
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