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16 KASIM 
DÜNYA KOAH GÜNÜ (2022) 

 
KOAH nedir? Nasıl bir hastalıktır? 
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), solunum yolunda tıkanıklığa neden olan amfizem ve kronik 
bronşit hastalıklarından oluşur.1  Amfizem hava yollarının ve hava keseceklerinin yapısının 
bozulmasıdır. Kronik bronşit ise hava yollarının iltihabi hastalığı nedeniyle ortaya çıkan balgam ve 
öksürükle seyreden bir hastalıktır.2 
 
KOAH’ın neden olduğu semptomlar nelerdir? 
 

 Nefes darlığı,  
 Zorlu solunum,  
 Genellikle balgamın eşlik ettiği öksürük  
 Yorgunluk2  

 
Dünya KOAH Günü ne zamandan beri kutlanmaktadır, amacı nedir? 
 
Dünya KOAH Günü ilk olarak 2002 yılının kasım ayında kutlanmıştır. Amaç KOAH ile ilgili farkındalığı 
arttırmak, bilgi paylaşmak ve dünya çapında hastalığın yükünü azaltmaktır.3 
 

                             
2022 yılına ait görselin orijinali https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/06/Your-Lungs-For-Life_Final-

scaled.jpg adresinde yer almaktadır. 

                                                           
1 [İnternet] https://www.cdc.gov/copd/index.html Erişim:28.10.2022.   
2 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) 
Erişim:28.10.2022.   
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Bu yıl Dünya KOAH günü teması nedir? 
 
Bu yıl Dünya KOAH Gününün tarihi 16 Kasım 2022, teması ise ‘Yaşam Boyu Akciğerleriniz’ şeklinde 
belirlenmiştir. Bu tema ile akciğerlerin sağlıklı olmasının yaşam boyu önemli olduğunu vurgulamak 
amaçlanmıştır. Doğumda herkes belirli bir akciğer kapasitesine sahiptir. Gelişim dönemi boyunca ve 
yetişkinlik döneminde sahip olduğumuz akciğerlerin sağlığını korumak, gelecekte sağlık ve tam bir iyilik 
halini oluşturabilmek için önemlidir. Bu yıl belirlenen tema ile doğumdan yetişkinliğe kadar KOAH’a 
katkıda bulunan faktörler, yaşam boyu akciğerlerimizin sağlığını geliştirebilmek ve kolay incinebilir 
nüfus için neler yapabileceği vurgulanacaktır.3 
 
Ülkemizde Dünya KOAH Günü için hangi etkinlikler öne çıkmaktadır? 
 
Ülkemizde Dünya KOAH günü kapsamında Halk Sağlığı  
Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve GARD 
Türkiye birlikte hareket etmektedir. Dünya KOAH günü 
kapsamında ülkemiz özelinde ‘Sağlıklı Nefes, Sağlıklı 
Yaşam’ teması kullanılacak ve bu kapsamda; 
 

 Eğitim toplantıları 
 Hekim bilgilendirme toplantıları 
 Televizyon programları 
 Youtube kanalı üzerinden halk söyleşisi  
 Stand kurma faaliyetleri kapsamında hasta 

bilgilendirme işlemi 
 Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri 

Uzmanlık Derneği ve Aile Hekimleri Dernekleri 
Federasyonu ortaklaşa Dünya KOAH Günü 
çevrimiçi semineri   

 Güne özel afiş broşür dağıtımı 
gerçekleştirilecektir.4 
 

 
                                                                            2022   yılına   ait   görselin   orijinali                                                                                                                                

https://www.toraks.org.tr/site/news/11058            
                                                                  adresinde yer almaktadır. 

  
 
 
 
 

                                                           
3 [İnternet] https://goldcopd.org/world-copd-day-
2022/#:~:text=The%20first%20World%20COPD%20Day,takes%20place%20on%20November%2016th. Erişim:28.10.2022. 
4 [İnternet] https://www.toraks.org.tr/site/news/11061 Erişim:11.11.2022 
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KOAH açısından hangi risk faktörleri vardır?  

 
 Tütün kullanımı (aktif içicilik ya da dumandan pasif etkilenme) 
 Mesleki toz, duman veya kimyasallara maruz kalma 
 Kapalı ortamda yakılmış odun, gübre veya kömür dumanına maruz kalma 
 Yaşamın ilk yıllarında geçirilmiş şiddetli solunum yolu enfeksiyonları 
 Erken yaşlarda ortaya çıkan astım 
 Alfa-1 antitripsin eksikliği (genetik bir hastalık)5 

 
KOAH’da önerilen tedavi/yaklaşımlar için neler öne çıkar?  

 
 Tütün kullanmayı bırakmak 
 Tütün dumanından pasif etkilenimi önlemek 
 Akciğer rehabilitasyonu için ilgili uzman hekimlere danışmak, önerilerini uygulamak 
 Hekimlerin önerdiği ilaç tedavisini aksatmamak 
 Akciğer enfeksiyonlarına yönelik önlem almak (Aşı)6 

 
 

 

                                                           
5 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) 
Erişim:28.10.2022. 
6 [İnternet] https://www.cdc.gov/copd/basics-about.html 28.10.2022. 
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