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DÜNYA MEME SAĞLIĞI GÜNÜ (2019) 

15.10.2019 

 

 

Meme dokusu hem kadın hem de erkeklerde bulunur. Ancak kadınlarda doğum sonrası süt bezi 

gelişimi ile fonksiyonel hale gelir ve süt üretimi yapar. Kadın sağlığı içinde meme hastalıkları önemli 

rol oynamaktadır. Kadınlar en sık memede ağrı, meme başı akıntısı ve kitle nedeniyle hekime 

başvurmaktadır. Meme hastalıkları iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, uygun 

beslenme ve fiziksel aktivite meme sağlığına ilişkin sorunların ortaya çıkmasını önlemek açısından 

önemlidir.1 Meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde farkındalığın ve tarama programlarına katılımın 

artırılması en temel yaklaşımlardır.  

 

Dünya Meme Sağlığı Günü, EUROPA DONNA’nın girişimlerinden biridir. EUROPA DONNA, temelleri 

1993’te Professor Umberto Veronesi tarafından Paris’te Avrupa Mastoloji Birliğinin Kongresi 

(EUSOMA) sırasında atılan kar amacı gütmeyen kadınlar için kadınlar tarafından yürütülen bir 

organizasyondur.2 Her yaştan kadına, meme kanserinin önlenmesi, tekrarlamasının önüne geçilmesi 

ve meme kanserinin erken tanısında yaşam tarzına ilişkin faktörlerinin önemli rol oynadığına vurgu 

yapmak üzere 2008 yılından bu yana 15 Ekim Meme Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır.3 

 

Başlangıcından itibaren meme sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan temalarla kutlanan 

Dünya Meme Sağlığı Günü’nün 2019 yılı teması ‘Meme Sağlığı için Sağlıklı Yaşam Tarzı’ olarak 

belirlenmiştir.4 Fiziksel aktivite, normal vücut ağırlığı ve sağlıklı beslenmenin meme sağlığı bakımından 

önemi bu yılın temasında vurgulanmaktadır. Şişmanlık ve hareketsiz yaşam meme kanseri için risk 

faktörleridir. Fiziksel aktivite yetersizliği meme kanseri vakalarının %10-16’sında rol oynamaktadır.5 

                                                      
 
1 [İnternet] http://www.tmhdf.org.tr/Uploads/Editor/files/Meme_Hastaliklari_Kitabi_Baski2.pdf Erişim: 03.10.2019. 
2 [İnternet] https://www.europadonna.org/about/history/ Erişim: 03.10.2019. 
3 [İnternet] https://prevention.europadonna.org/breast-health-day Erişim: 03.10.2019. 
4 [İnternet] https://prevention.europadonna.org/breast-health-day/campaign-resources Erişim: 03.10.2019. 
5 The International Agency for Research on Cancer. Weight Control and Physical Activity. IARC Handbook of Cancer Prevention, 
Vol. 6. IARC: Lyon 2002. 
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Ancak dünyada erişkinlerin %23’ü, okula giden adolesanların %81’i fiziksel olarak aktif bir hayat 

sürmemektedir. Kadınların erkeklerden daha az fiziksel aktif bir yaşam sürdürdüğü saptanmıştır.6 

Kadınları ve kız çocuklarını hedef alan toplum temelli programlarla fiziksel açıdan aktif yaşam 

alışkanlığı kazandırılabilir. Dünyada şişmanlık 1975’den 2016 yılına dek üçe katlanmış olup kadınların 

%40’ı, erkeklerin %39’u fazla kiloludur.7 

 

Ülkemizde meme sağlığına yönelik meme kanseri tarama programları yürütülmektedir. Her kadının 

kendi kendine meme muayenesi becerisini ergenlikten itibaren edinmesi ve 40-69 yaşları arasında iki 

yılda bir kez olmak üzere mamografi çektirmesi gerekmektedir. 8  Sağlıklı yaşam davranışlarını 

benimsenmesi, sebze, meyve ve sağlıklı gıda tüketiminin artırılması ile kadınlarda meme sağlığını 

korumak mümkündür.  

 

 

                                                      
 
6[İnternet]  https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/physical-activity Erişim: 03.10.2019. 
7[İnternet] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight Erişim: 03.10.2019. 
8 [İnternet] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tarama-standartlari/listesi/meme-kanseri-tarama-programı-ulusal-
standartları.html Erişim: 03.10.2019. 
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