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15 EKİM MEME SAĞLIĞI GÜNÜ (2021) 
 

Dünya Sağlık Örgütü`ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 dünya ülkesinin 
140’ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın (tüm kanserlerin %12’sini oluşturmaktadır) görülen 
kanser olduğunu belirlemiştir.1 Kadınlarda meme kanseri, daha önce en sık teşhis edilen kanser olan 
akciğer kanserini geride bırakmıştır. Dünya genelinde 2020 yılında 2.26 milyondan fazla yeni meme 
kanseri vakası ve meme kanserinden yaklaşık 685.000 ölüm olduğunu tahmin ediliyor.2  Günümüzde 
meme kanseri kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci nedenidir. Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerinde 
meme kanseri nedeniyle ölüm Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya kıyasla daha düşüktür. Ayrıca 
meme kanserinden ölüm düzeyi düşük bölgelerden daha yüksek ülkelere göç etmiş göçmen kadınlar 
arasında meme kanseri görülme sıklığı artmıştır. Bu nedenle çevresel faktörlerin ve yaşam tarzlarının 
hastalığın oluşumunda önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Sosyoekonomik durum kanser 
görülme sıklığını değiştirmektedir. Yoksulluk farklı ırklarda ve etnik gruplarda her zaman daha yüksek 
kanser ölüm düzeyi ile ilişkilidir. 2020'de düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde yarım milyon kadın 
meme kanserinden ölmüştür. Sosyoekonomik farklılıkların ortadan kaldırılmasıyla 25 ila 74 yaş 
arasındaki kişiler arasındaki kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birinin önlenebileceği tahmin 
edilmektedir.1,2  
 
DSÖ Küresel Meme Kanseri Girişimi'nin (GBCI) amacı, küresel meme kanseri ölümlerini yılda %2,5 
oranında azaltmak ve böylece 2020 ile 2040 yılları arasında küresel olarak 2,5 milyon meme kanseri 
ölümünü önlemektir.3  Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu (EUROPA DONNA), meme sağlığı hakkında 
toplumu bilgilendirmek, meme kanserinden korunma ve erken tanı hakkında farkındalığı artırmak 
amacıyla 15 Ekim’i Meme Sağlığı Günü olarak kabul etmiştir. 2021 Meme Sağlığı Gününde “Meme Sağlığı 
için Sağlıklı Yaşam Tarzı” hatırlatılmaya devam edecektir.4  
 
Meme kanseri için yaşam tarzı ile ilişkili değiştirilebilir risk faktörleri;  fazla kilolu ya da şişman olmak, 
yeterli fiziksel aktivite yapmamak, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış 
olmak, doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak ve alkol 
kullanmaktır. Özellikle günde 1 bardaktan (1 bira, 1 bardak şarap, 1 duble sert alkollü içecek) daha fazla 
alkol tüketimi riski daha çok artırmaktadır.5  Yaşlanmak veya aile geçmişi gibi bazı faktörler 
değiştirilemez, ancak aşağıdaki yollarla sağlığa dikkat edilerek meme kanseri riski azaltılabilir:6 
  

 
 

 
1 [İnternet] https://gedab.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/101/meme-kanseri-bilinclendirme-ve-farkindalik-ayi-dunya-meme-sagligi-
gunu-pembe-kurdele-takma-gunu Erişim: 06.10.2021 
2 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-
cancer#:~:text=In%202020%2C%20there%20were%202.3,and%20685%20000%20deaths%20globally. Erişim: 06.10.2021 
3 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer Erişim: 07.10.2021 
4 [İnternet] https://prevention.europadonna.org/breast-health-day Erişim: 07.10.2021 
5 [İnternet] https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/meme-kanseri-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-ay%C4%B1.html Erişim: 
07.10.2021 
6 [İnternet] https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/prevention.htm Erişim: 08.10.2021 
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✓ Sağlıklı bir kiloda kalın. 
✓ Düzenli egzersiz yapın. 
✓ Alkol içmeyin veya alkollü içecekleri sınırlayın. 
✓ Hormon replasman tedavisi alıyorsanız veya almanız söylendiyse, hekiminize riskleri sorun ve 

sizin için uygun olup olmadığını öğrenin. 
✓ Bebeklerinizi emzirin. 
✓ Ailenizde meme kanseri öyküsü varsa veya BRCA1 ve BRCA2 genlerinizde kalıtsal değişiklikler 

varsa, riskinizi azaltmanın diğer yolları hakkında hekiminizle konuşun. 
✓ Hayatınız boyunca sağlıklı kalmak, kansere yakalanma riskinizi azaltacak ve ortaya çıkarsa 

kanserden kurtulma şansınızı artıracaktır.6 

Meme sağlığını sürdürmede korumadan sonra önemli bir husus da gelişen bir kanserin erken tanısının 
sağlanmasıdır. Bunun için mammografi ve meme ultrasonografisi gibi radyolojik görüntüleme teknikleri 
kullanılır. Mamografi, memenin röntgenidir. Birçok kadın için mamografi, meme kanserini erken 
dönemde, tedavisi daha kolay olduğunda ve hissedecek veya semptomlara neden olacak kadar büyük 
olmadan önce bulmanın en iyi yoludur. Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Gücü dış 
simgesi (USPSTF) 50 ila 74 yaşları arasındaki ve ortalama meme kanseri riski taşıyan kadınların iki yılda 
bir mamografi çektirmesini önermektedir. 40-49 yaş arası kadınlar ne zaman başlayacakları ve ne sıklıkla 
mamografi çektirecekleri konusunda hekimleri veya diğer sağlık uzmanlarıyla konuşmalıdır. Kadınlar, 50 
yaşından önce mamografi çektirmeye karar verirken tarama testlerinin yararlarını ve risklerini 
tartmalıdır. Düzenli mamografi çektirmek meme kanserinden ölme riskini azaltabilir. Şu anda, tarama 
çağındaki çoğu kadın için meme kanserini bulmanın en iyi yolu bir mamogramdır.7 

Meme sağlığını sürdürmek, meme kanserinin küresel olarak yaygınlığını ve ölümcül özelliği dikkate 
alındığında özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere önem ve öncelik arz 
etmektedir. Bu nosyonun iki aşaması vardır. İlki meme sağlığını korumaktır. Sonraki aşama ise meme 
sağlığı korunamadığında gelişmiş olan kanseri erkenden tanıyarak sağ kalımı artırmaktır ki bu noktada 
radyolojik yöntemlere ihtiyaç duyarız.  Sonuç olarak meme sağlığı koruma çabası genel olarak sağlığı 
koruyan ve geliştiren eylemlerin bir parçasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7 [İnternet] https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/screening.htm Erişim: 08.10.2021 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.%20Erişim:15/10/2021

