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12 KASIM  
DÜNYA ZATÜRRE GÜNÜ (2022) 

 
Dünya Zatürre Günü neden belirlenmiştir? 
  
12 Kasım, 2009 yılında ‘Zatürreyi Durdurma İnsiyatifi’ (Stop Pneumonia Initiative) tarafından farkındalık 
oluşturmak amacıyla dünya zatürre günü olarak belirlenmiştir.1 Bu tarihte amaç; 5 yaş altı çocukların 
önde gelen bir ölüm nedeni olan zatürre hakkında farkındalık yaratmak, zatürreden korunmak, 
önlemek ve tedavi etmek için müdahaleleri teşvik etmek ve bu mücadele için eylem oluşturmaktır.2 
 
Zatürre nasıl bir hastalıktır? 
 
Zatürre akciğerde bulunan hava keselerinin (alveoller) iltihabıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli 
mikroplarla oluşabilir. Zatürre, her yaştan insanda hafif ve şiddetli hastalığa neden olabilen bir 
enfeksiyonudur. Hastalığın tıbbi adı pnömonidir.3  
 
Zatürre bir halk sağlığı sorunu mudur? 
 
Evet. Zatürre dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yaştan insanı etkileyebilir . Özellikle beş 
yaş altı çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.4 Küresel olarak, 
çocuklarda en önemli bulaşıcı ölüm nedeni zatürredir. 2019’da toplam 2,5 milyon insan zatürreden 
hayatını kaybetmiştir.5 5 yaş altı 740.180 çocuğun ölümüne neden olmuş ve 5 yaş altındaki tüm 
ölümlerin %14’ü, 1-5 yaş arası çocuklarda tüm ölümlerin %22’sine neden olmuştur.6 70 yaş ve üzeri 
1,13 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur.7 
 
Hastalığın belirtileri nelerdir? 
 
Zatürrenin öne çıkan belirti ve semptomları aşağıdaki şekildedir: 

• Öksürük ve balgam 

• Nefes alma veya öksürme ile göğüste ağrı 

• 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilinç bulanıklığı 

• Halsizlik 

• Ateş, terleme, titreme 

• Bulantı, kusma, ishal 

• Nefes darlığı 

                                                             
1 [İnternet] https://stoppneumonia.org/stop-pneumonia-initiative/ Erişim tarihi: 11.11.2022 
2 [İnternet] https://www.worldpneumoniaday.org/ Erişim tarihi: 08.11.2022 
3 [İnternet] https://www.cdc.gov/pneumonia/ Erişim tarihi: 07.11.2022 
4 Cillóniz C, Menéndez R, García-Vidal C, Péricas JM, Torres A. Defining Community-Acquired Pneumonia as a Public Health 
Threat: Arguments in Favor from Spanish Investigators. Med Sci (Basel). 2020 Jan 25;8(1):6. doi: 10.3390/medsci8010006. 
PMID: 31991843; PMCID: PMC7151587.  
5 [İnternet] https://ourworldindata.org/pneumonia Erişim tarihi: 07.11.2022 
6 [İnternet] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia Erişim tarihi: 07.11.2022 
7 [İnternet] https://ourworldindata.org/pneumonia Erişim tarihi: 08.11.2022 
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Yeni doğanlar ve bebeklerde enfeksiyon belirti göstermeyebilir. Sadece kusma, iştahta azalma, yorgun 
veya huzursuz olma gibi belirtiler görülebilir.8 
 
Hastalığın risk faktörleri nelerdir?9 
 
Herkes zatürre olabilir ancak birçok faktör hastalanma riskini arttırabilir. En önemli faktörlerden biri 
yaştır. 65 yaş üstü insanlar bağışıklık sistemleri zayıfladığı için, bebekler ve 2 yaş altındaki çocuklar 
bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için risk altındadırlar. Diğer risk faktörleri üç ana 
kategoride gruplandırılabilir; tıbbi durumlar, sağlık davranışları ve çevresel faktörler. 
 
Tıbbi durumlar 

• KOAH (Kronik Obstürktif Akciğer Hastalığı) gibi kronik akciğer hastalıkları. 

• Kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi ciddi kronik hastalıklar. 

• HIV/AIDS, organ nakli, kanser ilaçları, çeşitli ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı zayıflamış 
bağışıklık sistemi. 

• İnme, bunama, Parkinson hastalığı gibi çeşitli durumlar nedeniyle yutma güçlüğü bulunan 
hastalar. 

• Yakın zamanda geçirilmiş virüslerin neden olduğu enfeksiyon. 

• Hastaneye, özellikle yoğun bakıma yatış öyküsü. 

 

Sağlık davranışları 

• Akciğerlere zarar veren tütün ve tütün ürünleri kullanımı. 

• Çeşitli madde ve alkol kötüye kullanımı. 

 

Çevresel faktörler 

• Tütün dumanından pasif etkilenim de dahil olmak üzere çeşitli kimyasallara, kirleticilere veya 
zehirli dumanlara maruz kalma. 

 
Zatürrenin önlenmesi için alınabilecek bazı önlemler nelerdir?10,11 
 

• Aşılarınızı yaptırınız. Aşılar, pnömokok bakterilerinin veya grip virüsünün neden olduğu 
pnömoniyi önlemeye yardımcı olabilir. Tüm zatürre vakaları engellenemese de aşı olanlar 
enfeksiyonu daha kısa sürede ve daha hafif atlatmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
önerilen aşıları olunuz.  

• Ellerinizi sabun ve su ile yıkayınız. Temizliğe özen gösteriniz.  

• Tütün kullanmayınız.  

                                                             
8 [İnternet  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204 Erişim tarihi: 
10.11.2022 
9 [İnternet] https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/learn-about-pneumonia Erişim 
tarihi: 07.11.2022 
10 [İnternet] https://www.nhlbi.nih.gov/health/pneumonia/prevention Erişim tarihi: 08.11.2022 
11 [İnternet] https://www.cdc.gov/pneumonia/prevention.html Erişim tarihi: 08.11.2022 
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• Kapalı alan hava kirliliğini azaltınız (evde tütün kullanılmaması, ısıtma ve yemek pişirme 
sistemlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi ile). 

• Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hareketli bir yaşam tarzı benimseyiniz, sağlıklı 
beslenmeye özen gösteriniz, düzenli uyumaya dikkat ediniz. 
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