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Bu dokuman, Dr. Dilek Aslan’ın katkılarıyla, Dünya Sağlık Örgütü web sayfasında yer alan dokümanlardan yararlanılarak 1.9.2014 tarihinde hazırlanmıştır.  

  

 
 
 

3-9 EYLÜL  
HALK SAĞLIĞI HAFTASINDA 

SÜREGEN (KRONİK) HASTALIKLAR AÇISINDAN TÜRKİYE 
 

Halk sağlığının en temel felsefesi hastalıklardan korunmadır. Bu sayede, doğuşta beklenen yaşam süresinin 
uzaması, uzun yaşamla birlikte niteliğin de artması söz konusudur.  
 
Günümüzde ölümlerin en önemli nedenlerinin süregen hastalıklar olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 2014 yılında yayınladığı küresel raporun Türkiye verileri değerlendirildiğinde aşağıdaki temel 

bilgilerin öne çıktığı görülmektedir:1 

 
1. Süregen hastalıklar ölümlerin %86’sının nedenini oluşturmaktadır.  
2. Ölümlerin en fazla kalp ve damar hastalıkları (%47), kanser (%22), kronik akciğer hastalıkları (%8), 

yaralanmalar (%7), bulaşıcı hastalıklar, doğumla ilgili sorunlar, beslenme sorunları (%7), şeker 
hastalığı (%2) ve diğer hastalıklar (%7) nedeniyle meydana geldiği belirtilmektedir. 

3. Dört temel süregen hastalık nedeniyle 30-70 yaş arasında ölüm olasılığı %18’dir. Bu hastalıklar kalp 
ve damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, kanser ve şeker hastalığıdır. 

4. Risk faktörleri açısından değerlendirme yapıldığında ise aşağıdaki rakamlar öne çıkmaktadır: 
a. Tütün kullanımı 2011 yılı itibarıyla %27 
b. Alkollü bir içecek içme 2010 yılı itibarıyla %2 
c. Kan basıncı yüksekliği 2008 yılı itibarıyla %22 
d. Şişmanlık sıklığı 2008 yılı itibarıyla %27,8  

 
Bu hastalıklardan korunmanın en önemli basamağı KORUNMA olup sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
yaklaşımları birey ve toplum düzleminde sağlanmalıdır. Bu amaçla ülkelere yönelik, 2015 yılı için, 2010 yılı 
rakamlarını temel alarak küresel düzeyde konulmuş hedefleri gözden geçirmekte yarar bulunmaktadır:2 
 

1. Süregen hastalıklara bağlı erken ölümlerin %25 azaltılması 
2. Alkol kullanımının en az %10 azaltılması 
3. Yeterli düzeyde bedensel etkinlik yapma konusunda %10 ilerleme/artma sağlanması  
4. Tuz/sodyum tüketiminde %30 azalma sağlanması 
5. On beş yaş üzeri bireylerin sigara içme sıklığının %30 azaltılması 
6. Kan basıncı yüksekliği sıklığının %30 azaltılması 
7. Şeker hastalığı ve şişmanlığın artmasının önlenmesi 
8. Toplumda kalp krizi ve inme geçiren bireylerin ilaç tedavisi ve danışmanlık hizmetleri almasında en 

az %50 iyileşme sağlanması 
9. Süregen hastalıkların tedavisi için gerekli olan temel teknolojilerin ve ilaçların sağlanmasında %80’lik 

bir iyileşme sağlanması 
 
 
Süregen hastalıklardan korunmak için yukarıda tanımlanmış hedefler başarılması önerilen “minimum” 
hedeflerdir. Ülkeler, doğru, sürekli ve kararlı sağlığın korunması ve geliştirilmesi politikaları 
sayesinde hedeflerin çok daha ötesinde başarıyı yakalayabilirler.  

                                                           
1 http://www.who.int/nmh/countries/tur_en.pdf 
2 http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/ 


