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………………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Tüm dünyada her yıl 17 milyon kişi
kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden yaşamını kaybetmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının çoğu risk
faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilmektedir.

Bu bağlamda; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından 29 Eylül 2022 (29 Eylül’ü takip eden hafta içerisinde)
Dünya Kalp Günü etkinlikleri “Kalbinizi Ödüllendirin” teması çerçevesinde;

- İliniz tarafından düzenlenecek farkındalık faaliyetlerinde bu temanın işlenmesi,
- Genel Müdürlüğümüz ve Türk Kardiyoloji Derneği işbirliği ile hazırlanan “Kalbinizi Ödüllendirin” temalı afiş,
broşürlerin kullanılması ve kamuoyuna yönelik basın bildirisinin indirilerek çoğaltılması,
- İlinizdeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile diğer ilgili kamu/özel kuruluşlara
dağıtımının yapılarak, afişlerin görünür yerlere asılmasının sağlanması,
- İlinizde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi,
- Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programları yapılması,
- Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesinin sağlanması,
- Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak olan etkinliklerin, hizmeti aksatmayacak şekilde desteklenmesi
gerekmektedir.

Yapılacak faaliyetlerde kullanılması amacıyla hazırlanan materyaller Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik
Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığın internet adresinin “Haberler” kısmında yer almaktadır. “ Türkiye
Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında ilinizce bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin
gerçekleştirilerek, yapılan etkinliklere ilişkin faaliyet raporu ile yazımız ekinde yer alan değerlendirme formunun
doldurularak gönderilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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