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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), yaygınlığı giderek artmakta olan kronik hava yolu
hastalığıdır. Erken tanı ile hastalığın önlenmesi mümkün olup morbidite azaltılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün katılımıyla oluşturulmuş olan “Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığına Karşı
Küresel Girişim Grubu” (Global Initiation for Chronic Obstructive Lung Diseases-GOLD) tarafından her yıl
Kasım ayının üçüncü Çarşamba günü organize edilen “Dünya KOAH Günü etkinlikleri 21 Kasım 2018
tarihinde gerçekleştirilecektir.Bu yılki Dünya KOAH günü teması Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam olup sloganı
ise “Her Adımda Sağlıklı Nefese” olarak belirlenmiştir.

Dünya KOAH günü etkinliklerinin amacı, kamuoyu ve sağlık personeli arasında KOAH bilincini
artırmak, KOAH riski altında bulunan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurarak, solunum fonksiyon testi
yaptırmalarını teşvik etmek, bu önemli halk sağlığı sorunu konusunda yöneticileri ve yetkilileri bilgilendirmek
ve harekete geçmelerini sağlamaktır.

Bu bağlamda; İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünya KOAH Günü etkinliklerini gerçekleştirmek için
GARD il kurulu ile işbirliği içinde;

-Konuya ilişkin ilinizce sağlık personeline ve topluma yönelik farkındalık faaliyetlerinin ve
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi

-İlinizde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi ve etkinliklerin, hizmeti
aksatmayacak şekilde desteklenmesi,

-Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon ve/veya radyo programları yapılması,
-Halka ve sağlık personeline yönelik yapılacak eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesinin

sağlanması,
Yapılacak faaliyetlere destek olması amacıyla, Bakanlığımız tarafından hazırlanan

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronikhastaliklar-haberler/1322-2018-d%C3%BCnya-koah-g%C3%BCn%C3%B
C.html internet adresinde yer alan Dünya KOAH Gününe ilişkin dokümanların; farkındalık faaliyetlerinde
kullanılmak üzere tarafınızca çoğaltılarak, Müdürlüğünüz bünyesindeki birinci, ikinci, üçüncü basamak
kurumlara, diğer ilgili kamu/özel kuruluşlara dağıtımının yapılması ile afişlerin görünür yerlere asılmasının
sağlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda “Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında ilinizde
bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ayrıca yapılan etkinliklere ilişkin faaliyet raporu ile
yazımız ekinde gönderilen “İl Faaliyet ve Etkinlik Tablosunun doldurularak Başkanlığımıza gönderilmesi
hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereği için ilgililere emirlerinizi rica ederim.

Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.

Genel Müdür
Ek: İl Faaliyet ve Etkinlik Tablosu (1 Sayfa)
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Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 24670cbf-c37e-4c0a-83e0-138d50351d27 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


