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Konu : Dünya Astım Günü

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

Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir
hastalıktır. Her yıl Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Sağlık Örgütünce “Dünya Astım Günü” olarak
kabul edilmiştir. Ülkemizde de “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile halkımızın ve sağlık
görevlilerinin konuya ilişkin farkındalığın artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla 7 Mayıs 2019
tarihinde Dünya Astım Günü faaliyetleri düzenlenecektir.

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

- Konuya ilişkin ilinizce sağlık personeline ve topluma yönelik farkındalık faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,
- İlinizde bulunan ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilmesi ve etkinliklerin,
hizmeti aksatmayacak şekilde desteklenmesi,

- Mahalli olarak basın toplantıları, televizyon / radyo programları yapılması,
- Halka ve sağlık personeline yönelik eğitimlerde konuya gereken önemin verilmesinin
sağlanması gerekmektedir.
Yapılacak faaliyetlere destek olması amacıyla, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Dünya Astım

Gününe ilişkin dokümanlar https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronikhastaliklar-anasayfa internet adresinde
yer almakta olup farkındalık faaliyetlerinde kullanılmak üzere söz konusu dokümanların çoğaltılması,
Valiliğiniz bünyesindeki tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak kurumlar ile 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 ilinizce
bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yapılan etkinliklere ilişkin yazımız ekinde
gönderilen “İl Faaliyet ve Etkinlik Tablosu’nun doldurularak gönderilmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereği için ilgililere emirlerinizi rica ederim.

Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.

Genel Müdür

EK: İl Faaliyet ve Etkinlik Tablosu (1 Sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 3a27b7e9-62f3-4f8b-ac05-567a60e938e4 kodu ile erişebilirsiniz.

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


