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Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu
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Ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının %38,4'ünü oluşturan
dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,5 ile
solunum sistemi hastalıkları izledi.
Ölüm nedenlerinin dağılımı, 2017, 2018

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %39,7'sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu
İskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla %22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve %8,3 ile hipertansif
hastalıklar görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölümlerin alt gruplara göre dağılımı, 2017, 2018

Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu
Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018 yılında 81 bin 129 oldu. Bu
ölümlerin %30,8'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.
Kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin alt gruplara göre dağılımı, 2017, 2018

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi
hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23
bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.
İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına
bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; %48 ile Çorum, %47,2 ile Denizli, %46,7
ile Adana, %46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle
gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; %24,6 ile Kırklareli, %23,8 ile
İstanbul, %23,2 ile Van ve Eskişehir, %23 ile Edirne oldu.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Nisan 2020'dir.
AÇIKLAMALAR
Ölüm Nedeni İstatistikleri, "Ölüm Bildirim Sistemi"nden alınan idari kayıtlar kullanılarak
oluşturulmaktadır. Ölüm bildirim formları Uluslararası Hastalık Sınıflaması (UHS-10) ve Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) kurallarına uygun olarak derlenmekte ve buna göre ölümün altta yatan nedeni
kodlanmaktadır.
Bir önceki yıla ait olup yıl içerisinde adli süreci kesinleşmemiş olan ölüm vakalarına ilişkin formların, adli
süreci tamamlandıktan sonra Ölüm Bildirim Sistemine girilmesi nedeniyle referans döneminde
yayınlanan haber bülteni içerisinde bir önceki yıla ait tablolar güncellenmektedir.
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