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ÖNSÖZ

Afetler yaşadığımız dünyada çok ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır.
Büyük boyutlu halk sağlığı sorunlarına yol açan afetlerle mücadelede sağlık
çalışanlarına çok önemli görevler düşmektedir. Bu ders notu sağlık çalışanlarına
olduğu kadar afetlerde görevler üstlenecek gönüllülere de rehber olabilmek amacıyla
hazırlanmıştır.
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KISALTMALAR
Secondary Assessment of Victim End Point(SAVE)
Olağandışı durum (ODD)
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO)
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ)

YAZAR NOTU
Afet Tıbbı ders notu sağlık çalışanlarının ve yöneticilerinin afetlerin olası sağlık
sonuçları ile mücadelede gerekli olan eğitimlerini desteklemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu notlar sağlık çalışanları ve hatta gönüllülerinin kullanabileceği
bir el kitabı niteliğindedir.

1. AFET TANIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Afetin farklı alanlarda yapılmış tanımları
1.2 Afetlerin sınıflandırılması
1.3 Afetlerin sağlık üzerine etkileri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.1Farklı alanlarda yapılmış afet tanımları nelerdir?
1.2Afetleri nasıl sınıflandırırız?
1.3Afetlerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet tanımı

Afet tanımını
yapabilmek

Afetlerin sağlık üzerine Afetlerin sağlık üzerine
etkileri

etkilerinin ana
başlıklarını sayabilmek

Anahtar Kavramlar
Afet
Afetlerin sınıflandırılması
Afetlerin sağlık etkileri

Giriş
Afetler insanlık tarihi boyunca olagelmiştir. İnsanların, afetlerin meydana gelmesi ile ilgili
inanışları olmuştur.

1.1. AFET TANIMI
Afet teriminin karşılığı İngilizcede “disaster”, Fransızcada “desastre”, İtalyancada
“disastro” sözcükleridir. Hepsi bir dilden diğerine geçmiştir. “Dis-” negatifleştiren bir ektir.
“Astro” kelimesi kökünü; Latince’deki “Astrum” Grekçe’deki “Astron” kelimelerinden almakta
ve “yıldız” anlamına gelmektedir. Yani, ‘'disastro” sözcüğünden; “eğer yıldızların kötü bir
pozisyonda ise çok kötü bir şey; afet olacaktır” anlamı çıkmaktadır.
Bu insanların afetleri, çok eskilerden beri, gezegenlerin, yıldızların hareketleri ile
ilişkilendirdiğini göstermektedir. Günümüzde de benzer yaklaşımlar vardır.
İnsanların bir kısmı ise; afetlerin, Tanrılar tarafından verilen cezalar olduğuna
inanmışlardır. Din kitaplarında, insanlığın eski yazıtlarında, birçok efsanede bu konular yer
almıştır. Halen afetlerin oluşumunu bu şekilde yorumlayanlar da vardır.
Oysaki, pozitif bilimler, afetlerin, dünyada meydana gelen doğa olayları ve / veya insan
hataları ile tetiklendiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Afetler, insan ve toplum sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaparlar. “Sağlık yalnızca
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. O
halde, afetler; insanları bedenen, ruhen ya da sosyal olarak etkileyerek bu iyilik halini bozarlar.
Afetzedelerde etkilenim bu unsurlardan biri ya da birkaçının bir arada bulunması ile
karakterizedir. Örneğin, afetzede sakat kalabilir (fiziksel etkilenim), ailesinden birini kaybeden
kişi depresyona girebilir (ruhsal etkilenim), insanın komşuları, iş yaşamı ile ilişkisi kesilebilir
(sosyal etkilenim).
Afet denince akla ilk gelen ölümdür. Afette en önemli unsur insandır. İnsanın olmadığı
yerde afet de yoktur. Afetler, toplumlar için bir ayna görevi yaparlar. Afetler, toplumların
kendilerini nasıl yapılandırdıklarını ve kaynaklarını nasıl tahsis ettiklerini yansıtırlar. Bu nedenle

bir tehlike gelişmiş bir ülkede herhangi bir soruna yol açmazken, geri kalmış veya gelişmekte
olan bir ülkede afete yol açabilir.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, afet; Arapça’dan Türkçe'ye geçen bir sözcük olup,
“çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım" anlamına gelmektedir. Felaket de yine Arapça
kökenli bir sözcüktür ve “Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım,
belâ” anlamında kullanılmaktadır". Kırım; "savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak
öldürülmesi, katliam” demektir. Bu kelimelerden, alan terminolojisinde, daha çok benimsenmiş
olanı; afettir.
Afet literatürü incelendiğinde, afet tanımı üzerinde bir uzlaşmanın olmadığı görülür.
Çoğunlukla tanım, tanımlayanın mesleki kökenini ve afete nasıl baktığını yansıtmaktadır.
Herkesin ve her kurumun bir afet tanımı olabilir. Ulusal ve yerel kurumlar, uluslararası
kuruluşlar, akademik çevreler, meslek kuruluşları vb, kendine özgü bir tanım ortaya koymak
durumundadırlar. Burada afetin sosyolojik ve tıbbi tanımlarına birer örnek verilmiştir:
“Afet, önemli sosyal (toplumsal) organizasyon bozukluğuna neden olan bir olaydır.
Toplumun varlığını sağlayan örüntülerin (enerji üretimi ve sağlama, içme suyu, besin, tıbbi
bakım, insan ve eşyaların nakli, bilgi-haberleşme vb) fonksiyonlarının yok olması veya
bozulması ile karakterizedir. Toplum, bir bütün olarak, organizasyon ve kollektif etkinlikleri
düzeyinde yıkılmıştır. Bu tanım sosyolojiktanımlara bir örnektir.
“Afet; afet bölgesindeki fiziksel, ruhsal, sosyal olarak etkilenmiş insanların (yaralıların)
idaresi için, o anda mevcut kaynaklar ile tıbbi bakım ve halk sağlığı hizmetlerinin yetersiz
kalması, böylece insanların ölmesi, organ / uzuv kaybetmesi ve sakat kalması ile sonuçlanan bir
olaydır". Bu tanım ise; tıbbi bir bakış açısını yansıtmaktadır.

1.2.AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI

Afetin türleri ile ilgili farklı yaklaşımlar mevcut olup bazen ikili, bazen üçlü, bazen de
dörtlü sınıflama yapılmaktadır. Ancak, “Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesi”
ekinde afetler; doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal afetler,

ansızın veya belli bir süreç içinde oluşup yerleşim ve üretim alanlarında alışılagelmiş yaşamı
bozarak genel yaşamı etkileyen (can ve mal kaybına neden olan) doğal yer ve hava hareketleridir.
Doğal afetler, jeolojik ve meteorolojik afetler olarak ikiye ayrılır. Jeolojik afetlerin kaynağı, yer
kabuğu veya yerin derinlikleridir. Jeolojik afetler; depremler, kaya kayması, heyelan ve volkanik
patlamalardır. Meteorolojik afetler ise sel, çığ, don, fırtına, kasırga, sis ve dolu olaylarıdır. Tablo
1.1: Afetlerin sınıflandırılması Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca 31 çeşit doğal afetin
28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları,
ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller,
orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır.
Ülkemizde ise en sık görülen doğal afet türü deprem ve sık görülen meteorolojik
karakterli doğal afetler ise dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış,
şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır.
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, sadece 1980'li yıllarda dünyada 700,000 kişi
meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Doğal afetler insan kaynaklı afetler, insan
eliyle meydana gelen afetlerdir. Örneğin, endüstriyel kazalar ya da patlamaların çoğu,
çalışanların dikkatsizliği, ilgili makinelerin ve elektrik hatlarının bakımlarının yapılmaması gibi
nedenlere bağlı olarak gelişir. Nükleer ve kimyasal kazalar, sanayi kazaları, trafik kazaları, baraj
patlamaları, yangınlar, salgın hastalıklar, savaşlar, terör olayları ile ilgili eylemler, insan kaynaklı
afetler içinde yer alır. İnsan kaynaklı afetler, doğal bir afet tarafından da tetiklenebilir. Örneğin,
deprem sonrası bir üretim tesisinin hasar görmesi ve bunun sonucunda yangın ya da patlamalarla
çevreye zarar vermesi.

Doğal Afetler


İklimsel; su baskınları ve fırtınalar,



Jeolojik; depremler, volkanik patlamalar ve sismik deniz dalgaları(tsunami).

İnsan Nedenli Afetler


Ani Olanlar;patlamalar, yangınlar, çarpışma, düşme, yayılma, dökülme, radyoaktif ve
kimyasal sızıntılar,



Sinsi-Sürekli Olanlar; kuraklık, kıtlık, açlık, kimyasal-radyasyon etkilenim, Dünya'nın
ısınması-sera etkisi, çevre kirliliği.



Savaşlar ve Çatışmalar; konvansiyonel silahlarla veya kimyasal, biyolojik, nükleer
silahlarla oluşan savaşlar, çatışmalar.

1.3. AFETLERİN GENEL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Afetlerde Yaşanan Sağlık Sorunları Afetler sonucunda, can ve mal kayıplarının
yaşanmasının yanı sıra, toplumda birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya gelinmektedir. Bunlar;
temel gıda kaynaklarına ulaşamama, bulaşıcı hastalıklar, psikolojik bozukluklar, insan
davranışlarında olumsuz değişmeler olarak sıralanabilir. İlk olarak, afet bölgesinde çeşitli
nedenlerle temel gıda kaynaklarına ulaşılamaması ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır.
Ayrıca afet durumunda ev koşullarında beslenmeden çadır kent koşullarında beslenmeye geçiş
nedeniyle de bazı sağlık sorunlarıyla da sık olarak karşılaşılabilir. Afetlerde protein-enerji
yetersizliği, diyare, anemi, vitamin yetersizlikleri (özellikle A, C vitamini), yeme davranışı
bozuklukları (anoreksi) ve kronik hastalıklar (diyabet koması, gastrointestinal sistem kanamaları)
gibi beslenme sorunları görülür. Enfeksiyon hastalıkları da afet bölgelerinde artış göstermektedir.
Özellikle büyük kamplarda, çevre koşullarının bozulması ve toplu yaşama bağlı olarak tifo,
dizanteri, kolera gibi enterik hastalıklar veya menenjit, kızamık, difteri, tüberküloz gibi bulaşıcı
hastalıkların görülme ihtimali artmaktadır. Büyük bir afet sonrasında hayatta kalanların
enfeksiyona yakalanma riski, enfeksiyon kontrol çalışmalarının aksamasından veya tamamen
durmasından kaynaklanır. İnsanların topluca bir arada yaşama zorunlulukları ile hava kaynaklı
patojenlerin bulaşması ihtimali artış gösterir. Örneğin, 1979’da Dominik Cumhuriyetinde kasırga
afeti sonrasında insanların kalabalık yaşam koşullarından kaynaklandığı düşünülen hepatit,
gastroenterit ve kızamık enfeksiyonlarında artış tespit edilmiştir. Su kaynaklı patojen
organizmaların da bu tür afetlerde geçişi artmıştır; çünkü afet mevcut su kaynaklarını ve şehir su
şebekesini kullanılamaz hale getirmiştir. Bu nedenle temiz su kullanımı kısıtlanmıştır. Gıda
kaynaklı bulaşta, gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilememesi ve kirli su ile temas
sorumludur. Afetzedelerin kişisel hijyen kurallarına uymamasının ve diğer halk sağlığı
kurallarının yerine getirilmemesinin sonucunda da enfeksiyon hastalıklarında artış olmaktadır.
Yine rutin aşılama hizmetlerinin yapılamaması, toplumun duyarlı kesiminde, örneğin çocuklar

ve yaşlılarda, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Son olarak yaşanan afetin travmatik etkisine bağlı
olarak çeşitli psikolojik sorunlar oluşabilir. Doğal afetlerle karşılaşan kişilerde korku, çaresizlik,
panik, yalnızlık, öfke, suçluluk gibi ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu ruhsal rahatsızlıklar
arasında sıklıkla görülenler travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, anormal yas
tepkisidir. En çok şikayet edilen belirti ise uyku bozukluğudur .
Görüldüğü üzere, afetler sadece can ve mal kayıplarına yol açmaz, bunun yanı sıra
insanları oldukça ciddi biçimde etkileyen çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu sorunların
mümkün olduğunca önlenebilmesi için, afet sonrası yönetime ve sağlık hizmetlerine büyük önem
verilmelidir.
Afetlerde kadınlar ve erkekler farklı sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Bunun sebebi tam
olarak belli olmamakla birlikte cinsiyetler arası biyolojik farklılıklar, kadın ve erkeklerin
toplumsal rolleri ve statüleri, sosyal ve biyolojik farklılıkların karşılıklı etkileşimi sebep olarak
gösterilebilir. Cinsiyetler arası biyolojik ve fizyolojik farklılıklarının sağlık üzerine etkisi
incelendiği zaman erkeklerin fizyolojik olarak afetin fiziksel etkisine karşı daha dayanıklı
durumda oldukları görülmüştür. Kadınlar daha az güçlüdür ve örneğin daha kolay sel sularına
kapılabilirler. Hamile kadınlar, hareket etmedeki yetersizliklerinden dolayı daha yavaş,
kendilerini kurtarırlar. Bu yüzden doğal afetten kaçmak hamile kadınlar için daha zor ve daha
yavaş olur. Bu iki cins arasındaki biyolojik ve fizyolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Öte
yandan toplumsal cinsiyet rolleri de her iki cinsiyetin afetlerin sonuçlarından farklı
etkilenmelerine yol açmaktadır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1.1 Afetin farklı alanlarda yapılmış tanımlarını
1.2 Afetlerin sınıflandırılmasını
1.3 Afetlerin sağlık üzerine etkilerini

Bölüm Soruları
SORU1:İnsan nedenli afetler sınıfında yer alamayacak olan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Patlamalar
B)Kıtlık
C)Kimyasal etkilenim
D)Sel
E)Savaşlar
SORU2:Hangisi doğal afetlerden değildir?
A)Depremler
B)Sismik deniz dalgaları
C)Kimyasal etkilenim
D) Volkanik patlamalar
E)Su baskını
SORU 3: Aşağıdakilerden hangisi sinsi sürekli afetlerden değildir?
A) Kuraklık,
B) Kıtlık,
C)Açlık
D) Kimyasal etkilenim
E)Sel

SORU 4: Ülkemizde ise en sık görülen doğal afet türü nedir?
A)Deprem
B)Sel
C)Kıtlık
D)Kuraklık
E)Savaşlar
5.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en sık görülen doğal afet türüdür?
A)deprem
B)kuraklık
C)sel
D)çığ
E)volkanik patlamalar

6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afet türüdür?
A) çığ
B) don
C) sel
D) fırtına
E) endüstriyel kazalar

7. Aşağıdaki insan kaynaklı afet türleri ile verilen örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) İklimsel=su baskını
B) ani olanlar=radyoaktif sızıntılar
C) jeolojik olanlar= sismik deniz dalgaları
D) ani olanlar=kimyasal-radyasyon etkilenim
E)iklimsel=fırtınalar

8. Aşağıdakilerden hangisi afet döneminde meydana gelmesi beklenmeyen bir sağlık sorunudur?
A) Afetlerde protein-enerji yetersizliği,
B) Diyare,
C) Anemi,
D) Yeme davranışı bozuklukları (anoreksi)
E) A vitamin intoksikasyonu
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi afet dönemlerinde beklenen bir durum değildir?
A) Afetzedelerin kişisel hijyen kurallarına uymamasının ve diğer halk sağlığı kurallarının
yerine getirilmemesinin sonucunda da enfeksiyon hastalıklarında artış olmaktadır
B) Gıda kaynaklı bulaşta, gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilememesi ve kirli su ile
temas sorumludur.
C) Su kaynaklı patojen organizmaların da bu tür afetlerde geçişi artmıştır
D) Enfeksiyon hastalıkları da afet bölgelerinde azalış göstermektedir.
E) Afetlerde kadınlar ve erkekler farklı sağlık sorunları yaşamaktadırlar.
10. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) İklimsel; fırtınalar,
B) Jeolojik; depremler, volkanik patlamalar ve sismik deniz dalgaları(tsunami)
C) Ani Olanlar; kimyasal-radyasyon etkilenim
D) Sinsi-Sürekli Olanlar; kıtlık,
E) İklimsel; su baskınları

CEVAPLAR
1-D
2-D
3-E
4-A
5-A
6-E
7-D
8-E
9-D
10-C

2. TRİAJ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1 Yaralıların triyaj sistemine göre ayırt edilmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaralıların triyaj sistemine göre nasıl ayırt edilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Triyaj

Triyaj kavramının
anlaşılması

Anahtar Kavramlar
Start Triyaj Yöntemi
Türkiye’de Triyaj
Kitlesel Olaylarda İkincil Triyaj
Start -Save (Secondary Assessment Of Victim Endpoint):
Nükleer Afette Triyaj
Biyolojik Afet
Salt Triyaj Metodu

TRİAJ
Giriş
2.1.KİTLESEL OLAYDA TRİYAJ
Kitlesel olaylarda triyaj algoritması olabildiğince basit olmalıdır. Günümüzde çok çeşitli triyaj
algoritmaları vardır. Pek çoğunun sahada, hekim dışındakiler tarafından uygulanması zordur.
Eğer bir algoritma yanlış anlaşılırsa ya da uygulanması zorsa "sistematik hatalar” olur. Bu
nedenle Fransız sistemi uygulama açısından oldukça karmaşıktır.

2.2. TÜRKİYE’DE TRİYAJ
Türkiye’de kullanılmakta olan NATO sisteminde 4 gruplu bir triyajyapıLır. Olgular Anstabil acil
(Kırmızı), Stabil Acil (sarı), Minör - geciktirilebilir (yeşil), Ölü veya hayatta kalma ihtimali
bulunmayanlar (siyah-mavi) olarak gruplandırılır. Bu grupların altında listeler halinde hastalıklar
ve yaralanmalar vardır, akılda tutması zordur. Sistem karmaşıktır.
Türkiye’de kullanılmakta olan triyaj sistemleri NATO kılavuzları ve kısmen Fransız sistemine
uygundur. Ancak yaşanan deneyimlere bakılınca Van Uçak kazası, Marmara Depremi, İstanbul
İkiz bombalama olayları ve bazı tren kazaları gibi afet boyutundaki olaylarda bu triyaj sistemleri
işe yaramamıştır. Marmara depremi sonrasında; olguların çoğunun düzensiz şekilde hastaneye
ulaşması nedeniyle “tatbikat deneyimi yüksek” bir hastanede bile, hastane içi triyajda büyük
sıkıntılar yaşanmıştır.
Triyaj düzgün yapılmazsa hastaneye ulaşan yaralılar, hastane imkanlarının kaldırabileceğinin
çok üstüne çıkabilir. Depremde erken dönemde bu durum kaçınılmazdır. Marmara depreminde
olguların önemli bir kısmı kendi imkanları ile hastanelere gelmişlerdir. Rutin eğitimlerde
önerilmemesine rağmen; bu olaylarda büyük oranda "kap götür" yaklaşımı uygulanmıştır.
Rodoplu ve ark.larınca "ikiz bombalamalar ile ilgili olarak yapılan bir araştırmada” özelilkle
hastanelere sevk aşamasında triyaja dikkat edilmediği ve garip yığılmalar olduğu saptanmıştır.
2.3.START TRİYAJ YÖNTEMİ
En kolay uygulanabilen yöntemdir. Bu isim "Simple”, "Triage", “And”, “Rapid", "Treatment”
sözcüklerinin baş harflerinden elde edilmiştir. Dört triyaj kategorisine de uygundur. Primer triyaj
için çok yaygın biçimde kullanılmaktadır. Halen altın standart olarak kabul edilir.

START ilk bir saatte ölümcül yaraya sahip olan olguları ortaya koymayı hedefler. Solunum
bozulması, belirgin kanama, kafa travması gibi olguların triajında iki saatlik bir eğitimden sonra
doğru biçimde uygulanabilme %93’tür. Bir yaralı için karar verebilme süresi bir dakikadır.
Eğer transport için olanaklar yeterliyse hasta hava yolu açıldıktan sonra ambulansla yollanır.
Eğer transport olanağı sıkıntılıysa, o zaman yaralılar toplanma bölgelerine nakledilirler.
KBRN olaylarda ise sıcak zona müdahale için zaman gerekir, tanımlama, yaralı
dekontaminasyonuvbSTART’ın hedefi ile örtüşmez. Bir paradigma teşkil eder. Deprem için,
Benson ve ark START ve SAVE’i önermektedir.
SAVE (SecondaryAssessment of Victim End Point):Burada olgular üçe ayrılır :
Ne yaparsan yap ölenler
Ne yaparsan yap yaşayanlar,
Tedavi ile yaşayabilecekler.
SAVE de; START'ta kırmızı olanlar ilk, sarı olanlar ikinci, yeşil olanlar üçüncü, sonra da siyah
olanlar değerlendirilir. START'ta ilk aşamada yapılanları kontrol eder. Bu güne kadar etkinliği
denenmemiştir.

2.3.1. Start
Triyaj görevlisi elindeki megafonla yaralıları yanına çağırır. Gelebilenlerin tümü ilk anda
YEŞİL’dir. Esasında duyma, beynin kasa emir vermesi ve yürüme işlevi GMR’un iyi bir
değerlendirme

şeklidir

(Şekil

1).

İlk

aşamada,

yürüyebilenlerin

yaralanmalarının kompanse, fizyolojilerinin bozulmamış olduğu kabul edilir.

durumlarının

iyi,

Bütün yeşiller mutlaka sekondertriyajdan geçirilmelidir. Yeşiller bir süre sonra kırmızı
olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu yürüyebilme parametresinin çocuklarda
yanıltıcı olabileceğidir. Çocuk yeşil zona ebeveynleri tarafından getirilmiş olabilir. Yaşı ya da
gelişme sorunu nedeniyle henüz yürüyemiyor olabilir. Bunlar mutlaka düşünülmelidir.
START yönteminde ikinci aşamada yapılması gereken iş yaralının solunumunun olup olmadığını
kontrol etmek olmalıdır. Solunumunun olmadığına karar verilirse derhal hava yolu düzenlenmeli
ve solunumu yeniden kontrol edilmelidir. Solunumu yine yoksa “Ölü” kabul edilmeli ve alanda
olduğu gibi bırakılmalıdır.
Solunumu var ise öncelikli kurtarılması gereken yaralı olarak belirlenmeli ve derhal “Kırmızı
Alana” alınmalıdır.
Yaralının solunumu varsa START yönteminde yapılması gereken üçüncü işlem solunum
sayısının hesaplanmasıdır.


Solunumu var olan yaralının dakikadaki solunum sayısı 10‘dan az ya da 30’dan
fazla ise öncelikli kurtarılması gereken yaralı olarak belirlenmesi ve derhal
“Kırmızı Alana” alınması gerekir.



Solunum sayısı 10 - 29 ise nabız sayısı bakılması gereken üçüncü basamaktır.

 Radyal / Carotis nabzın yokluğu durumunda ya da 120/dk'dan daha fazla
olduğu durumlarda yaralının öncelikli kurtarılması gereken yaralı olarak
kabul edilmesi ve derhal “Kırmızı Alana” alınması gerekir.
 Nabız sayısı 120’nin altında ise bu yaralı bekleyebilir yaralı olarak kabul
edilmeli ve “Sarı Alana” alınmalıdır.
Kapiller dolma testi nabız sayısına alternatif bir testtir. Ancak özellike soğuk ve karanlık
ortamlarda değerlendirilmesi çok zordur. Ancak uygun koşullarda değerlendirmeye alınırsa 2
saniyenin üzerindeki dolma süresi yaralının öncelikli kurtarılması gereken yaralı olarak kabul
edilmesini ve “Kırmızı Alana” alınmasını gerektirir.

2.3.2 Jump Start
Pediatrik yaş grubunda triyajı yürüten kişiler duygusal olarak travmatize olabilmektedirler.
Çocuk yaş grubunda triyaj daha da zordur. Etkin triyajın yapılması güçleşir. Bu yüzden yaralı
çocukların kategorileri bir üst sınıfa taşınabilmektedir.
Günümüzde çocuk ve erişkinler arasındaki fizyolojik değişiklikleri göz önünde tutan
yayınlanmış ya da geniş kullanım alanı bulmuş bir kitlesel yaralanma triyaj sistemi mevcut
değildir.

•

Pediatrik yaş grubunda olası problemler

1. Apnesi olan bir çocuğun primer solunum yolu patolojisi olması olasılığı erişkin yaş
grubuna göre daha fazladır. Dolaşım kısa bir süre daha devam eder ve yaralı çocuk
kurtarılabilir durumdadır.
2. Solunum hızının >,< 30 olarak sınıflaması çocuk yaralılar için yaşa bağlı olarak “over"
(fazla) ya da “under” (az) triyaj yapmaya neden olabilir.
3. Özellikle soğuk bir ortamda kapiller dolum periferikhemodinamik durumu tam anlamıyla
gösteremeyebilir.

4. Periferik nabız palpe edilebiliyor ise, bilinç durumu değerlendirilmelidir. Eğer en az
yaralanmış olan ekstremitedeperiferik nabız alınamıyor ise yaralı acil olarak nakli
gerektiği için kırmızı ile işaretlenir ve devam edilir.
5. Bir-sekiz yaş arasındaki çocuklarda: Bir yaşın altındaki çocukların hareket etmesi yani
ambulatuvar olması beklenemez. Bu yaş grubundaki yaralılar Jump-START ile
değerlendirilmeli ve görünürde herhangi bir yaralanma olmadığı ve yaralının kriterleri
tam anlamıyla “bekleyebilir” olarak değerlendirildiğinde yaralı ambulatuvar kabul
edilmelidir. Sekiz yaşından büyük çocuklarda fizyolojik durum ve özellikle havayolu
problemleri erişkin yaş grubuna benzer özellikte olmaya başlar.
6. Yaralı spontan nefes alıyor ise solunum hızı kontrol edilmelidir. Yaralı apnede ise ya da
çok düzensiz bir solunum var ise havayolu pozisyon değişikliği yapılarak açılmalıdır.
Eğer pozisyon değişikliği spontan solunumu geri getiriyor ise yaralı acil olarak nakil
gerektiği için kırmızı ile işaretlenmelidir.
7. Solunum hızı 15-40/dk ise (kabaca 2-4 saniyede bir solunum), dolaşım kontrol
edilmelidir.
8. Solunum hızı <15 ya da >40/dk ise (2 saniyede bir solunumdan daha yavaş) ya da
düzensiz ise yaralı acil olarak nakil gerektiği için kırmızı ile işaretlenmelidir.
9. Mental durumu değerlendirmek için AVPU kullanılmalıdır. Küçük çocuklarda sözlü
uyarıya yanıt bilinç durumunun değerlendirilmesi için uygun değildir. AVPU:


“Alert”: Yaralının gözleri açıktır ve spontan olarak konuşabilir ya da ses
çıkarabilir durumdadır.



Verbal” (sözlü uyarı): Gözünü aç komutuna yanıt verebilir.



“Pain” (ağrı): Ağrılı uyarana yanıt verebilir.



“Unconscious”: Yaralı her türlü uyarana yanıtsızdır.

10. Yaralı çocuk “alert” ise, sözlü uyarıya yanıt veriyor ya da ağrılı uyarana uygun yanıt
veriyor ise, bekleyebilir durumdadır.
11. Yaralı çocuk ağrıya uygun yanıt vermiyor ya da hiçbir yanıt veremiyor ise acil olarak
nakil gerektiği için kırmızı ile işaretlenir.

2.4.KİTLESEL OLAYLARDA İKİNCİL TRİYAJ
START -SAVE (Secondary Assessment of Victim Endpoint):
Eğer transport olanakları kısıtlı ise; sahada toplama bölgelerinde tekrar triyaj gerekir. SAVE'e
göre kırmızı olanlar ilk, sarı olanlar ikinci, yeşil olanlar üçüncü olarak tekrar değerlendirilir.
2.4.KİTLESEL İMHA SİLAHLARINDA TRİYAJ
Kitlesel olayların tümünde etkin olabilecek ve her türlü duruma uygulanabilecek tek bir triyaj
sistemi yoktur. Elde böyle tek bir triyaj algoritması bulunabilseydi, bu kimyasal, biyolojik,
radyolojik, nükleer ve diğer afetler ile büyük olaylarda uygulanabilirdi. Ancak maalesef böyle
bir triyaj sınıflaması yoktur. Her olaya özgün triyaj algoritmasının farklılıkları vardır. Mesela
travma olaylarında “Glasgow Motor Response” üzerinde durulur. Triyajalgoritmi daha cok
motor yanıtlara göre kıymetlendirilir. START’ta ise en başta respiratuvar sorun elimine edilir.
Primer bakının ayrıntılarına göre triyaj esasları belirlenir. Bu konuda bir çok soru sorulabilir:
Kitlesel imha silahlarında triyaj nedir? Önce kim gitmelidir? Triyaj hangi aşamada

uygulanmalıdır? Koruyucu elbise varlığında muayene ve tedavi etmenin zorlukları nasıl
aşılacaktır?
Pek çok toksik madde irritandır, sekresyon ve üst solunum yolu obstrüksiyonu yaparlar. Sıcak
bölgeye yalnız itfaiye personeli girmelidir. Triyaj görevlisinin işi koruyucu elbiselerle ılık zonda
başlar. Soğuk zonda, dekontamine edilmiş olgular, hastalar hemen soyulur, battaniyelere sarılır
ve ılık suyla ve yumuşak sabunla yıkanır. Burada primer triyajın amacı dekontaminasyon
işlemleri sırasında yaşam kurtarıcı tedaviye gerek var mı yok mu karar vermektir.
“Bag valve mask” ventilasyon, spinal immobilizasyon, kanayan bölgeye dıştan baskı yapmak,
kimler önce dekontamine edilecek sorularına yanıt aramak, soğuk zondadekontaminasyon sonrası yeniden triyaj yapmak önemlidir. Spesifik antidot tedavisi her üç zonda da yapılabilir. Organik
fosforlu zehirlenmede MARK 1 (NAAK), siyanür zehirlenmesinde Hidroksikobalamin IV tekrar
eden dozlarda verilebilir (Tablo 2).

2.5.NÜKLEER AFETTE TRİYAJ
Yaşayanlar üç kategoriye ayrılırlar:
– Sadece yanığı olanlar: %50den daha fazla yanığı olanlara öncelik tanınmalıdır.
– Yanık ve radyasyon hasarı olanlar (önceliklidir): %30< yanık + 4 Gy> radyasyon, hayatla
bağdaşmaz (kusma ilk 4 saatte başlarsa ölüm riski %100’dür). %10> yanık + 2 Gy’dan
daha az radyasyon, iyi tolere edilir.
– Yanık + radyasyon hasarı + travması olanlar (önceliklidir). Prognoz çok kötüdür.

2.6. BİYOLOJİK AFET
Şarbon, Brusella, Veba, Tularemi, Q humması, Çiçek, Ensefalit virüsleri ile gerçekleşebilir. Gizli
bir saldırıda olay günler sonra anlaşılır. Farklı bir triyaj uygulanmalıdır.


SEIRV (günler içinde)
Şüpheli
Maruz kalmış
Enfeksiyon var
Enfeksiyonu düzelmiş
Aşılı

•

Açık saldırılarda (Kirli mektuplar)
START uygulanır.

•

Personelin

kendini

koruması

için

yüksek

etkinlikli

maskeler

kullanılmalı,

müközmembranlar korunmalıdır.
•

Özel giysilerin giyilmesi şart değildir.

•

Dekontaminasyon işlemleri çok katı değildir. Ellerin ve kontamine bölgelerin sabunlu su
ile yıkanması yeterlidir.

2.7.SALT TRİYAJ METODU
“Sort" (Ayırmak, sınıflandırmak): Verbal komut ile yaralıların bir alanda toplanması ile başlar
“Assessment": Değerlendirme
“Life saving intervention" (Yaşam kurtarıcı müdahale): Kanama kontrolü, hava yolu açılması,
çocuklara ağızd ağıza iki solunum, tansiyon pnömotoraksın boşaltılması
“Treatment/transport" (Tedavi/nakil): Tedavi ve nakil.
Özel Farklılık: Kırmızı, acil; sarı, bekleyebilir; yeşil: minimal yaralı ve gri, ölü anlamına gelir.
Burada triyaj algoritmalarında ölüler için kullanılan mavi kodun yerini gri almıştır. Mavi kod
günümüzde dekontaminasyon gereken yaralıları gösterir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2.1

Yaralıların triyaj sistemine göre ayırt edilmesini

Bölüm Soruları
1. Triyaj görevlisi elindeki megafonla yaralıları yanına çağıdığında gelebilenlerin
tümünün triyajı ne olarak kabul edilir?
A)Kırmızı
B)Sarı
C)Siyah
D)Beyaz
E)Yeşil
DOĞRU YANIT: E

2. START yönteminde yaralının solunum sayısı 10 - 29 ve nabız sayısı 120’nin
altında ise yaralı hangi triyaj alanına alınmalıdır
A)Yeşil
B)Sarı
C)Kırmızı
D)Siyah
E)Mavi
DOĞRU YANIT: B

3. START yönteminde yaralının solunum sayısı 10 - 29 ve nabız sayısı
120/dk'dan daha fazla ya da radyal / karotis nabzın yokluğu durumunda yaralı
hangi triyaj alanına alınmalıdır
A)Yeşil
B)Sarı
C)Kırmızı

D)Siyah
E)Mavi
DOĞRU YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi yakıcı gazlardan biridir?
A)Fosgen
B)Nitrojen Mustard
C)Difosgen
D)Klorin
E)Klorpikrin
DOĞRU YANIT: B

5. Pediatrik triyajdaSolunum hızı <15 ya da >40/dk ise (2 saniyede bir
solunumdan daha yavaş) ya da düzensiz ise yaralı nasıl değerlendirilmelidir?
A)Yeşil
B)Sarı
C)Kırmızı
D)Siyah
E)Mavi
DOĞRU YANIT: C

6. Türkiye’de kullanılan triyaj sisteminde stabil aciller hangi renk ile işaretlenir?
A)Yeşil
B)Sarı

C)Kırmızı
D)Siyah
E)Mavi
DOĞRU YANIT: B

7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflandırmasında yer almamaktadır?
A)Sinir gazları
B)Yakıcı gazlar
C)Akciğer irritanları
D)Kan zehirleri
E)Uçucular
DOĞRU YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi nükleer afetlerde triyaj için yanlıştır?
A)%50den daha fazla yanığı olanlar hayatla bağdaşmadığı için diğer
kurtarılabilir hastalara öncelik tanınmalıdır.
B)Yanık ve radyasyon hasarı olanlar önceliklidir.
C)%10> yanık + 2 Gy’dan daha az radyasyon, iyi tolere edilir
D)%30< yanık + 4 Gy> radyasyon, hayatla bağdaşmaz
E)Yanık + radyasyon hasarı + travması olanlarda prognoz kötüdür.
DOĞRU YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik afetlerde triyaj için yanlıştır?
A)Personelin kendini koruması için yüksek etkinlikli maskeler kullanılmalı
B)Personelin kendini koruması için müközmembranlar korunmalıdır
C)Özel giysilerin giyilmesi mutlaka gereklidir.
D)Gizli bir saldırıda olay günler sonra anlaşılır.
E)Dekontaminasyon işlemleri çok katı değildir.
DOĞRU YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi SALT triyaj metodunun bileşenlerinden biri değildir?
A)Tedavi/nakil
B)Basit
C)Sınıflandırma
D)Değerlendirme
E)Yaşam kurtarıcı müdahele
DOĞRU YANIT: B
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1.1. Afetlerde Su Temini
Su’dan bahsederken, ilk akla gelen suyun bütün canlıların yapılarının en büyük bölümünü
oluşturan madde olduğudur. İnsan besin almadan haftalarca yaşayabilir fakat susuz ancak birkaç
gün yaşayabilir. Vücudumuzun 2/3’si sudan oluşur. İnsan vücudundaki su oranı yaşa ve cinsiyete
göre değişiklik gösterir. Yeni doğan bir bebeğin vücut ağırlığının yaklaşık %75’i suyken, bu
miktar yaşlandıkça düşmeye devam eder. Su, besinlerin sindiriminde, besinlerin parçalanmasıyla
oluşan atık maddelerin akciğer ve böbreklere taşınıp dışarı atılmalarına, vücut ısısının
denetiminde, kanın işlevini yerine getirmesinde, ve cildi nemlendirmede görevlidir. Günde
vücudumuzdan 1,5 litre su kaybederiz. Kaybolan suyu dengelemek için vücudumuza günlük 22,5 litre su almalıyız.
Dünya’da aşırı yoksul ülkelerde yaşayan nüfusunun oranı 1990’da %46 iken, 2005’de %27’ye
düşmüştür. Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise 1992-2011 arasında %75; kişi başına düşen gelir
ise %40 artış göstermiştir. İnsan ömrü 1990-2010 arasında 3.5 yıl uzamıştır. 1990 yılında dünya
nüfusunun % 77’si temiz suya kavuşurken, bu oran 2015 yılına kadar tahminen % 90’a
ulaşacaktır (Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 2012).
Yeterli su almamak insan sağlığına ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
Diğer yandan literatüre bakıldığında afetle ilgili birçok tanım olduğu görülmektedir. En kapsamlı
tanım; “İnsan ve diğer canlılar için; normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan,
toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun
üstesinden gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgudur,” şeklinde kabul edilebilir. Bu
durumlarda diğer bozuklukların ve gereksinimlerin yanında su gereksinimi ve su temini önemli
bir yer almaktadır.
Dünya tarihi başlangıcından beri değişik afetlerin etkisinde kalmıştır ve kalmaya da devam
edecektir. Şüphesiz bu afetler, milyonlarca canlının hayatına mal olmuştur. Son 40 yılda
meydana gelen afetlerde 1,5 milyon insan hayatını kaybederken, bunlardan 1,09 milyonu az
gelişmiş ülkelerde yaşayanlar oluşturmaktadır.
Afet sonrasi insan sağliğini tehdit edecek çevresel riskleri şöyle sıralıyabiliriz:


Barınma ve kalabalık faktörü;



Yeterli miktarda, kaliteli suyun sağlanamaması;



İnsan atıklarının oluşturduğu riskler;



Bulaşıcı hastalık riski ve



Afetin çeşidine bağlı olarak gelişebilecek kirliliklerin oluşturduğu riskler.

Günümüzde sanayileşme, çarpık kentleşme, doğanın tahrip edilmesi ve küresel iklim değişimi
gibi insan aktiviteleri afetlerin etkilerinin artmasına veya yenilerinin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Ülkelerin afetlere karşı zarar görebilirliği ile sürdürülebilir kalkınma arasında olumlu
ya da olumsuz anlamda ilişkiler vardır. Afet risklerinin azaltılması ve kalkınma faaliyetlerinin
birlikte ele alınması yönünde uluslararası camiada temel politika kararlarının alınması yanında
gerekli politika ve eylem dokümanları da hazırlanmıştır. Hyogo Bildirgesi sonucunda dünyada
afetlerin neden olduğu zararların azaltılması amacıyla hazırlanan Çerçeve Eylem Planı (20052015) doğrultusunda, 2008 yılında yayımlanan ilk değerlendirme raporuna göre birçok ülkede,
afetlere hazırlık, müdahale, erken uyarı ve afet bilgi sistemlerinin kurulması konularında
kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıldığı; böylece, kasırga, sel gibi olaylar nedeniyle meydana
gelen ölümlerin oranlarında az da olsa düşüş yaşandığı, ancak, teknik altyapı ve insan
kaynaklarının geliştirilmesi ile finansal sıkıntıların aşılması gerektiği belirtilmiştir.
1 No’lu figürde görülebileceği gibi, son yirmi yılda dünyada her yılda 200’den fazla afet olayı
kaydedilmekte ve 81 milyon ile 671 milyon arası insan(afetzede) etkilenmekte(yaralanma veya
ölmekte).

Fig.1. 1990 ve 2013 yılları arasında görülen afetler ve afetzadelerin (Yaralanan ve Ölen)
sayıları.1

2013 yılında en çok afet görülen ülkelere bakıldığında sadece ilk 10 ülkede 150’den fazla afet
kaydedildiğini görebilmekteyiz.(figür 1)

Fig.2. 2013 Yılında ilk 10 ülkede görülen afet sayısı.1

Şüphesiz ki su hayatın, sağlığın ve ayrıca insanlığın sürdürülmesi için esastır.
Afetten kurtulan afetzedeler, diğer her hangi bir nedenden değil, muhtemelen uygun olmayan
sanitasyon şartları ve yeterli su bulunmamasından kaynaklanan hastalıklardan ölür. Bunlardan
en önemlileri ishalli hastalıklar ile dışkı ve ağız yoluyla bulaşan diğer hastalıklardır. Bunların
bulaşması, sanitasyon kurallarına uymama, kötü sağlık koşulları ve kirli su kaynakları ile olur.
Ayrıca olağan üstü durumların doğasında yeterince içme suyu olmamasıdır ve sağ kalım
düzeyinde temiz su sağlamak çok önemli bir unsur halinde gelir.
Afetlerden hemen sonra geçici yerleşim sağlanıncaya kadar ilk yapılacak şeylerden içme suyu
gereksiniminin sağlanmasıdır. Sağlıklı su teminine kadar vatandaşların dere, tulumba, çeşme
(v.s) gibi kaynakları kullanmalarının engellenmesi gerekir.
Afetzedelerin dere, tulumba, çeşme (v.s) yerlerden su içmemesi için yerel ve ulusal kaynaklar
kullanılarak önceden (yerel dilde) hazırlanmış olması gereken Radyo ve TV spotları yayınlanır.
Vatandaşların tek kullanımlık kapalı şişeler dışında hiçbir yerden su içilmemesi duyurulur ve
istenir. Ayrıca bu konuda eğitim verilir.
Afet koşullarında içme suyu ve kullanma suyu (yıkanma, çamaşır, bulaşık vb için gereken su)
diye bir ayırım yapılmaz, komple sağlanan su içme suyudur. Yaşam için gereksinim duyulan

minimum su miktarı: ılıman iklim koşullarında günde kişi başına 3 litre, sıcak iklim koşullarında
ise 6-10 litredir. Buna hijyen için gereken su miktarı da eklendiğinde, kişi başına 10-15 litre su
dağıtılmalıdır.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ)’ne göre: “Genel olarak, acil durumlarda, günde kişi başına 20litre
su sağlamak uygundur. Ancak, bu kural çok görecelidir ve şartlara uygun olarak
düzenlenmelidir”.4
Acil durumlarda ya da afetlerde kurulan sahra hastanesinde, günde hasta başına 150-200 litre
suya, beslenme merkezi ve beslenme rehabilitasyon merkezinde ise günde çocuk başına 30-40
litre suya gereksinim olur.
İçilebilir su, insan sağlığını tehlike düşürecek hiçbir şey (mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel)
içermemeli. Coliform bakterilerin varlığı, suyun insan ya da diğer sıcak kanlı hayvanların dişkısı
ile bulaşmış olduğunun göstergesidir. Su içerdiği coliform miktarına göre: uygun kalitede (0-10
Coliform/100 ml su), kirli(10-100 Coliform/100 ml su) ve tehlikeli (>100 Coliform/100 ml su),
diye gruplanabilir. Su toksik maddeler (arsenik, nitrat vb) ve yüksek düzeyde eser elementler
(flor vb) içermemelidir. Tadı uygun, kokusuz ve berrak görünümde olmalıdır.4
Afet koşullarında sıklıkla su sağlama sistemleri kısmen veya tamamen zarar görmüştür. 0Su
saklama imkânları kalkmıştır. Ülkesinde yerinden edilmiş toplumlar ya da mülteciler, su
sağlayan altyapıların olmadığı yerlerde yerleşebilirler.
Bu nedenle hızla bir su sağlama sistemi kurulmalıdır.
Bir su kaynağı belirlenirken; kaynağın sağlayabileceği su miktarı, farklı mevsimlerde
güvenebilirliği, ulaşabilirliği, mühendislik hizmetlerin boyutu, işlenmiş suyun kalitesi,
sosyokültürel şartlar, toplumun nüfusu vb göz önünde bulundurulmalıdır.
Su kaynakları arasında, yağmur suyu, yüzey suyu, kaynak suyu ve yeraltı suyu sayılabilir.
Yağmur suları çok basit bir teknoloji (plastik kaplar) ile toplanabilir. Su temizdir. Yüzey suyu,
toprağın üstünden akan yağmur suyudur. Bunun bulaşık (kontamine) olduğu düşünülmelidir.
Dolayısı ile kullanım öncesi işlenmesi gerekir. Bu tip sular, kullanılabilir duruma gelmesi için,
önemli teknik katkılar gerektirir.
Yeraltı suyunun bir noktada yeryüzüne çıkmasına kaynak suyu denir. Doğal olarak jeolojik
katmanlarda filtre olmuştur. Su çıktığı noktada derhal toplanmalıdır. Yeraltı suyu, hemen
ulaşılabilir olma özelliği en az olandır. Genelde işlenmesi gerekmez. Ama afetin olduğu yere
yakın ise o su kullanılmaz.

Su kaynaktan alındığında hemen tüketilebilir veya daha sonra dağıtılacağı bir depoda
saklanabilir. Depo yeri, coğrafi koşullara ve kullanılacak olan dağıtım şebekesinin şekline
bağlıdır. İdeal olarak, dağıtım, yer çekiminin etkisi ile sağlanmalıdır. Su dağıtılacak toplum
küçük ise, kaynakta doğrudan dağıtım yapılabilir. Toplum kalabalıksa, suyu önce bir su deposuna
yönlendirmek, buradan bir şebekeye vermek ve farklı noktalarda dağıtım yapmak daha akılcıdır.
Depolama sürecide su işlenebilir.
Depolama sırasında, sedimentasyonla, suyun organik yükü azalır. Böylece daha sonra klorla
kimyasal işleme sırasında daha az klor gerekir. Ayrıca deoplama bazı patojenleri elimine eder.
En çok 24 saatlik su depo edilmeli, depoların yeri güneş, toz ve böcekten korunmalıdır. Açık
kova ya da su biriktirme kapları çok çabuk kirleneceğinden su deposu olarak kullanılmamalı. Su
depolarından belli aralarla numuneler alarak, serbest klor ölçümü ve bakteriyolojik muayene
yapılır.
Suyun dezenfeksiyonu için en yaygın kullanılan metot klorlamadır.
Klorlamada %5,25’lik Sodyum Hipoklorid çözeltisinden 1 çay kaşığı ile 20 litre su kullanılır.
En az 30 dk bekletildikten sonra kullanılabilir.
Klor tableti 4 mg ise 1 lt suya atılır, 160 mg’lık ise 40 lt suya atılır, 30 dakika bekletilip
kullanılabilir.
Su şebekesinin kontamine olduğu düşünülüyorsa veya bir süre kullanılmadıysa su borularının
dezenfeksiyonu için şebekeye 1 saat boyunca 100 mg/litre veya 24 saat 50 mg/litre oranında şok
klorlama yapılır, bu su kullanılmaz, akıtılır. Daha sonra bir süre normalin iki katı (yüksek doz
klorlama: 0.7-1 ppm- litrede 0.7-1 mg serbest klor) klorlama yapılarak şebeke suyu kullanımına
izin verilir.
Çamaşır suları da klor eriğidir. Genellikle %5 oranında klor bulunur. Ama çamaşır sularının
içerisinde parfüm ve deterjan bulunmamalıdır. %5 lik çamaşır sularından 1 ölçü çamaşır suyuna
4 ölçü su katılarak ana çözelti elde edilebilir ve güneşi geçirmeyen cam şişelere konması gerekir.
İçilecek suyun 1 litresine 3 damla katılır. Yarım saat sonra kullanılır. (20 damla 1 cc olarak
hesaplanır. 1 ton suya 150 cc atılır.)
Kireç kaymağı % 25 kadar klor içerir. 40 gram (2,5 yemek kaşığı) kireç kaymağı 1 litre suda
eritilir. Bu su iyice dinlendirildiğinde kalsiyum (kireç) dibe çöker, klor ise suda çözünmüş olarak

kalır. Üstte kalan sıvı kısım alınır dikkatle koyu renkli camdan yapılmış bir şişeye aktarılarak,
dipteki kireçten ayrılır. Dibe çöken katı kısım atılır. Bu çözelti 10 gün süreyle asıl çözelti olarak
kullanılabilir. İçilecek 1 litre suya 3 damla eklenir. Yarım saat sonra su içilebilecek kadar
güvenilir duruma gelir.
Klorlama için en iyi aşama filtrasyon ve arıtma işlemlerinden sonrasıdır. Dezenfektanlar ılık
sularda daha etkindirler. Su bulanıksa kullanılacak klor miktarı iki katına kadar artırılabilir.
Ancak öncelikle filtrasyon-arıtma işlemleri uygulanmalıdır. Klorlanan suda hafif klor kokusu
olmalıdır. Değilse, doz tekrarlanır ve ilave 15 dakika boyunca bekletilir. Suda çok güçlü bir klor
tadı ve kokusu varsa, suyu birkaç saat için havayla temas edecek şekilde açık bekletin veya birkaç
kez bir kaptan diğerine dökerek havalandırın.
İyot solüsyon; Evde ecza dolabı veya ilk yardım sağlanması gereken en az su kitinde bulunan
iyot eriyiği (% 2' lik iyot eriyiği) su dezenfektanı olarak kullanılabilir. 5 damla iyot eriyiği 1 lt
temiz suyun dezenfeksiyonu için yeterli olacaktır. Ancak dezenfektan etkinliği klordan daha
düşüktür. Su bulanıksa miktar 10 damla olmalı en azından 30 dakika bekletilmelidir
İyot tablet; En uygun ve güvenilir iyot tableti formu 8 mg elementer iyot içerir. Bu tabletler 20°
C de 1 dakikadan az zamanda çözünür. Bu miktar 1 lt doğal suyu 10 dakika içinde dezenfekte
eder. Potasyum permanganat tablet: Kolera etkinliği nedeniyle, özellikle kuyu suyu
dezenfeksiyonunda kullanılmıştır.
Klorlamanın alternatifi suyun kaynatılması olabilir. Ancak bu işlem enerji gerektirdiği için afet
koşullarında kullanımı daha nadirdir. Ama imkan varsa oldukça güvenlidir. Kaynatma işlemi
deniz seviyesinde en az bir (1) dakika, daha yükseklerde beş-on (5-10) (Hatta 20) dakika
olmalıdır. Kaynatılan su soğutulduktan sonra ağzı kapaklı temiz bir şişe veya kapta saklanır.
Kullanmadan önce kaynamış suyun tadının düzeltilmesi için bardaktan bardağa dökülerek
havalandırılması önerilir. Su dağıtımında mobil sistemden(su tankeri, mobil su arıtma
ünitelerinin, vb) ve kalıcı sistemden(çeşme vb)yararlanılabilir.

Kullanılacak tanker ile ilgili istenilen bazı özellikler:


Su taşımaya uygun olması,



İyi temizlenmiş olması,



Suyu temiz kaynaktan doldurulmuş olması,



Doldurulurken suyu kirletmemesi,



Dolum yapılan kaynak klorlanmamış ise tankerde klorlama yapılması gerekmektedir;

Ayrıca dolum yapılan kaynak klorlanmamış ise afet bölgesine girişte, tankerlerdeki suda kalıcı
klor düzeyi mutlaka ölçülmeli ve klor içermeyen sular tankerde klorlandıktan (0.5 PPM –litrede
0.5 miligram serbest kalıcı olacak şekilde) 30 dakika sonra tüketime verilmelidir. Tanker
afetlerde en çok başvurulan su sağlama yöntemidir.
Su sağlamada merkezi dağıtım ve şebeke suyu her zaman tercih edilir. Ancak, merkezi su
dağıtımı sistemi, suyla bulaşan hastalıklar ve toksikasyonlar açısından iyi kontrol edilmediğinde
afet bölgesindeki toplumun risk altına girmesine neden olabilir. Su kaynağı, su iletim siteminin
ortası ve sonunda klor kontrolü yapılmalıdır. Klor etkinliğinde azalma belirlendiğinde nedeni
bulunarak giderilmelidir. Suyun pH kontrolü yapılmalıdır. pH’sı 8,5’in üzerinde ise artık klor
zincirin sonunda litrede 0,6 - 1 mg olacak biçimde ayarlanmalıdır. Sistem, her zaman gerekli
incelemeler yapıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır.
Temiz su sağlanmasının diğer bir yöntemi ise mobil su arıtma ünitelerinin kullanılmasıdır. Su
arıtım tesisleri devre dışı kalırsa ihtiyaç, bu taşınabilir üniteler ile karşılanabilir. Bir aracın
üzerine monte edilmiş olan bu üniteler, arıtmaya uygun herhangi bir su kaynağından suyu
alarak arıtır, klorlar ve poşetleyerek tüketime sunar.
Suyun Solar Dezenfeksiyonu elde hiçbir dezenfektan madde yoksa temiz su yardımı gelene
kadar kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Sudaki patojenlerin güneş ışınlarında bulunan
ultraviyole ile inaktive edilmesi esasına dayanır. Su bulanıksa önce berraklaşıncaya kadar
bekletilmesi ve/veya temiz bir bezden geçirilerek süzüldükten sonra güneş altına konulması daha
uygundur. Temizlenmiş şeffaf şişelerde sular güneş alan bir yere (sıklıkla çatı üstlerine) konur
ve en az altı saat gün boyunca güneş ışığına bırakılır. Hava bulutlu ise süre uzatılır (>24 saat).
Filtrasyon özellikle su bulanık ve kirli görünüyorsa, kaynatma veya dezenfeksiyon imkânı yoksa
uygulanmalıdır. Bireysel olarak evlerde bulunan su filtre sistemleri, BioSand filtre sistemleri,
seramik filtrasyon, mum tipi filtrasyon sistemleri veya mobil filtrasyon cihazları temiz su
emininde kullanılabilir. Ancak bu sistemlerin kontamine olmamasına azami dikkat edilmelidir.
Pamuklu bir kumaş suyu süzmek için kullanılabilir. Süzme yöntemi bazı parazitlerin ve önemli
ölçüde organik materyalin sudan ayrılmasını sağlar. Kumaş, suyun doldurulacağı kabın üzerine

yerleştirilir, suyun buradan süzülerek kaba akması sağlanır. Kumaş ne kadar sıkı dokunmuş
olursa suyu o kadar iyi süzer. Kullanılan kumaş mutlaka temiz olmalıdır; temiz su ve sabunla
yıkanarak temizlenebilir. Ayrıca hep aynı yüzü kullanılmalıdır. Aksi takdirde süzme işlemi
sağlıklı olmaz.
Afetzedeler için su teminine geçerken bir durum tespiti yapılmalı ki etkilenen halka özel su temin
edilsin. Bu durumu değerlendirirken bakılması gereken:
uluslararası kabul edilmiş standartlara uygun durum değerlendirmesi(Bkz: Davis, J and
Lambert, R (1995), Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers.
RedR/IT Publications. London.;, ve Pasigan, A M and Telford, J (1996), Needs and Resources
Assessment. In: Preliminary Proceedings of the First International Emergency Settlement
Conference: New Approaches to New Realities, Topic 3. University of Wisconsin Disaster
Management Center.);
Ondan sonra, en kısa zamanda , Değerlendirmeyi yönetecek kişileri belirlemek, Bilgilerin
toplanması, Bilgi kaynakların belirlenmesi, Risk altındaki gruplar tespit edilmesi, Evsahibi
toplulukla ilişkileri incelenip kaydedilmeli.

Temel Sağkalım Su gereksinimleri
Sağkalım su ihtiyacı

2,5-3 Litre/günde

İklim şartlarına ve kişisel
özelliklere bağlıdır

Temel hijyen gereksinimleri

2-6 Litre/gün

Sosyal ve kültürel dormlara
bağlıdır

Temel yemek gereksinimleri

3-6 Litre/gün

Yemek alımına ve kültürel
normlara bağlıdır

Toplam temel su gereksinimi

7,5-15 Litre/Gün

Tablo No 1. Kişi Başına Temel Sağkalım Su Gereksinimleri
1997 yılında, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Örgütleri ile İnsani yardım kuruluşlarının
önderliğinde, insani yardımlarda, minimum uluslararası standartları sağlamak amacıyla, Sphere
Projesi başlatılmıstır. Bugün, tüm dünyada 80 ülkeden, 400`ün üzerinde yardım kuruluşu,
afetlere müdahelede minimum uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu projede jer alan asgari standartlar ise şu gruplarda sıralanmaktadır:
1. Su Temini ve Sanitasyon Standartları
2. Beslenmede Asgari Standartlar
3. Gıda Yardımında Asgari Standartlar
4. Barınak ve Yer Planlamasında Asgari Standartlar
5. Sağlık Hizmetlerinde Asgari Standartlar
Sphere Projesine gore su temini için asgari standartları:
Afezedelere içme, yemek yapma, kişi ve ev temizliği için yeterli miktarda su temin edilmelidir.
Su, çadır kentte yaşayan herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde çadırlara yeterince yakın olmalı
ve asgari su gereksinimini karşılamalıdır.
3.1.1 Su Temini Standardı 1:


Günde kişi başına(içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen kullanımı için) en az 15 litre su
saglanmalidir;



Oturma yerinden en uzak su alma noktası 500 metreyi aşmamalıdır;



Bir su kaynağında kuyrukta bekleme süresi 30 dakiyayı aşmamalıdır;



Su toplama noktalarında akış hızı en az saniyede 0.125 litre olmalıdır;



Her 250 kişiye en az bir su noktası düşmelidir(2 No’lu Tabloya bknz);

Bir su kaynağına düşen en çok kişi sayısı:
250 kişi/musluk

7,5 litre/dakikada akışına göre

500 kişi/el pompası

17 litre/dakikada akışına göre

400 kişi/tek kişilik kullanımlık açık kuyu

12,5 litre/dakikada akışına göre

Tablo No 2. Bir su kaynağın özelliklerine gore ona düşen en çok kişi sayıları.
Birçok afet durumunda su sağlama sorumluluğu kadın ve çocuklara düşer. Buna karşın mülteci
ve yer değiştirme durumlarında, ortak su ve sanitasyon yerlerini kullanırken kadınlar ve genç
kızlar cinsel şiddet ve tacize maruz kalabilirler. Bu nedenlerle, kadınların su ve sanitasyon
programlarına katılımlarını mümkün olabilecek yerlerde desteklemek önemlidir.
Çadır kentte bulunan su kaynaklarındaki su lezzetli, içilebilir, hastalıklara yol açan mikroplardan
veya kimyasal ve radyolojik kontaminasyondan arıtılmış olup, kişisel ve ev temizliğinde
kullanılabilir olmalıdır.

3.1.2 Su Temini Standardi 2:


Su kaynağın çıkış noktasında 100 ml suda hiç coliform bulunmaması gerekiyor;



İyi bir eğitim ve gözetiminden geçtikten sonra herhangi bir oturma yerinde(hanede)
kullanılan herhangi bir su temizleme işlemi yeterlidir;



Kısa süreli kullanım veya su kaynağının planlanan kullanımı sürecinde, insanların sağlığı
üzerinde olumsuz etki yapan kimyasal (temizleyici kimyasalların fazlalığı da dahil) veya
radyolojik kontaminasyon olmadığı belirlenmeli ve yapılan değerlendirmeler de böyle bir
etkinin belirgin bir olasılığının olmadığını göstermelidir;



Tüm afetzedeler istedikleri herhangi bir su kaynağından su içebilirler;



Su kaynaklı veya su ile bulaşan herhangi bir salgın olmaması gerekmektedir;

Afetzedelere, içmek, yemek pişirmek ve kişisel temizlik gereksinimlerini karşılamak için
kullanacakları, toplayacakları ve depolayacakları su için yeterli bir tesisata ve içme suyunun
kullanılıncaya kadar temiz kalmasını sağlayacak olanaklara sahip olması sağlanmalıdır.
3.1.3 Su Temini Standardi 3:


Her bir hanenin en az 2 tane 10-20 litre arasında temiz su kabı olması gerekiyor, (biri
depolama için diğeri taşımak için);



Sutoplamave depolamakaplarıdar boyunluve/veya dar kapaklı veya diğer güvenliklerlre
donanılmış olmalı, kolay taşınmalı ve gösterilen şekilde kullanılmalı;



En az 100 kişiye 1 yıkanma kabini düşmeli;



Bayanlara özel yıkanma ve çamaşır yıkama alanları olmalı. Yıkanma ve çamaşır yıkama
için yeterli su olması gerekir.(Bunlar orada yaşayan kişilerin özelliklerine ayarlananması
gerekir. Oradaki özürlü insanlar, adölesan bayanlar, kültürel ve inançlara uygun bir
şikeilde ayarlanmalı.);



Hanelerde su her zaman kontaminasyondan uzak tutulmalı;



İnsanlar onlara ayrılan su miktarı, banyo, el ve çamaşır yıkama tesislerinden memnun
olması gerekmektedir;



Kurulan tesislerin rutin denetim ve bakımı yapılmalı, mümkünse kullanıcıları da bu işe
alıştırmak gerekir. Bu tesisleri kullanan insanların onların önemini bilmelerini ve
korumasını öğrenip daha biçimli şekilde kullanmaları gerekiyor;

İzleme ve değerlendirme için toplanan bilgiler uygun ve yararlı olması gerekiyor. Veriler
doğru, mantıklı, tutarlı ve şeffaf bir şekilde kaydedilip incelenmelidir.
Kurulan su temini sistemleri, aşağıdaki konularla ilgili bilgilerin sistematik olarak toplanmasına
elverişli olmalıdır:


Su tüketimi



Su kalitesi



Su temini sistemi ve çalışması



Su noktalarına erişme kolaylığı



Tuvaletlere erişme



Hastalık taşıyan canlıların kontrolü, katı atık yönetimi ve drenajfaaliyetleri;

Türkiye’de 1960’ların başından beri “Afet Yönetimi’ni ilgilendiren afet yönetim zincirindeki
tüm aşamaları içeren uygulama düzenlemeleri ve yönetmelikleri vardır. Ancak 1999 İzmit
Körfezi Depremi tüm bunların yeterli olmadığını en azından etkili şekilde işlemediğini ortaya
koymuştur.
Bu kanunun eksiklerini gidermek ve afet yönetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla
29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun” TBMM’de kabul edilmiş ve 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere,
Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)” kurulmuştur.

Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden
önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek

iyileştirme

çalışmalarını

yürüten

kurum

ve

kuruluşlar

arasında

koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını
kapsamaktadır.2
3.2 Afet İle İlgili Kanunlar Ve Yönetmelikler
Şimdi yürürlükte olan afet ile ilgili mevzuata baktığımız zaman karşımızda aşağıdaki kanunlar
ve yönetmelikler çıkmaktadır:
5902 Sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun”
Madde :8
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma
planlarını yapmak veya yaptırmak (AFAD – planlama ve zarar azaltma dairesi başkanlığı)
Madde :18
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. (il afet ve acil durum
müdürlükleri)
5393 Sayılı “Belediye Kanunu”
Madde 53: Belediye yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak
veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla bölgenin özelliklerini de dikkate alarak
gerekli afet ve acil yardım planlarını yapar, ekip ve donanımları hazırlar.
Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğinde diğer acil durum planlarıyla da
koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle
üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır.
5216 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”
Madde 7- Görev , Yetki ve Sorumluluklar
u) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer
hazırlıkları büyük şehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç , gereç
ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve

yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri,
fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı
alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve
ruhsatları vermek.
z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak.
5302 Sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”
MADDE 69. — İl özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak
gerekli AFET ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla
da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle
üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.
İl özel idaresi, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.
Türkiye Afet Müdahale Planı’na baktığımız zam ise görüyoruz ki bir afet olayında afetzedelerin
beslenmesi ile sorumlu kurum-kuruluş (Ana Çözüm Ortağı) Kızılay’dır. Bu şu anlama geliyor:
afetzedelerin yiyecek, içecek, su temini sağlarken standartlara uymak, kendi standartlarını
geliştirmek, uluslar arası standarlara uymak ve bunlara bağlı diğer sorumluluklar da KIZILAY’a
düşmektedir. Tablo No. 3.’te gözüktüğü gibi diğer kurum ve kurluşlar bu işi kolaylaştırmak ve
yardımcı olmakla yükümlüdür.

OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
Hizmet

Ana Çözüm

Destek Çözüm Ortağı

Hizmet Grubun Görev ve

Grubu

Ortağı

Beslenme

KIZILAY

İÇİŞLERİ

Afetzedelerin beslenme

Hizmet

Afet bölgesinde

BAKANLIĞI(Yerel

hizmetlerinin yürütülmesini

Grubu

afetzedelerin

Yönetimler); SAĞLIK

sağlamak;

sorumlulukları

beslenme

BAKANLIĞI; GIDA,

Beslenme için gerekli tesisler

hizmetlerine

TARIM VE

kurulmasını sağlamak;

yönelik

HAYVANCILIK

Afet bölgesine yiyecek, içecek,

koordinasyondan BAKANLIĞI, AİLE ve

su temini sağlamak; Gıda

sorumludur.

SOSYAL

dağıtım standartlarını

POLİTİKALAR

belirlemek; Gıda tedarik

BAKANLIĞI(sosyal

zincirini kurmak ve dağıtımını

Yardımlaşma ve

yapmak.

Dayanışma Vakıfları);
STK, ÖZEL SEKTÖR
Tablo No 3. OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME ALT SERVİSİNİN HİZMET
GRUPLARI

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
3.1

Afet sonrasi insan sağliğini tehdit edecek çevresel

riskleri
3.2

Suyun dezenfeksiyonu için kullanılan yöntemler i

3.3

Temel sağkalım su gereksinimlerini

3.4

Sphere

standartları

Projesine gore

su

temini

için asgari

Bölüm Soruları

1.

Afetten sonra afetzedeler nereden su içebilir?
a)

Afet yerinden en yakın derede,

b)

Yakın bir tulumbada,

c)

Komşunun çeşmesinden

d)

Doldurduğu geniş uçlu kovadan

e)

Açılmamış tek kullanımlık su şişesi

DOĞRU YANIT: E

2.

Afetlerde kurulan sahra hastanesinde, günde hasta başına kaç litre su sağlanmalı?
a)

2-3 litre

b)

30-40 litre

c)

15 litre

d)

150-200 litre

e)

10-20 litre
DOĞRU YANIT:D

3.

Suyun temizlenmesinde kullanılan kaynatma işlemi deniz seviyesinde en az kaç dakika
olmalı?
a)

beş-on (5-10)dakika

b)

bir (1) dakika

c)

altmış (60) dakika

d)

doksan (90) dakika

e)

yüz yırmi (120) dakika

DOĞRU YANIT:B

4.

Sphere Projesi standartlarına göre oturma yerinden en uzak su alma noktası hangi mesafeyi
aşmamalıdır?
a)

30 metre

b)

5 metre

c)

1000 metre

d)

500 metre

e)

50 metre

DOĞRU YANIT:D

5.

Suyun temizlenmesinde klorlamanın en yakın alternatifi hangisidir?
a)

suyun kaynatılması

b)

suyun filtrasyonu

c)

suyun seramikte süzülmesi

d)

suyun solar dezenfeksiyonu

e)

suyun doğrudan dereden içilmesi

DOĞRU YANIT:A

6.

Afetzedelere hizmet vermek için kurulan 250 kişilik bir musluk, aşağıdakilerden hangi su
akışına planlanıp ayarlanmalı?
a)

7,5 litre/dakikada

b)

17 litre/dakikada

c)

12,5 litre/dakikada

d)

57 litre/dakikada

e)

71 litre/dakikada

DOĞRU YANIT:A
7. Aşağıdakilerden hangisi suyun dezenfeksiyonu için en yaygın kullanılan metottur?
A)Klorlama
B)Çamaşır suyu
C)Klor tablet

D)Kireç kaymağı
E)İyot solüsyonu
DOĞRU YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık olarak afetlerde kişi başı temel sağkalım su ihtiyacı
miktarıdır?
A)3lt
B)8lt
C)9lt
D)12lt
E)15lt
DOĞRU YANIT:A

9.Aşağıdakilerden afetlerde su temini standartlarıyla ilgili olanlardan hangisi ya da hangileri
doğrudur?
I.

Günde kişi başına(içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen kullanımı için) en az 15
litre su saglanmalidir;

II.

Oturma yerinden en uzak su alma noktası 500 metreyi aşmamalıdır;

III.

Bir su kaynağında kuyrukta bekleme süresi 90dakiyayı aşmamalıdır;

IV.

Su toplama noktalarında akış hızı en az saniyede 0.125 litre olmalıdır;

A)I,II,III
B)I,II,IV
C)I,III,IV
D)III,IV
E)Hepsi
DOĞRU YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık olarak afetlerde kişi başı temel sağkalım su ihtiyacı
miktarıdır?
A)3lt
B)8lt
C)9lt
D)12lt
E)15lt
DOĞRU YANIT: A

4.AFETLERDE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1Afetin Sağlık Etkileri
4.2Olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetleri
4.3 Olağan dışı durumlarda su sorunu
4.4Olağan dışı durumlarda beslenme
4.5Olağan dışı durumlarda barınma

4.1Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4.2 Afetin Sağlık Etkileri nelerdir?
4.3 Olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetleri neleri kapsar?
4.4 Olağan dışı durumlarda su sorunu nasıl çözülür?
4.5 Olağan dışı durumlarda beslenme nasıl planlanmalıdır?
4.6 Olağan dışı durumlarda barınma nasıl planlanmalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AFETLERDE TEMEL Afetin Sağlık Etkileri
SAĞLIK
HİZMETLERİ
AFETLERDE TEMEL Olağan dışı durumlarda
SAĞLIK

çevre sağlığı hizmetleri

HİZMETLERİ
AFETLERDE TEMEL Olağan dışı durumlarda
SAĞLIK

su sorunu

HİZMETLERİ
AFETLERDE TEMEL

Olağan dışı durumlarda

SAĞLIK

beslenme

HİZMETLERİ

Anahtar Kavramlar
Afetin Sağlık Etkileri
Çevre sağlığı hizmetleri
Su sorunu
Beslenme
Barınma

Giriş
4.1HALK SAĞLIĞI VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
Doğal ve insan kaynaklı afetlerde, trafik kazaları, sel felaketleri, yangınlar ve özellikle
depremlerin oldukça yaygın olduğu ülkemizde, yaşattığı sağlık sorunları halk sağlığının önemli
konuları arasındadır.
Sağlık alanında olağanüstü durum terimi toplumun yaşantısını kısa sürede alt-üst eden,
toplumun güçsüz kalıp büyük sıkıntılara düşmesine yol açan, çok sayıda ölüme, hastalanmaya
ve yaralanmaya yol açacak şiddetteki doğal ve insan kaynaklı olaylar şeklindedir. Bu
olağanüstü durumlar bulaşıcı hastalık salgınında, yoğun göçlerde veya doğal afetlerde sıkça
karşılaşılan durumlardır.
4.2 AFETİN SAĞLIK ETKİLERİ
1.Hastalık ve Ölüm Nedenleri;


Travma- Olayın direkt etkileri



Emosyonel stres



Bulaşıcı hastalıklar
-Su
-Gıda
-Solunum yolu
-Vektörler

2.Olaya Bağlı Travmalara Acil Tıbbi Müdahaleler
3. Halk Sağlığı Hizmetleri (İkincil hastalık ve ölümlerin önlenmesi)


Çevreye yönelik koruyucu hizmetler (Barındırma,su güvenliği, gıda güvenliği,vektör
kontrolü, atık kontrolü vb)



Kişiye yönelik koruyucu hizmetler (aşılar, kemoprofilaksi, sağlık eğitimi vb)



Olağan hizmetler düzeyine ulaşma



Sağlık alt yapısının yeniden inşaası

4.3 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ (İKİNCİL HASTALIK VE ÖLÜMLERİN
ÖNLENMESİ)
Su sistemi, sanitasyon alt yapısı, vektör kontrolü, barınaklar ve ulaşım koşulları
değerlendirilmelidir. Ayrıca olağandışı durum sonrası oluşan yangın, kimyasal sızıntı gibi
ikincil zararlar ve baraj, yol, köprü durumları saptanmalıdır.
Öncelikle;


Su kaynakları ve alt yapısındaki ve işleyişindeki zararlar,



Bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğu nüfusu saptamak için yeterli su alabilen
nüfusun büyüklüğü ve yerleşimi,



Olası kontamine su kaynakları ve kullanan nüfusun büyüklüğü belirlenmelidir.
Sanitasyon düzeyinin bilinmesi için ;



Kanalizasyon sistemi



Hasarları belirten ipuçları (örneğin taşan septik çukurlar )



Vektörlerin bulunup, bulunmadığı mutlaka gözden geçirilmelidir.

Su baskınlarından sonra vektörlere ilişkin sorunların çıkması yaygındır. Bu yeni vektör üreme
alanlarının ortaya çıkmasına, kalabalık yaşama, vektörlerle mücadelenin aksatılmasına bağlı
olmaktadır.

4.4 SAĞLIKLA İLGİLİ DİĞER ALANLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Sağlık durumu sadece sağlık hizmetlerine bağlı değildir. Farklı sektörlerle de iç içedir.
Özellikle beslenme, barınma, ulaşım, iletişim sektörleri sağlığın ayrılmaz bütünleyicileridir. Bu
nedenle doğal olaylara bağlı olağandışı durumdan sonra öncelikli olarak gıda durumunun
gözden geçirilmesi gerekir. Gıda stoklarının, su boru hatlarının doğal olaylara bağlı olağandışı
durumdan etkilenme düzeyleri
saptanmalıdır.
Gereksinimlerin belirlenmesi için, bazı temel bilgileri edinmeliyiz.
1. Etkilenen nüfusun özellikleri
Nüfus büyüklüğü
Bulundukları yerde ve sağlık merkezlerinde tedavi edilebileceklerin
sayısı ve major tanıları
Kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar (HT, DM gibi)
Risk grupları (kadınlar, çocuklar, gebeler, yaşlılar, engelliler)
2. Yerel kaynaklarla hangi gereksinimler karşılanabilir?
Sağlık çalışanlarının sayısı ve nitelikleri
Tıbbi malzemeler
Su miktarı ve niteliği
Gıda, barınma ve giyecek gereksinimi - olanaklar
3. İkincil olarak oluşabilecek sağlık sorunları neler olabilir?
Bulaşıcı hastalıklar
Beslenme sorunları
Ruhsal sorunlar
AÇSAP
Bağışıklama
Gereksinimleri belirlerken kullanılabilecek bir yöntem de, Dünya Sağlık Örgütü, UNHCR ve
UNICEF’in çeşitli gereksinimler için belirlediği standart değerleri dikkate alarak nüfus
üzerinden hesaplama yapmaktır (Tablo.1). Bu tablodaki değerler üzerinden, örneğin 1 kişinin
günlük su gereksiniminin 20 lt. olduğunu dikkate alarak, 5,000 kişi için günlük 5,000 x 20 litre
su gereksinimi olduğunu hesaplayabiliriz.

Tablo.1 Gelişmekte olan ülkelerde hızlı sağlık değerlendirmesi için referans değerler listesi

4.4 OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA BESLENME
Beslenme, olağandışı koşullarda hemen el atılması gereken alanlardan biridir. Sanılanın aksine, çok
özel durumlar dışında (büyük kuraklıklar, savaş ve ani mülteci akımları gibi) insanların aç kalmaları
için hiçbir neden yoktur. Genelde bizim gibi ülkelerin öyle bir sorunu olmayacağı gibi dış yardımlar
da 24-48 saat
içinde bölgeye ulaşmaya başlar. Asıl sorunlar ulaşım araçları, dağıtım ve depolamada ortaya çıkar.
Her konuda olduğu gibi yiyecek dağıtımında da organizasyon bozukluğu ve fırsatçılar nedeniyle
gereksinimi olanlara ulaşılamayabilir. İlk şok geçtikten sonraki dönemde risk grupları iyi belirlenmeli
(çocuk, yaşlı, gebe
gibi) ve gıdalar günlük gereksinimleri hesaplanarak ailelere verilmelidir.
1. Belirli koşullarda uygun bir diyeti nasıl sağlayabiliriz?
* Acil önlem olarak, haftada kişi başına 3-4 kg gıda ile yüksek beslenme sorunu riski olan ya da olma
olasılığı olan herhangi bir populasyon varsa öncelik verilmelidir.
Bu evrede en önemli şey dengeli bir diyet olmasa bile yeterli miktarda enerji sağlamaktır.
* Kısa bir süre için günlük 1700 Kcal, beslenmenin şiddetli derecede bozulmasını

ve açlığı önleyecektir.
2. Gıda yardımı istihkakları nasıl hesaplanmalıdır?
* Sağlanan gıda toplumun beslenme modeline uygun olmalıdır.
* Kişi başına düşen gıda miktarı krizin evresine ve var olan kaynaklara bağlı olmalıdır.
* Felaketzedelerin tamamen ya da kısmen gıda yardımına muhtaç olduğu, haftalarca ya da aylarca
sürebilen dönemde kişi başına düşen gıda miktarı günlük 1700-2000 Kcal sağlamayı amaçlamalıdır.
Tamamiyle yiyecek yardımına bağlı olan toplumlarda kişi başına gıda günlük en az 1900 Kcal
olmalıdır.
Kişi başına düşen genel gıda payındaki kalorinin en az %10’u yağ ve %12’si proteinlerden
sağlanmalıdır. Kişi başına gıda payı hesaplanırken taşıma ve hazırlama sırasındaki kalori kaybı göz
önünde bulundurulmalıdır
. Benzer şekilde ortalama günlük ısı 20 0C’nin altına düştüğünde kalori gereksinimi
bu derecenin altındaki her derece için % 1 artırılmalıdır.
Kişi başına düşen gıda payı hesaplamasında toplumun yapısındaki değişiklikler (yaş-cins analizi),
nüfusun daha önceki sağlık ve beslenme durumu ve toplumun aktivite düzeyleri göz önüne
alınmalıdır.
3. Kişi başına gıda hazırlamada hangi faktörler düşünülmelidir?
Kişi başına düşen gıda payı olabildiğince basit olmalıdır: Temel gıda (örnek; pirinç, mısır, buğday
unu), konsantre enerji kaynağı (örnek; sıvı yağ ve ya diğer yağlar) ve konsantre protein kaynağı (
örnek; kurutulmuş ya da konserve balık veya et).
Kurutulmuş sebzeler çok iyi bir protein kaynağı olmalarına karşın pişirme güçlüklerini göz önüne
almak gereklidir.
Kişi başına düşen temel gıdalarla birlikte 5 yaş altı çocuklar, gebe ve emziren kadınlar ve
malnutrisyonlu kişiler gibi kolay etkilenen gruplar ek gıdaya gereksinim duyarlar.
4. Ortalama gıda gereksinimini belirlemede önemli noktalar:
Ürün ve çiftlik hayvanları üzerinde; barajlardan aşırı su salınması, sel, çığ ve volkanik patlamalar gibi
OLAĞAN DIŞI DURUM’ların etkileri göz önüne alınmalıdır.
Etkilenen toplumun yaklaşık sayısı ve yapısı bilinmelidir. OLAĞAN DIŞI DURUM’dan etkilenenler
yiyeceklerini pişirme olanaklarının olmadığı barınma yerlerindeyse gıdalar pişirilmiş olarak
dağıtılmalıdır.

Tercihen ailelere belirli bir dönem için ( örneğin bir hafta) pişmemiş yani
kuru gıdalar verilmelidir.
Yaklaşık 1700 Kcal sağlayan kişi başına düşen gıda payının içeriği:


Temel tahıl (ör; prinç) 400 gr



Yağ(ör; sıvı yağ) 15 gr



Proteinden zengin gıda (ör; kurutulmuş balık) 45 gr dan



oluşur.



1000 kişilik bir toplumda 5 kişilik bir ailenin günlük, aylık vb

gıda gereksinimi basit bir hesapla belirlenmelidir.
OLAĞAN DIŞI DURUM’dan etkilenmiş yiyecek yardımına gereksinimi olan topluluklarda, kişi
başına
günlük yaklaşık 2000 Kcal sağlayan gıda pay örnekleri Tablo 1’de2 5 farklı tip
olarak sunulmaktadır.

Ek Beslenme Programları
Şiddetli malnutrisyonu önlemek, ılımlı düzeyde beslenme bozukluğu olan kişileri rehabilite etmek
için ek beslenme programları düzenlenir. Ek beslenme programları, acil dönemdeki beslenme hedefi
olarak kullanılmamalıdır. Ek beslenme programı uygulaması aşağıdaki durumlarda gereklidir:


Kişi başına genel gıda payı 1500 Kcal’nin altında olduğu durumlar,



5 yaş altındaki çocukların % 20’sinden fazlasının malnutrisyonlu olduğunun belirlendiği
durumlar,



Akut malnutrisyon prevalansı % 10-20 olduğunda ve kişi başına düşen genel gıda payı 15001900 Kcal olduğu durumlar,



Kızamık ve ishalle seyreden hastalıkların insidansının yüksek olduğu yerler.

Ek beslenme programları uygulaması için hedef gruplar:


5 yaş altındaki akut olarak iyi beslenemeyen ve kronik beslenme bozukluğu olan çocuklar



Gebe ve emzikli kadınlar



Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar (TB hastaları gibi) veya dezavantajlı gruplar

Yiyecek Dağıtırken Gözönüne Alınması Gereken Noktalar


Yaş ve cinsiyet: Günlük kalori gereksinimi yaş ve cinsiyete göre değişebilir.



Fizyolojik durum: Hasta, gebe ya da emziklilerin özel ilgi görmesi gerekir.



Aktivite düzeyi: Uzun süre yürümek zorunda kalmış yorgun insanların daha çok enerjiye
gereksinimi vardır.



İklim: Soğuk iklimde daha kalorili yiyecekler gerekebilir. Sıcak ise besinlerin daha çabuk
bozulmasına neden olabilir.

Bebek ve Çocuk Beslenmesi

Bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütüyle beslenmekte olan bebekler
emzirilmeye devam edilmelidir. Ancak genelde OLAĞAN DIŞI DURUMbölgesine gıda yardımı
olarak gönderilen mamalara başlanmakta ve emzirmeye son verilmektedir. Bu şekilde zaten olumsuz
koşullarda yaşayan bebeklerin ishalli hastalıklar
ve solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ölme riskleri artmaktadır. Stres nedeniyle annelerin
sütlerinin azalması sık emzirme ile aşılabilir. Aşırı derecede beslenme bozukluğu olan zayıf anneler
dışında tüm kadınlar bebeklerini emzirebilirler.
Emziren annelere yapılacak en iyi yardım onların kendi beslenmelerinin ve sıvı alımlarının
desteklenmesi ve emzirmeye teşvik edilmeleridir.
OLAĞAN DIŞI DURUM nedeniyle anne ve bebeğinin ayrı kaldığı durumlarda, öncelikle “süt
annelik” yöntemi ile bebekler beslenmeye çalışılmalıdır. Bu olanağın sağlanamadığı durumlarda 6
aylık gereksinim garanti altına alınarak hazır mama tercih edilmelidir. Hazır mama, bebeğin yaşına
uygun olarak seçilmeli ve hazırlamalıdır.
Anne sütü ile beslenme , süt annelik ve hazır mama uygulanamayan durumlarda en uygun seçenek
inek sütüdür. Bebeğin yaşına uygun şekilde mümkünse biberon yerine kolay temizlenebilen kaşık
veya fincan ile verilmelidir.

4.5 OLAĞANDIŞI DURUMLARADA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Olağandışı durumlar (OLAĞAN DIŞI DURUM) insan sağlığını birçok şekilde etkiler. Genellikle göz
önünde olan sağlığın ölen ve yaralananlarla ilgili boyutudur, ancak gözden kaçan çok daha farklı ve
geniş bir etkilenim alanı vardır. Bu etkilenim alanı içinde çevre sağlığı oldukça önemli bir yer tutar.
Etkilenim düzeyi, olayın şiddeti ve
etkilenen nüfusun büyüklüğü ile orantılı olarak artar. Olağandışı durumlarda gerek çevre sağlığı
koşullarının, gerekse çevre sağlığı hizmetlerinin bozulması olaydan etkilenen toplum açısından
önemli sağlık risklerini de beraberinde getirir.

Aşağıdaki tabloda bu riskler yönünden bir açılım verilmiştir.

Bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi veya yok edilebilmesi OLAĞAN DIŞI DURUM’ a
hazırlıklı olmaya bağlıdır. Bu amaçla yörenin var olan risklerini göz önünde bulundurarak bir “Çevre
Sağlığı Acil Eylem Planı” hazırlanmalıdır.
Farklı teknolojiler kullanılarak su ve kanalizasyon sistemlerinin esnek hale getirilmesi ve depremden
etkilenebilirliğinin en aza indirgenmesi sağlanmalıdır. Sanitasyon sistemlerinin hasarı halinde hızla
tamir olanaklarının sağlanabilmesi için yeterince yedek parça stoklanmalı, konuyla ilgili yeterince
eleman

eğitilmelidir.
Sele karşı hazırlıklı olmak için drenaj sisteminin kapasitesi artırılmalı, yağmur suyu için ayrı drenaj
sistemi kurulmalıdır. Sel sularının ana kanalizasyon çıkışı düzeyine kadar yükselip şebekede geriye
dönüşe neden olmasını engelleyici otomatik sistemler kurulmalı; kanalizasyon suyunun yüzeye çıkıp
kirlenmeye, özellikle kuyuların kirlenmesine neden olması engellenmelidir.
Su kuyularının dış duvarları yer yüzünden bir metre yükseltilmeli, bu yükseltinin üzerine de iki metre
yüksekliğinde beton platform kurulmalıdır (sel sularının kuyu ağzından girişini engellemek için).
Olası en büyük risk öngörülerek sel duvarları yapılmalı, barajlar bu öngörüye göre projelendirilmeli
ve akış rejimini düzenleme işlevi düşünülerek yeşil bitki örtüsü yok edilmemeli, aksine
çoğaltılmalıdır.
Acil durumlarda dışkı, idrar vb. insan atıklarının depolanması ve zararsızlaştırılması için hazırlık
planları yapılmalıdır. Bu konuda seçenekler şunlardır:


Paket sanitasyon üniteleri



Sahra tuvaleti, çukurlu tuvaletler (kazılarak veya delinerek açılan )



Seyyar tuvaletler



Kimyasal tuvaletler

Olağan dışı durum sonrasında karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri barınma sorunudur.
Olayın boyutuna göre değişmekle beraber çok sayıda insanın evi kullanılamaz hale gelmektedir.
Daha önce bu konuda hazırlık yapılmamışsa çok sayıda insan iyi seçilmemiş bir alanda/alanlarda
kurulmuş iyi planlanmamış bir barınma yerinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluk
beraberinde bazı
sağlık sorunlarının görülmesi riskini getirmektedir.
Olağan dışı durum sonrasında ilk günlerde tedavi edici hizmetlerin doğal olarak ön planda olduğu
ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin de genellikle akla gelmediği göz önünde bulundurulduğunda
zaten bozuk olan çevre sağlığı koşullarının ve hizmetlerinin daha kötüye gidişi kaçınılmazdır.
Bozulan çevre sağlığı hizmetleri şu
başlıklar altında toplanabilir:


Su sağlama ve depolama sistemi



İnsan atıklarını taşıma ve depolama sistemi



Sıvı ve katı atık taşıma ve depolama sistemi



Gıda hijyeni



Konut hijyeni

Bu sistemlerdeki bozulmaya ek olarak olayın gerçekleştiği bölgede vektörlerle bulaşan hastalıklar
endemik olarak bulunuyorsa, vektör üreme alanlarının daha da artması ve vektör kontrolü
hizmetlerinin bozulmasına bağlı olarak bu tür sağlık sorunlarının artışı da gündeme gelmektedir. Tüm
bunlara uygun giyinme, sabun, deterjan, basit temizlik ve yıkanma araçlarının yoksunluğu sonucu
gelişen kişisel hijyenin bozulması eklendiğinde aşağıdaki şekilde (Şekil 1)2 belirtilen sağlık sorunları
sarmalıyla yüz yüze gelinmektedir.

Olağan dışı durum’da çevre sağlığı hizmetleri, sağlık hizmetlerinin yönetiminde önceliğe
sahiptir. Etkilenen alanlara çevre sağlığı hizmetleri götürülmesinde de gereksinimi fazlalığı
nedeniyle gecekondu bölgeleri, çadır kampları ve geçici barınma yerlerine öncelik verilmelidir.
OLAĞAN DIŞI DURUM sonrası çevre sağlığı hizmetleri planlanırken öncelik sırasına göre iki
grup oluşturulabilir. Bunlar:
I. öncelikli grup
a) Yeterli miktarda sağlıklı su
b) Temel sanitasyon olanakları
c) Katı ve sıvı atıkların depolanması
II. öncelikli grup
a) Gıda koruma önlemleri
b) Vektör kontrolu önlemlerinin alınması ve sürdürülmesi
c) Kişisel hijyenin geliştirilmesi
4.6 OLAĞAN DIŞI DURUM’LARDA SU SORUNU
OLAĞAN DIŞI DURUM sonrasında düzenli biçimde sağlıklı içme suyu sağlanana kadar
olabildiğince ambalajlı su kullanmak yeğlenmelidir (sağlanması gereken en az miktar yaz
dışında kişi başına 3 litre, yazın ise 6 litre olmalıdır)

4.7 GEÇİCİ BARINMA YERLERİ
OLAĞAN DIŞI DURUM sonrasında barınma sorunu geçici barınma yerlerinin kurulmasıyla
çözülmektedir. Evsiz kalan insanlar belirli bir süre (genelde aylarla belirtilebilecek uzunlukta
bir süreden bahsedilmelidir) geçici barınma yerlerinde barınmaktadır. Bunlar genelde çadırlı
veya prefabrik barınma alanlarıdır.
Geçici barınma yeri seçim kriterleri:
Geçici barınma yerlerinin seçimi bazı temel kriterlere göre yapılmalıdır. Bu kriterler ana
başlıklar halinde aşağıda sırayla irdelenmiştir.
Su:
En önemli kriterlerin başında her mevsim yeterli miktarda su sağlanabilecek kaynaklara yakın
olmalı. Seçilen yer suyun uzun süre taşınarak sağlanacağı bir yer olmamalıdır. Tercihen

önceden belirlenmiş bir alana su şebekeyle sağlanmış olmalıdır. Yeraltı su tablasından en az 3
metre yukarda olmalıdır ve bu etkin bir drenaj açısından önemlidir.
Açık alan:
Seçilen alan yerinden olanlara yeterli kullanım alanı sağlayacak büyüklükte olmalıdır.DSÖ kişi
başına 30 metrekare alan önermektedir. Bunun en az 3.5 metrekaresi barınma yeri için
olmalıdır. Yer seçiminde sürekli yeni insanların gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Ulaşılabilirlik:
Seçilen alan motorlu taşıtların rahatlıkla ulaşabileceği ve içine girebileceği özellikte ve ana
ulaşım hatlarına yakın olmalıdır. Bu yakınlık gıda, iletişim, enerji hizmetlerinin ve diğer
malzeme ve hizmetlerin rahat elde edilmesi açısından önemlidir.
Çevresel koşullar:
Önemli çevre sağlığı risklerinden uzak bir alan olmalıdır. Sanayi tesislerinden Katı ve sıvı
atıkların depolama ve zararsızlaştırma alanlarından Vektör üreme alanlarından Akarsu
havzalarından Sel, toprak kayması, çığ gibi tehlikelerin gerçekleşebileceği alanlardan
Yönetsel ve toplumsal hizmetler:
OLAĞAN DIŞI DURUM’un başlangıcında gereksinim duyulan yönetsel ve toplumsal
hizmetlerin düzeyini öngörmek zor olabilir. Bunların başında sınırlı kamp alanlarında, barınma
alanları ve toplu kullanım alanları (yönetsel ve toplumsal hizmetler için) için gelecekteki
gereksinimleri de öngörerek yeterli yer bulmak gelmektedir. Bu nedenle kamp alanının çok iyi
planlanması ve yerleşimin mutlaka bu planlar doğrultusunda yapılması hem hizmeti verenler
hem de bu hizmetlerden yararlanacak toplum açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda kamp alanında yerleştirilecek kişi sayısıyla bağlantılı olarak bazı hizmetlerin ve
yapılanmaların merkezde, bazılarının ise periferde (çadırların arasında seçilen uygun yerlerde)
konuşlanması uygun olacaktır.

Merkezde bulunması gerekenler:


Yönetim birimi



Güvenlik birimi



Temel hizmetler eşgüdüm birimi (sağlık, beslenme, su sağlama ve eğitim



hizmetleri)



Ambar ve depo



İlk kayıt ve sağlık kontrol alanı



Kayıp bulma servisi



Tedavi amaçlı beslenme merkezi (gerekliyse)



Merkezi mutfak

Periferde bulunması gerekenler:


Banyo ve yıkama (çamaşır, bulaşık) yerleri



Sağlık birimi ve sosyal hizmetler birimi



Toplu beslenme merkezi



Eğitim birimi



Kurumsal hizmet merkezi (özürlü ve ailesi bulunamamış çocuklar için)(



gerekliyse)



İletişim birimi



Çocuklar için oyun merkezi

Geçici barınma yerinde yerleşen kişi sayısı arttıkça hizmetlerin tümünün merkezden verilmesi
ulaşılabilirliği kısıtlayabileceğinden kampın belirli nüfusu içeren bölümlere ayrılıp hizmetin
yaygınlaştırılması daha yararlı olacaktır. Bu bağlamda bir merkez etrafında konuşlanmış en
fazla beş üniteden oluşan (her ünite yaklaşık 1 000 kişilik) bir kamp planlaması en uygun
çözüm olacaktır. Eğer yerinden olmuş kişi sayısı 5 000’den fazlaysa yeni bir geçici barınma
alanı oluşturulması olanaklar yeterliyse uygun bir çözüm olacaktır.
Çadırlı geçici barınma yeri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır


Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan



10 metre genişliğinde yollar



Çadırlarla yolun arasında en az 2 metre uzaklık



Çadırlar arasında 8 metre uzaklık



Her çadır için kişi başına 3.5 metrekare oturma alanı

Alanın her noktasından kolayca ulaşılabilecek, giriş ve çıkışı kontrol edebilecek merkezi bir
alana yönetim birimi, sağlık birimi, toplu beslenme merkezi, güvenlik birimi, iletişim birimi,
eğitim birimi, çok amaçlı bir veya daha fazla büyük çadır kurulmalıdır. Yeterli miktarda
sağlıklı su sağlanmalıdır


Günde 15 -20 litre kişi başına



35 litre/kişi yıkanma yerlerinde



20-30 litre/kişi toplu beslenme merkezi



40-60 litre/yatak alan hastanesi

Su taşınarak sağlanıyorsa (taşımak için yeterli sayıda su tankı olmalı) çadır gruplarının
ortalarında tercihen fiber glasdan yapılmış, kullanıcı sayısına göre büyüklüğü belirlenmiş
çadırlardan 100 metreden daha uzakta olmayan su tankları yerleştirilmelidir (200 litreden küçük
olmamalı). Ancak en kısa zamanda su şebekesi kurularak çadır aralarına çeşmeler (200-250 kişi
için bir çeşme) monte edilmelidir.
Su şebekesi bağlandıktan sonra boruların dezenfeksiyonu için litrede 100 miligram serbest klor
bulunacak şekilde dezenfekte edilen su sisteme basılıp bir saat bekletilir ve şebekedeki yoğun

klorlu su boşaltılıp dezenfekte edilmiş sisteme kullanım için litrede 0.7-1 miligram serbest klor
bulunan su pompalanır.
Çadırlardan en az 30 en çok 50 metre uzağa ortalama 25 kişiye bir kabin düşecek sayıda tuvalet
kurulmalı ve bunlar için yeterli büyüklükte tuvalet çukuru açılmalıdır (tuvalet çukurları
açılırken yeraltı su kaynaklarının yüzeye yakınlığı ve toprak yapısı göz önünde
bulundurulmalıdır; yeraltı su kaynakları yüzeye yakınsa açılan çukurların sızdırmazlığı
sağlanmış olmalıdır)
Tuvaletlerin bulunduğu alana yıkanma kabinleri (her 50 kişiye bir duş) ve çamaşır yıkama
odaları da kurulmalıdır (veya çamaşır yıkama ve yıkanma mekanları merkezi birimlerin
bulunduğu yere kurulabilir).

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
4.1 Afetin Sağlık Etkilerini
4.2 Olağan dışı durumlarda çevre sağlığı hizmetlerinin neleri kapsadığını
4.3 Olağan dışı durumlarda su sorununun nasıl çözüldüğünü
4.4 Olağan dışı durumlarda beslenmenin nasıl planlandığını
4.5 Olağan dışı durumlarda barınmanın nasıl planlandığını

Bölüm Soruları

1.Ek beslenme programları uygulaması için hedef gruplar hangileridir?
A)5 yaş altındaki akut olarak iyi beslenemeyen ve kronik beslenme bozukluğu olan
çocuklar
B)Gebe
C)40 yaş üstü erkekler
D) Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar
E)Emzikli kadınlar
DOĞRU YANIT: C

2.Yiyecek dağıtırken göz önüne alınması gereken noktalardan değildir?
A) yaş ve cinsiyet
B)doğum yeri
C) fizyolojik durum
D)aktivite düzeyi

E) iklim
DOĞRU YANIT: B

3.Olağan dışı durumlarda dünya sağlık örgütüne(DSÖ) göre geçici yerleşim yeri planlanırken
kişi başına en az kaç metrekare açık alan hesaplanmalıdır?
A)27M2

B) 40 M2

C) 50M2

D)30 M2

E)65 M2

DOĞRU YANIT: D

4.Aşağıdakilerden hangisi çadırlı geçici barınma yeri özelliklerinden değildir?
A)Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan
B)10 metre genişliğinde yollar
C)Çadırlarla yolun arasında en az 2 metre uzaklık
D)Çadırlar arasında 8 metre uzaklık
E)Her çadır için kişi başına 1 metrekare oturma alanı
DOĞRU YANIT: E

5. Sanitasyon düzeyinin bilinmesi için aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine ihtiyaç
vardır?
I.
II.
III.

Kanalizasyon sistemi
Hasarları belirten ipuçları (örneğin taşan septik çukurlar )
Vektörlerin bulunup, bulunmadığı

a)I ve II b)I, II, III
DOĞRU YANIT: B

c) I ve III

d) II ve III

e) Yalnız I

6. Afet sonrası ikincil olarak oluşabilecek sağlık sorunları arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Bulaşıcı hastalıklar
Beslenme sorunları
Ruhsal sorunlar
Bağışıklama ile ilgili aksaklıklar
Fiziksel travma

DOĞRU YANIT: E

7. Sağlanan gıda toplumun beslenme modeline uygun olmalıdır.
I.

Tamamiyle yiyecek yardımına bağlı olan toplumlarda kişi başına gıda
günlük en az 1900 Kcal olmalıdır.

II.

Kişi başına düşen genel gıda payındaki kalorinin en az %10’u yağ ve %12’si
proteinlerden sağlanmalıdır.

III.

Benzer şekilde ortalama günlük ısı 20 0C’nin altına düştüğünde kalori
gereksinimi bu derecenin altındaki her derece için % 1 artırılmalıdır

IV.
V.

Sağlanan gıda toplumun beslenme modeline uygun olmalıdır
Kişi başına düşen gıda payı hesaplamasında nüfusun daha önceki sağlık ve
beslenme durumu göz önüne alınmalıdır.

a) I ve II

b) I, II, III

c) I, IV, V ve VI

d) I, V, VI

e) I, II, III, IV, V,

VI
DOĞRU YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri geçici barınma yeri seçim kriterleri
arasındadır?
I.
her mevsim yeterli miktarda su sağlanabilecek kaynaklara yakın olmalı
II.
kişi başı 30 metrekare alan olmalı, bunun en az 3.5 metrekaresi barınma yeri
için olmalıdır
III.
ana ulaşım hatlarına yakın olmalıdır.
IV.
Önemli çevre sağlığı risklerinden uzak bir alan olmalıdır.
V.
Yer seçiminde sürekli yeni insanların gelebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

a) Yalnız I b) I ve II
IV, V

c) I, II, III

d)I, II, III ve IV

e)I, II, III,

DOĞRU YANIT: E

9. Aşağıdakilerden hangisi geçici yerleşim yerlerinde merkezde bulunması gereken
birimlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetim birimi
Güvenlik birimi
İlk kayıt ve sağlık kontrol alanı
Toplu beslenme merkezi
Tedavi amaçlı beslenme merkezi
DOĞRU YANIT: D

10. 2000 kişinin etkilendiği bir afet bölgesinde yaklaşık kaç adet tuvalet kurulmalıdır?
a) 20
b) 50
c) 80
d) 100
e) 200
DOĞRU YANIT: C

5. AFETLERDE SANİTASYON

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1Afet Öncesi Alınması Gereken Önlemler
5.2Çadırkent seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.3Su İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.4Tuvaletlerle İlgili Yapılması Gerekenler
5.5Atık Su İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.6El Yıkama ve Hijyen İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.7Özürlülerde Hijyen İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.8Çamaşır Temizliği İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5.9

Vektör Kontrolü İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5.1 Afet öncesi alınması gereken önlemler nelerdir?
5.2 Çadırkent seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.3 Su ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.4 Tuvaletlerle ilgili yapılması gerekenler nelerdir?
5.5 Atık su ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.6 El yıkama ve hijyen ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.7 Özürlülerde hijyen ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.8 Çamaşır temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.9Vektör kontrolü ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

SANİTASYON

Afet Öncesi Alınması
Gereken Önlemler

SANİTASYON

Çadırkent seçiminde
Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

SANİTASYON

Su İle İlgili Dikkat
Edilmesi Gereken
Noktalar

SANİTASYON

Tuvaletlerle İlgili
Yapılması Gerekenler

SANİTASYON

Atık Su İle İlgili Dikkat
Edilmesi Gereken
Noktalar

SANİTASYON

El Yıkama ve Hijyen İle
İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

SANİTASYON

Özürlülerde Hijyen İle
İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

SANİTASYON

Çamaşır Temizliği İle
İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar

Anahtar Kavramlar

Çadırkent
Atık Su
El Yıkama ve Hijyen
Çamaşır Temizliği
Vektör Kontrolü

Giriş
Çevrede bulunan, insan sağlığını, diğer canlıların varlığını, gelecek nesilleri ve diğer
canlıları olumsuz etkileme olasılığı olan faktörlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi,
düzeltilmesi, kontrol altına alınması, önlenmesi için yapılan bütün etkinlikleri de
kapsamaktadır.” Afetler (Olağandışı durumlar) ise dünyanın her yerinde görülebilen, altyapıyı,
çevre sağlığını ve insan yaşamını tehdit eden olaylardır.” Fizik, jeolojik, biyolojik ve sosyal
çevreyi etkileyerek insan yaşamını tehlikeye sokarlar. Barınak, su, sanitasyon, vektörler ve tüm
ortamların kirlenmesi söz konusudur.
Bu tür sorunlar, afetlerde çevre yönetimi planının yapılmasını gerekli kılar. Genellikle
çevre sağlığı önlemlerinin basit görülmesi, dikkate alınmaması ve afet zincirinin oluşmasını
engellemekteki rolünün kavranamaması nedeniyle önemli sorunlar yaşanmaktadır. Oysa çevre
sağlığı ile ilgili önlemler basit, ucuz ve etkilidir.
Afetler ile ilgili eylem planı dinamik bir süreçtir. Plan yapıldıktan sonra sürekli gözden
geçirilmeli, güncellenmeli ve işleyip işlemediği kontrol edilmelidir.
Hazırlık, olaydan önce yapılmış olmalıdır.
Olaydan önceki dönemde;
1. Planının kimler tarafından yapılacağını belirlenmeli,
2.Ekibin büyüklüğünü çevre sağlığı programının sorumluluklarına ve kaynaklara göre
belirlenmeli,
3. Ekip gerekli makamlardan izin alınarak ve sorumlulukları netleştirilerek güçlendirilmeli,
4. Maddi destek kaynağını belirlenmeli,
6. Çalışma planı belirlenmeli ve planlama ekibine işi bitirmeleri için uygun süre verilmeli,
7. Mevcut kaynaklar ve kapasite belirlenmeli,
8. Programı yaparken konu ile ilgili yasal durum gözden geçirilmelidir.
9. Afetlerde ve acil durumlarda önceliklerinin neler olduğu belirlenmelidir. Örneğin çevre
sağlığı uzmanlarından, halk sağlığı hemşirelerinden ve çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan
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halk sağlığı ekipleri, mahallelerin ve halkın çevre sağlığı açısından güvenliğini sağlamakla
görevlendirilmelidir.
10. Bölgenin bir başka afet planı varsa plan onunla birleştirilerek işler paylaşılmalı,
11. Herkesin işinin ne olduğunu tanımlayan ayrıntılı planı hazırlanmalıdır.
Afet durumlarında en temel öncelikler arasında durum tespiti, su ve sanitasyon sorunu, besin
ve beslenme, barınak yer seçimi ve planlama, acil dönem sağlık hizmeti, bulaşıcı hastalık ve
salgın kontrolü, kızamık bağışlamasının sürdürülmesi, halk sağlığı sürveyansı, insan kaynakları
ve eğitim ve eşgüdümün sağlanması bulunmaktadır

5.1AFET ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Afetlere yönelik çalışmaların afet öncesinde yapılması afet yönetiminin en önemli
parçasıdır. Önlemeye çalışma ve müdahale yapma yoluyla afetlerin ve ağır sonuçlarının
önlenmesi yanı sıra planlama ve hazırlıklı olma sonucunda acil yanıtta geliştirilebilir.

Afet öncesi kurumsal düzenlemeler
1. Politika oluşturmak,
2. Ulusal ve bölgesel afet organizasyonu yapmak,
3. Tehlikeyi harita üzerinde göstermek (Küresel kuraklık, deprem, volkan patlaması
haritaları var),
4. Su sistemlerinin duyarlılık analizi yapmak
5. Depolanmış arıtılmış suların kaybını önlemek, yeterli içme suyu sağlamak ve bunu
sürdürmek ve yangın söndürmek için su sağlamak başlıklarını içermelidir.

Toplum bireylerine yönelik önlemler
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Sağlık Bakanlığı, belediyeler, üniversitelerin halk sağlığı anabilim dalları bölgede sık
görülen afetler ile ilgili önceden alınması gereken önlemlere yönelik kitap ve broşürler
hazırlamalıdır. Kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bilgiler verilmesi özellikle önemlidir.
Bütün aile bireyleri ve çalışanlar ev içinde, okulda ve iş yerlerinde güvenli ve tehlikeli
yerleri bilmelidir.
Tüm topluma ilkyardım kuralları öğretilmelidir.
Aile tehlike durumunda nerede bulunacağını ve nasıl haberleşeceğini bilmelidir.
Herkes acil telefon numaralarını bilmelidir.
Telefon hatlarının kilitlenmesi durumunda bölge dışında olan aile üyesi belirlenmeli ve
onun aile üyelerine haber vermesi sağlanmalıdır.
Binalardaki elektrik, gaz ve su sistemlerini kapatacak anahtar vb ulaşılabilir yerde olmalıdır.
Afetler için gerekli malzemenin bulunduğu çanta vb hazır bulundurulmalıdır.

Afet bölgesinde halk sağlığı hizmetleri
Halk sağlığı sorumlusu önceden belirlenmelidir. Halk sağlığı hizmetleri sorumlusu afet
durumlarında çevre sağlığı müdahaleleri konusunda deneyimli olmalıdır. Yetkilendirme
önceden yapılarak afet zamanında görevinin başında olması sağlanmalıdır. Bu tür
yetkilendirmelerde yerel yönetimlerle ilişkinin nasıl olacağı önceden kararlaştırılmalıdır. Afet
bölgesi, alt bölgelere ayrılarak her bölümden sorumlu halk sağlığı uzmanı belirlenmelidir ve
bölge halk sağlığı uzmanına bağlı çalışmalıdır. Bölgede çevre sağlığı görevlilerine teknik
destek sağlayacak, 24 saat hizmet veren teknik bir merkez kurulmalıdır.

Afet bölgesinde gerekli insan gücü planlaması
Halk sağlığı uzmanları, su şebekesi ve isale hatlarıyla ilgili bakım idame ve inşaat
elemanları, su dağıtım noktalarından sorumlu teknik elemanlar, içme suyu arıtım cihazlarının
bakım ve onarımından sorumlu elemanlar, genel tuvalet yapım ve idame elemanları, atık
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toplama ve zararsız hale getirme ile görevli elemanlar, sağlık birimlerinin hijyeninden sorumlu
elemanlar (tuvalet temizliği, atık uzaklaştırma, ilaçlama, klor çözeltilerini hazırlama), hijyen
konusunda toplum eğitiminden sorumlu kişiler, çevre sağlığı göstergelerini izlemek, numune
almak ve laboratuara iletmekle sorumlu elemanlar, halk sağlığı laboratuarı teknisyen ve
uzmanları, araç parklarında ağır araçları 24 saat vardiyalı olarak kullanacak yeterlilikte eleman,
özürlülerin özellikle tekerlekli sandalyelerinin bakım ve hijyenini sağlayacak personelin
önceden belirlenmesi gereklidir.

Halk sağlığı laboratuarı
Yerinde değerlendirme yapabilecek laboratuarlar bu dönemler için çok büyük önem taşırlar.
Kentteki halk sağlığı laboratuarlarının işlevlerini yapamaması olasılığına karşı gezici halk
sağlığı laboratuvarı çadırda işlevini sürdürebilecek halk sağlığı laboratuvarı gerekli malzeme
ve donanımı ile hazır olmalıdır. Afetlerden etkilenme olasılığı düşük bölgelerde gerekli
malzeme ve donanımıyla hazır bulundurulmalıdır. Söz konusu laboratuarların rutin hizmete
girmiş olması en istenir durumdur.
Afet durumunda bu bölgelerden gelecek numuneleri hemen kabul edecek laboratuvar
belirlenmeli ve numune yükünü karşılayabilecek araç-gereç ve donanım sağlanmalıdır.
Analizlerde kullanılacak metotlar standart olmalı, gerekli kitler önceden hazır olmalıdır.Temel
analizler mümkünse kitten bağımsız standart yöntemlerle yapılmalıdır. Suların bakteriyolojik
kirliliğini hızlı biçimde gösteren kitler uygulamaya sokulmalı. Sahada çalışacak personel afet
öncesinde zaman zaman kullanarak yerinde değerlendirmeler yapmalıdır. Bu kitler pahalı
olduğundan yurt içinde geliştirilmeleri için üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. Kentlerde
kimyasal kirlilik çok yüksek olduğundan laboratuarlar ağır metaller, toksik kimyasallar vb.ni
değerlendirebilecek altyapıya sahip olmalıdır.

Kentteki kimyasal depoları;
Afetlerde en önemli risk noktalarını oluşturur. Su kaynaklarını ve toprağı tehlikeli
düzeyde kirletebilir. 1993 yılında Meuse nehrinin taşması sonucunda toprak ağır metallerle
kirlenmiş, bölge halkı kurşun ve kadmiyum etkilenimine bağlı sorunlar yaşamıştır.Afetlerden
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önce; kentteki her türlü kimyasal deposunun yeri tek tek belirlenmeli, afet dönemlerinde sızma,
patlama, yayılma vb. riski olanlar kent dışına taşınmalıdır. Belirli noktalarda çok sayıda, kuş,
hayvan ölümleri, bitki kuruması görüldüğünde uygun donanımlı uzman personel tarafından
gerekli değerlendirmeler yapılmalı, nedeni belirlenmelidir.

Çadır kampı bölgeleri;
Kent planlaması sırasında afet durumlarında çadır kampı bölgelerinin yapılabileceği
mesire alanı ya da boş alanlar belirlenmelidir. Çadır kampı olarak seçilmiş yerler parklar,
stadyumlar, açık alanlara kanalizasyon ve su şebekesi bağlantıları yapılmalı, bunların son
bağlantı noktaları hazırlanarak gözlenmeli, krokilerde işaretlenmelidir. Çadır kampı
yerlerindeki tuvalet, pis su ayaklarının kanalizasyona bağlantısı, su sistemlerin şebekeye
bağlanması en istenir durumdur. Ancak bu sistemlerin çalışmama ihtimaline karşı uygun tuvalet
çukurları öngörülmelidir. Tuvalet alanı ve tuvalet çukurlarının yerleri önceden belirlenmelidir

Çadırkent yer seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar;
1. Seçilen alan iyi drene olmalı, suyun göllenebileceği çukurluklar olmamalıdır.
2. Kamp yerleşim yerinin 60 m yakınındaki küçük birikintiler, bataklıklar drene edilmeli,
doldurulmalı, sivrisinek üremesini engelleyecek işlemlere tabi tutulmalıdır.
3. Çadır kent yerleşim alanı kötü koku, sinek, gürültü, trafik, yangın, güvenlik, aşırı
kalabalık vb. durumlara yol açmayacak biçimde seçilmelidir.
4. Kampın kurulacağı alanda moloz yığınları, zehirli bitkiler, zehirli hayvanlar, büyümesi
kontrol altına alınamayan bitkiler vb. bulunmamalıdır. Çayır, çimen, engel yaratmayan
çalımsı bitkiler olabilir.
5. Yaşayanlar için (Barınak, sanitasyon, hizmet, toplumsal aktivite , depo vb için ) kişi
başına 30 metrekarelik alan hesaplanmalıdır.
6. Ortak pişirme, yeme, oturma, uyuma amaçlı kullanılan birimlerde kişi başına en az 10
metrekare, sadece uyuma amaçlı kullanılan birimlerinde en az 3,5 metrekare alan
bulunmalıdır.
7. Aile çadırlarında mahremiyet etkin biçimde sağlanabilmelidir.
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8. Ortak kullanılan çadırlarda aileleri birbirinden tam olarak ayıran perdeler bulunmalıdır.
9. Haşere kıranların saklanması, depolanması, karıştırılması, hazırlanması amacıyla
kullanılan hiçbir birim yerleşim amaçlı kullanılmamalıdır.

10. Afet bölgesinde kullanılacak çadır tipi, barındırılması öngörülen kişi sayısı, iklim vb
özellikler göz önüne alınarak belirlenmeli ve yerel olanaklarla üretilmelidir. Bu
çadırların kurulması konusunda eğitilmiş ekipler hazırlanmalıdır.
11. Lise ve üniversite öğrencilerine mesire etkinlikleri sırasında çadır kurma, kamp tipi
tuvalet yapımı konusunda eğitim verilmelidir.
12. 2 çadır arasında en az 2 metre mesafe bulunmalıdır.
13. Yangınların önlenmesi içinse, her 300 metrede 75 metre ( bazı kaynaklara göre 50
metre) aralık bırakılmalıdır.
14. Çocuklara güvenli oyun alanı ayrılmalı,ve oyun araçları önceden belirlenerek
hazırlanmalıdır.
15. Toplam tavan yüksekliğinin 2,1 metre olması sağlanmalıdır.
5.2 AFET SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Afet sırasında önemli sorunlar yaşanmaması için bu dönemde yapılması gerekenler önceden
hazırlanmış olmalıdır.

Su ile ilgili yapılması gerekenler;

1. İlk hedef topluma yeterli miktarda su sağlanmasıdır. Daha sonra sağlanan suyun
niteliği mümkün olan en kısa sürede artırılır. Ancak nitelikli su sağlama çabası
sağlanması gereken su miktarını azaltmamalıdır. Sözgelimi başlangıç
döneminde çok miktarda kalitesiz su sağlanması az miktarda yüksek kaliteli su
sağlanmasından daha önemlidir.
2. İkinci hedef bölgede insan dışkı ve idrarının zararsız bir şekilde kontrolü ve
genel hijyenin sağlanmasıdır.
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3. Üçüncü hedef genel hijyen uygulamalarının önemi konusunda toplum bilincinin
artırılmasıdır.
4. Afetten sonra önceden belirlenecek görevliler kentin depremden etkilenmemiş
bölgelerinden su örnekleri alarak özellikle bakteriyolojik yönden izlemeye
başlamalıdır.
5. Hasar görmüş lağım borularından ya da başka kaynaklardan sızmış olabilecek
kirletici etkenlerin diğer bölgelerde tehlikeli salgınlara yol açma olasılığı
yüksektir.
6. Afetin akut evresi için kişi başına en az su gereksinimi 5 litredir. Bu sadece içme
ve pişirme için gereken miktardır.Gerekli hijyeni sağlamaya yeterli değildir.
7. Ancak su kaynağı da kirletilmemelidir.
8. Suyu taşımak gerekiyorsa su taşıyan aracın su doldurmak için bekleme süresi 2
saati aşmamalıdır.
9. Tüketim için kullanılacak suyun 100 mililitresinde 10 fekal koliformdan az
üreme olmalıdır.
10. Çadır kentlerin kurulacağı yerlerde yer altı suları korunmuş olmalıdır. Bu
bölgelerde su kuyusu pompalarının önceden hazırlanmış olması etkinliği
artıracaktır.
11. Su sağlama noktalarında 500-700 kişi için bir tulumba, 200-250 kişi için bir
musluk hesaplanmalıdır.
12. Musluklardan akan su, musluk başına dakikada 5 litrenin altına düşerse su
sağlama noktalarının sayısı artırılmalıdır.
13. Kamplarda her aile başına 40 litre kapasitede bir musluklu bidon bulunmalıdır.
Kova vb. su biriktirme kapları kısa sürede tehlike yaratır.
14. Musluğa mesafe en fazla 150 metre olmalıdır.
15. İçme ve kullanma suyu tesisinin %50 zarar görmesi halinde deprem
bölgesindekilerin ancak %15’ine güvenilir su sağlanabilecektir.
16. Su depolarının dayanıklılığı gözden geçirilmelidir. Afet sırasında su depolarının
su seviyesinin düşüp düşmediği, bu depoların su sızdırıp sızdırmadığını
belirleyecek ve bildirecek kişiler önceden belirlenmiş olmalıdır. Depoların
klorlama cihazları çift olmalı, birisi bozulduğunda diğeri hemen devreye
sokulabilmelidir.
119

17. Kent su şebekesindeki sızıntıları belirleyecek ve hemen su kaybını giderecek
önlemleri alabilecek teknik ekip önceden belirlenmeli, görevlendirilmeleri
yapılmalı, gerekli araç-gereç ve donanımları hazır olmalıdır.
18. Kentteki su şebekesi ile ilgili tahribatın giderilmesini sağlayacak bağlantıları
kuracak ekipler belirlenmeli, görevlendirilmeleri yapılmalı, eğitilmeli, gerekli
araç-gereç ve donanımları hazır olmalıdır.
19. Çadır kamplarında kullanılacak, dayanıklı, temizlenmesi kolay malzemeden
yapılmış su tankları afetten etkilenmeyecek kolay ulaşılabilecek bölgelerde
depolanmalıdır. Torba biçimindeki 15 metreküplük su tankları, 30 metreküplük
esnek çerçeveli su tankları gerek taşıma, gerekse tüketim açısından oldukça
yararlı olabileceğinden yeterli miktarda sağlanmalıdır.
20. Gerektiğinde yağmur sularının toplanmasına elverişli, temizliği kolay su
sarnıçları,önceden geliştirilerek depolanmalıdır. (DSÖ tarafından önerilen
modeller )
21. Taşınabilir su arıtım cihazları önceden hazırlanmalıdır. Bunların bakımı ve
onarımı konusunda gerekli personel eğitilmelidir
22. Bölgede su taşımak amacıyla kullanılacak su tankerlerinin standardı
belirlenmelidir. Bu tankerlerin doldurulması, boşaltılması, ve temizliği
konusunda personel eğitimi yapılmalıdır. Eğitim pratik uygulamayı da
kapsamalı, yıkama uygulamalarından sonra tanker içindeki suda üreme olup
olmadığı değerlendirilmelidir. En pahalı ve en elverişsiz yöntemin tankerle su
taşımak olduğu unutulmamalıdır.
23. Afetten hemen sonra kentte sürper klorlama yani normalin 2 katı katı dozda
klorlamaya gereksinim vardır.
24. Kentteki bütün klorlama merkezlerindeki klorlama cihazları çift olmalıdır. Bu
cihazların bakım ve onarımından sorumlu olacak olacak kişi başka hiçbir işle
uğraşmamalıdır.
25. Afetlerde klorlama ile ilgili olarak açılan tartışmalar uygulamalara büyük zarar
vermektedir. Sağlık Bakanlığınca medyayı bu konuda bilgilendirecek çalışmalar
yapılmalıdır.
26. Acil durumlarda en etkin su dezenfeksiyon yöntemi klorlamadır.
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27. Kuyu klorlaması hangi yöntemle yapılırsa yapılsın etkisizdir. Su, kuyulardan
çekildikten sonra etkin bir klorlama yapabilecek bir sistem öngörülmelidir.
28. Kişisel

klorlamaya

güvenilmemelidir.

Zorunlu

olduğu

zaman

sağlık

personelince hazırlanmış klor çözeltileri uygun şişelerde yada klor tabletleri
dağıtılmalıdır.
29. Tank ve depolardaki artık klor 0.3-0.5 mg/litre olmalıdır.
30. Su kaynağı, su iletim sisteminin ortası ve sonunda klor kontrolü yapılmalıdır.
Klor etkinliğinde azalma belirlendiğinde nedeni belirlenerek düzeltilmelidir.
31. Sağlık personeli klorlama uygulamaları ve klor düzeyini belirleme konusunda
eğitilmelidir. Personel klor düzeyini ölçecek araçlarla donatılmalı, çok basit olan
ölçüm yaptırılarak öğretilmelidir.
32. Bulanık sularda klor etkinliği azalır. Su bulanıklığını kontrol edecek araçlar
önceden hazırlanmış olmalıdır. Personel bu araçların kullanımı konusunda da
eğitilmelidir.
33. Özellikle yağmurlu havalarda artacak bulanıklık için ön arıtım gerekebilir.
yöntemiyle yapılır. Bu konusunda yetişmiş teknik personel bulunmalıdır.
34. pH kontrolü yapılmalıdır. Suyun pH’sı 8,5’in üzerinde olduğunda artık klor
zincirin sonunda 0,6-1 mg olacak şekilde ayarlanmalıdır. pH kontrolü için
gerekli malzeme hazır bulundurulmalı, uygun koşullarda saklanmalıdır.
Elektronik pH ölçüm araçları kullanılabilir.
35. Arıtım için gerekli kimyasallar afetten etkilenmeyecek depo ve yapılarda hazır
bulundurulmalı, bunların afet sırasında nasıl dağıtılacağı, kimler tarafından
kullanılacağı önceden planlanmalıdır. Özel durumlarda artan talebin nasıl
karşılanacağı konusunda önceden planlama yapılmalıdır.
Tuvaletler ile ilgili yapılması gerekenler
1. Tuvalet çukurları yer altı sularını, kuyuları ve çevreyi kirletmeyecek şekilde
yapılmalıdır. Mümkünse atık su ve tuvaletler kanalizasyon sistemine
bağlanmalıdır. Bu mümkün değilse uygun teknikle yapılmış tuvalet çukurları,
septik tanklar, sıvı atık arıtım sistemleri, taşınabilir tuvaletler kurulmalıdır.
Seçilen kamp yeri ve öngörülen barındırılacak kişi sayısına uygun tuvalet
tiplerinin belirlenmesinde üniversiteler ve ilgili teknik kuruluşların görüşleri
alınmalıdır.
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2. Önceden belirlenmiş kamp yerlerinde tuvalet çukurları hazırlanmış ve
kapatılmış olmalıdır. Daha sonra tuvalet kabinlerinin yerleştirilmesiyle kısa
sürede kullanıma sokulabilecektir.
3. Tuvalet tip ve niteliğini, sayısını, tuvalet kültürü ve alışkanlıklar belirler. Acil
durumlarda yeni kurulan kamp bölgesinde 50-100 kişi için bir hendek ya da
tuvalet kurulmalı, daha sonra 20 kişiye bir kabin olacak şekilde
geliştirilmelidir.Her kabinde bir musluklu bidon bulunmalı, kamplarda tuvalet
hijyeni yakından izlenmelidir.
4. Tuvalet tipinin seçiminde yer altı su tablasının yüksekliği, toprağın bileşimi,
yerel olarak sağlanabilen materyal, afetten etkilenen nüfusun büyüklüğü
belirleyicidir.
5. Afetlerde güzel görünümlü olmasına rağmen hijyenik olmayan, dar kapasiteli
sağlık açısından çok büyük tehlikeler yaratan tuvalet kabinleri çok tehlikelidir.
Bu tuvaletler birkaç kişinin kullanımından sonra çabucak dolmakta,
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu çok güç olduğu için önemli sağlık tehlikeleri
yaratmaktadır. Bu nedenle DSÖ tarafından önerilen kamp tipi tuvaletler daha
uygundur. Daha sonra uygun çukur tuvalet tiplerinden birisi seçilerek
yapılmalıdır.
6. Tuvalete uzaklık en fazla 30 metre olmalıdır. Zorunluluk halinde ise asla 50
metreyi geçmemelidir.

Atık su kontrolü
1. Seçilecek kamp alanında önceden su dağıtım noktalarının belirlenmesi yanı sıra
bunların atık suyunun sızdırılması için yeterli alana kum vb uygun sızdırma materyali
serilmelidir
2. Yağmur suyunun akması için gerekli altyapı hazırlanmalıdır. Akma yollarının sonunda
akıntı

hendekleri

yapılması

yararlı

olabilir.

Bunlar

biriktirme

çukurlarına

yönlendirilmelidir.
3. Yıkama noktalarından yada sağlık birimlerinden çıkan pissu, önemli oranda kirlenmiş
olabilir. Atık suların toprağa sızdırılmasını sağlayan altyapının hazırlanması yararlı
olabilir. Ancak sızma derinliği yer altı suyunun en az 2 metre üzerinde olmalıdır.
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4. Yıkama sularında bol miktarda sabun, deterjan vb olacağından sızdırma çukurundan
önce yağ kapanları gerekebilir. Bu yapılmazsa toprağa sızdırma sistemi kısa sürede
tıkanabilir.
5. Kamp alanında durgun su birikintileri önlenmelidir.

Ölülerin gömülmesi
1. Cesetlerle ilgili uygulama önceden belirlenmiş olmalıdır. Bu konuda sorumluluğun
yerel yönetimlerde olması daha uygun olacaktır. Uygun taşıma araçları önceden
belirlenerek sağlanmış olmalıdır.
2. Kolera salgınlarında cesetlerin büyük tehlike yaratacağı akılda tutulmalıdır. Ölüm
nedeni veba, tifüs olduğunda da aynı tehlike söz konusudur. Kolerada ceset doğrudan
bulaştırıcıdır. Veba ve tifüste ise cesetlerin taşıdığı bulaştırıcı bit ve pireler etkilidir
3. Salgınlarda ve gerek görülen diğer durumlarda cesetler kireç kaymağı ile sterilize
edilmelidir.
4. Cesetler hayvanlardan korunmalı, en kısa sürede gömülmelidir.
5. Ölüm oranı yüksek olursa cesetlerin toplanması önceliklidir. Bu konuda eğitilmiş
ekipler taşıma ve gömülme sistemi önceden belirlenmiş olmalıdır.
6. Salgınlarda cesetler ailelere verilmemelidir.

El yıkama ve kişisel hijyen
1. Kişisel hijyen yetersizliği ve tuvaletten sonra el yıkamanın ihmal edilmesi dışkı-ağız
yolu ile yayılan hastalık salgınlarına yol açar.
2. El yıkama olanağı sağlamadan eğitim vermenin yararı yoktur.
3. Muslukla tuvalet arasındaki mesafe en fazla 100 metre olmalıdır.
4. Musluklu bidon ya da açılır-kapanır taşınabilir el yıkama muslukları hazırlanmalıdır.
5. SABUN sağlanması da önemlidir. 250-500 gram/kişi/ay. Gerekli sabun stoğu önceden
yapılmış olmalıdır.
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Özürlülerin hijyeni
1. Öncelikle yakını bulunmayan özürlülerin bakım ve hijyeninden sorumlu kişi ve ekipler
önceden belirlenmeli, eğitim eksiklikleri giderilmelidir. Özürlüler için özel bir bakım
merkezi önceden planlanmalıdır.
2. Afetten etkilenmeyecek bölgelerde depolanmış yeterli miktarda tekerlekli sandalye
bulunmalıdır.
3. Yakını bulunan özürlülerin ailelerinin yanında kalması daha uygundur.

Vektör kontrolü
1. Bölgede bulunan bit, sıçan, fare gibi hastalık yapan canlıların varlığı çevrenin iklimsel
ve fiziksel koşulların ile ilişkilidir. Yetersiz hijyen ve yiyecek bulamaları ve doğal
yaşam alanlarının tahrip olması bunların varlığını artırır. Aşırı kalabalık ta bazı
etkenlerin kişiden kişiye yayılımını kolaylaştırır.
2. Vektör mücadelesi konusunda yetkin ve deneyim kazanmış teknik personel önceden
yetiştirilmelidir.
3. Seçilen kamp yerleri bunların üremesine ve yaşamasına elverişli olmamalıdır.
4. Bu etkenler daha yumurta, larva aşamasında iken yapılacak mücadele daha etkilidir.
5. Vektörlerin tamamıyla yok edilmesi mümkün olmadığından belirli bir eşik seviyenin
korunması amaçlanmalıdır.
6. Uygun tuvalet altyapısının olması üremeyi önleme açısından zorunludur.
7. Su birikintileri önlenmeli, su kapları kapalı tutulmalıdır.
8. Katı atıklar uygun uzaklıktaki çukurlara gömülmelidir.
9. Çadırların kalabalık olması engellenmeli, kişisel hijyen uygulamalarına dikkat
edilmelidir.
10. Kamp bölgelerinde ve afetten sonra hangi haşerekıranların kullanılacağı afetten önce
belirlenmelidir. Bunun kimler tarafından, hangi koşullarda ve hangi araçlarla nasıl
kullanılacağı

belirlenmiş

olmalıdır.

İlgili

personel

eğitilmelidir.

Bunların

kararlaştırılmasında ulusal vektör kontrol sistemi, vektörün tipi ve sağlanması gereken
kalıcı etki, varolan kimyasallara karşı vektörlerde gelişmiş olan direnç, kullanılan
kimyasalın zehirlilik derecesi belirleyicidir. Yeni kimyasallar kullanılmamalıdır.
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11. Eski haşerekıran stoklarının kullanılması riskli olabilir. Bunların etkinliği uzman
personel tarafından sürekli denetlenmelidir.

Afet etki alanında hiçbir kimyasal

bulunmamalıdır.
12. Haşere kıranların yaygın ve kitlesel kullanımının yaratacağı tehlikelerin çok büyük
olacağı unutulmamalıdır.
13. Kullanıcıların güvenliği için gerekli kişisel koruyucular hazır bulundurulmalıdır.
14. Sivrisineklere karşı kaçırıcı emdirilmiş cibinlikler oldukça etkilidir. Önceden üretilerek
uygun koşullarda saklanmalıdır.
15. Veba salgınlarında pirelerin konakçı kemiricilere zarar vermeden yok edilmesi gerekir.
Konakçı hayvanların yok edilmesi durumunda pirelerin insanlara hücum edeceği
unutulmamalıdır.
16. Hastalık taşıyıcı etkenler aracılığıyla yayılan hastalıklara yakalanmış olanlar erken
belirlenmeli ve tedavileri sağlanmalıdır.
17. Başıboş hayvanlar da artacaktır. Hayvan saldırısı ve ısırma durumlarında kuduz
tehlikesine karşı nasıl bir yol izleneceği de önceden belirlenmelidir. Sahipsiz hayvanlara
barınak yapılması ve bu hayvanların toplanmasından sorumlu ekipler önceden
belirlenmelidir. Hayvan ölüleri de hiçbir şekilde bekletilmeden 6-24 saat içinde
gömülmeli yada yakılmalıdır. Bu işlemden sonra ortam temizlenip dezenfekte
edilmelidir..

Çamaşır temizliği
Afet zamanlarında ülkenin diğer bölgelerinden büyük oranda giyecek yardımı
gönderilmektedir. Bu yardımlar organize biçimde dağıtılmadığında büyük oranda savurganlığa
yol açar. Bunların tek merkezde toplanması, dağıtılması uygun olacaktır. Hava sıcaksa özelikle
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iç çamaşırı gereksinimi artar. Bu gereksinimin öngörülmesi ve hazırlık yapılması büyük yarar
sağlayacaktır.
Kuru temizleyicilerin çamaşır ve giyecek temizliği ve ütülenmesi konusunda organize
edilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar önceden uygun meslek örgütleriyle birlikte
kararlaştırılmalıdır. Afet durumlarında ütülemenin çok önemli bir hijyenik uygulama olduğu
unutulmamalıdır. Özellikle iç çamaşırları olmak üzere tüm çamaşırlar uygun koşullarda
yıkandıktan sonra tersinden ve özellikle dikiş yerleri olmak üzere ütülenmelidir.
Sonuç olarak afetlerle ilgili çevre sağlığı planı yaparken; her durum ön görülmelidir.
Ancak afet bizi aniden ve ne halde isek öyle yakalar. Biz planımıza göre antrenman yaparız.
Afet “planı” bilmez ve hiçbir zaman plana uygun davranmaz. Bu nedenle afet planları basit ve
esnek olmalı, uygulayacak olanlar tarafından yapılmalıdır. Afeti yönetecek ekipte ise en önemli
öğeler olan liderlik, eşgüdüm ve iletişim sağlanmalıdır.
Afet sonrasında değerlendirme yapmak, afet planlarının gözden geçirilmesinde ve yeniden
yapılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
5.1 Afet öncesi alınması gereken önlemler neler olduğunu
5.2 Çadırkent seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar neler
olduğunu
5.3 Su ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler olduğunu
5.4 Tuvaletlerle ilgili yapılması gerekenler neler olduğunu
5.5 Atık su ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler olduğunu
5.6 El yıkama ve hijyen ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler
olduğunu
5.7 Özürlülerde hijyen ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler
olduğunu
5.8 Çamaşır temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler
olduğunu
5.9 Vektör kontrolü ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar neler
olduğunu
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Bölüm Soruları
1. Olağan dışı durumlarda kişisel hijyenin sağlanması için kişi başına ayda kaç gr sabun
sağlanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

250-500 gram/kişi/ay
100-300 gram/kişi/ay
500-1000 gram/kişi/ay
100-150 gram/kişi/ay
350-700 gram/kişi/ay

DOĞRU YANIT:A
2. Olağan dışı durumlarda Tank ve depolardaki artık klor ne kadar olmalıdır.
A. 0.1-0.3 mg/litre
B. 0.2-0.8 mg/litre
C. 1-1.5 mg/litre
D. 0.3-0.5 mg/litre
E. 0,10-0.15 mg/litre

DOĞRU YANIT:D
3.Su sağlama noktalarında kaç kişi için bir musluk hesaplanmalıdır.
A. 100-150 kişi
B. 200-250 kişi
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C. 150-300 kişi
D. 300-600 kişi
E. 350-700 kişi
DOĞRU YANIT:B

4. Afet sırasında su ile yapılması gerekenlerden hangisi doğrudur?
A. Tank ve depolardaki artık klor 0.10-0.15 mg/litre olmalıdır.
B. Kuyu klorlaması hangi yöntemle yapılırsa yapılsın etkisizdir. Su, kuyulardan
çekildikten sonra etkin bir klorlama yapabilecek bir sistem öngörülmelidir.
C. Su kaynağı, su iletim sisteminin başında klor kontrolü yapılmalıdır.
D. Acil durumlarda en etkin su dezenfeksiyon yöntemi ozonla dezenfeksiyondur.
E. Afetten hemen sonra kentte sürper klorlamaya gereksinim yoktur.
DOĞRU YANIT:B

5. .Çadır kampı bölgeleri ile ilgli aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. 2 çadır arasında en az 2 metre mesafe bulunmalıdır.
B. Kampın kurulacağı alanda moloz yığınları, zehirli bitkiler, zehirli hayvanlar, büyümesi
kontrol altına alınamayan bitkiler vb. bulunmamalıdır.
C. Kamp yerleşim yerinin 600 m yakınındaki küçük birikintiler, bataklıklar drene edilmeli,
doldurulmalı, sivrisinek üremesini engelleyecek işlemlere tabi tutulmalıdır.
D. Seçilen alan iyi drene olmalı, suyun göllenebileceği çukurluklar olmamalıdır.
E. Aile çadırlarında mahremiyet etkin biçimde sağlanabilmelidir.

DOĞRU YANIT:C

6. Aşağıdakilerden hangisi olağan dışı durumlarda vektör kontrolü ile ilgili yanlıştır?
A. Uygun tuvalet altyapısının olması üremeyi önleme açısından zorunludur.
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B. Su birikintileri önlenmeli, su kapları açık tutulmalıdır.
C. Seçilen kamp yerleri vektörlerin üremesine ve yaşamasına elverişli olmamalıdır.
D. Haşere kıranların yaygın ve kitlesel kullanımının yaratacağı tehlikelerin çok büyük
olacağı unutulmamalıdır.
E. Çadırların kalabalık olması engellenmeli, kişisel hijyen uygulamalarına dikkat
edilmelidir.
DOĞRU YANIT:B

7. Aşağıdakilerden hangisi ölülerin gömülmesi ile ilgili hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Salgınlarda cesetler ailelere verilmemelidir.
II. Cesetler hayvanlardan korunmalı, en kısa sürede gömülmelidir.
III. Salgınlarda ve gerek görülen diğer durumlarda cesetler kireç kaymağı
ile sterilize edilmelidir.
A.
B.
C.
D.
E.

yalnız I
yalnız II
I ve III
I ve II
I,II ve III

DOĞRU YANIT:E
8. Aşağıdakilerden olağanüstü durumlarda el yıkama ve kişisel hijyen ile ilgili hangisi veya
hangileri doğrudur?
I.

El yıkama olanağı sağlamadan eğitim vermenin yararı yoktur.

II.

Muslukla tuvalet arasındaki mesafe en az 100 metre olmalıdır.

III.

SABUN sağlanması da önemlidir. 250-500 gram/kişi/ay. Gerekli sabun stoğu önceden
yapılmış olmalıdır.
A. yalnız I
132

B.
C.
D.
E.

yalnız II
I ve III
I ve II
I,II ve III

DOĞRU YANIT:C
9. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü durumlarda su ile ilgili yapılması gerekenlerden
hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
II.
III.
A.
B.
C.
D.
E.

İlk hedef topluma yeterli miktarda su sağlanmasıdır.
İkinci hedef bölgede insan dışkı ve idrarının zararsız bir şekilde kontrolü ve genel
hijyenin sağlanmasıdır.
Üçüncü hedef genel hijyen uygulamalarının önemi konusunda toplum bilincinin
artırılmasıdır.
yalnız I
yalnız II
I ve III
I ve II
I,II ve III

DOĞRU YANIT:E
10. Afetlerde tüketim amacıyla kullanılacak sulardaki koliform miktarı ne olmalıdır?
A. 100 mililitrede 1 fekal koliform
B. 100 mililitrede 10 fekal koliform
C. 100 mililitrede 100 fekal koliform
D. 100 mililitrede 1000 fekal koliform
E. 100 mililitrede 10000 fekal koliform
DOĞRU YANIT:B
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6.AFETLERDE BESLENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1Afetlerde beslenme ve gıda
6.2Toplumda risk grubu içerisinde yer alan gruplar
6.3Afet durumlarında beslenme hizmetlerinin organizasyonu
6.4Afet durumunda gıda yardımlarının organizasyonu

135

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

6.1.Olağan dışı durumlarda beslenme nasıl planlanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AFETLERDE

Afetlerde beslenme ve

BESLENME

gıda

AFETLERDE

Toplumda risk grubu

BESLENME

içerisinde yer alan
gruplar

AFETLERDE

Afet durumlarında

BESLENME

beslenme hizmetlerinin
organizasyonu

AFETLERDE

Afet durumunda gıda

BESLENME

yardımlarının
organizasyonu
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Anahtar Kavramlar
Afetlerde beslenme ve gıda
Toplumda risk grubu
Beslenme hizmetlerinin organizasyonu
Gıda yardımlarının organizasyonu
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Giriş
6.1 AFETLERDE BESLENME VE GIDA
Büyük felaketlere neden olan doğal afetlerde sağlık ve beslenme hizmetlerinin
organizasyonunun sağlanması, insanların felaketin kayıplarını hem fizyolojik hem de
psikolojik olarak daha çabuk üstesinden gelebilmeleri için de elzem ve zorunludur. Beslenme
hizmetlerinin organizasyonu insan kaynaklarının kullanımına yönelik, gerekli uygulamaları
içeren, hızlı ve basit plan ve programlardan oluşmalıdır.
Afet durumlarında insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli miktarda gıda maddesi
bulmaları ve sağlıklı beslenmeye devam etmeleri çok önemlidir.Yetersiz ve dengesiz
beslenme çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olabileceği gibi, belki de doğrudan veya dolaylı
olarak ölümlere yol açan başlıca bir neden olarak da karşımıza çıkabilir. Koruyucu sağlık
hizmetleri kapsamında afet durumlarında afetten etkilenen insanlara yeterli ve dengeli
beslenme imkanlarının sağlanması, sağlıklı gıdanın temini ve beslenmenin organizasyonu
büyük önem arz etmektedir.
Beslenme programlarının amacı; yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme koşullarını belirlemek
ve insanların yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmesini önlemektir.
Afet durumunda beslenme hizmetlerinin organizasyonunu sağlayacak personel; diyetisyen,
doktor, ebe-hemşire vb. sağlık personelinin yanında, ekonomist, yardım kuruluşlarının
görevlileri (Kızılay vb.) ve mahalli idare yöneticileri vb. görevlilerdir. Genellikle ev halkının
tüm gıda sorumluluğunu kadınlar üstlendiğinden beslenme programlarının adil, uygun ve
düzenli bir şekilde yürütülmesinde de afetzede kadınların önemi unutulmamalıdır. Örneğin;
kadınlar beslenme düzeni, felaketzede toplumun gıda maddelerini nasıl elde edebileceği,
toplum içinde farklı sosyo-kültürel alışkanlıkları olan kimselere beslenme programlarının
nasıl yapılacağı gibi konularda da bilgi sağlamaya yardımcı olurlar. Bu nedenlerle, kadınların
beslenme programlarının tasarım ve uygulanmasına katılmaları mümkün olduğu sürece teşvik
edilmelidir. Afetzedelere yönelik beslenme programları yapılırken, toplumda risk grubu
içerisinde yer alan grupların öncelikle düşünülmesi gereklidir.
6.2 TOPLUMDA RİSK GRUBU İÇERİSİNDE YER ALAN GRUPLAR
• 0-5 yaş grubu çocuklar,
• Okul çağı çocuklar
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• Gebe-emzikli kadınlar
• Yaşlılardır.
A) 0-I -Yaş Grubu Çocukların Beslenmesi:
Anne sütü bebeğin ilk 6 ay tek başına tüm gereksinmelerini karşılar. 6. aydan sonra ek
besinlerin verilmesine başlanmalıdır. Bebek en az bir yaşına kadar, mümkünse daha uzun süre
emzirilmelidir. Afet durumunda da 0-1 yaş grubu için en ideal besin anne sütüdür. Ancak
annelerin psikolojik yönden olumsuz etkilenmesi süt salgılanmasında azalmaya veya
tamamen kesilmeye neden olabilir. Buna rağmen, anne bebeğini emzirmesi konusunda
desteklenmelidir. Bu hem annenin yeniden yaşama bağlanmasını hem de bebeğin psikolojik
ve fizyolojik gereksinmelerinin karşılamasını için önemlidir. Eğer afette anne kaybedilmiş,
yaralanmış veya emzirmesine karşın sütü yeterli gelmiyorsa, bu durumda bebeğin beslenmesi
aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.
B)Gebe ve Emzikli Kadınların Beslenmesi:
Afet durumu için belirlenen günlük beslenme örüntüsüne ilave olarak 2 su bardağı süt-yoğurt
tüketilmesi gereklidir. Bulunabiliyorsa taze meyve tüketimi sağlanmalıdır. Taze meyvelerin
iyice yıkandıktan sonra tüketilmesine dikkat edilmelidir.
C)Yaşlı Beslenmesi:
Normal şartlarda bile beslenmesine dikkat edilmesi gerekli olan bu
grubun, afet durumunda da kendi ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekebilecekleri düşüncesi
ile beslenmelerine özen gösterilmelidir. Yine diyetisyen tarafından saptanan diyete ilave
olarak her gün süt-yoğurt, mümkünse taze meyve tüketimi sağlanmalıdır. Eğer kronik bir
hastalık söz konusu ise, o doğrultuda beslenmede değişiklikler eldeki olanaklar doğrultusunda
yapılmaya çalışılmalıdır.
6.3 AFET DURUMLARINDA BESLENME HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU
Afet durumlarında beslenme hizmetlerinin organizasyonu başlıca iki aşamada
gerçekleştirilir:
1- Kısa dönem beslenme organizasyonu
2- Uzun dönem beslenme organizasyonu
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Beslenme organizasyonu yapılırken beslenme sorumlusunun iyi bir gözlem yapması gerekir.
Beslenme sorumlusunun gözleyip değerlendirmesi gereken hususlar:
*Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıkları
*Çocuk beslenmesi ile ilgili gelenekler
*Pişirme alışkanlıkları
*Yiyeceklerin satılıp satılmadığı,yerel olarak satın alınabilecek
yiyecekler
*Yerel olarak elde edilebilecek yiyecek kaynakları (Yöresel
yiyeceklerin temin edilmesi)
*Yardımların adil olarak dağıtılması
Kısaca beslenme ilkeleri normal zamanlarda olduğu gibidir ancak, olumsuz koşullarda
özellikle risk gruplarının hemen etkileneceği göz önüne alınarak iyi bir örgütlenme ve dağıtım
planı yapılmalıdır. Gereksiz ve kültürel alışkanlıklara uymayan yiyeceklerin gelmesi ve
dağıtımı engellenmelidir.
6.3.1-Kısa Dönem Beslenme Organizasyonu;
Bu dönem yeniden yapılanma ve rehabilitasyondan önce başlar. Toplam birkaç hafta
veya daha az sürer. Bu aşamada servise hazır öğün ve sağlıklı su sağlanması çok önemlidir.
Sağlıklı Su Temini:
Afetzedelere, geçici yerleşime geçinceye kadar ılıman mevsimlerde üç litre/gün/kişi, sıcak
mevsimlerde ise altı litre/gün/kişi su sağlanması gerekir.Olabildiğince kısa bir zamanda bu
miktarın üzerine çıkılması gerekir.Geçici yerleşimle birlikte ve çok zaman geçirmeden kişi
başına 15-40 litre/kişi/gün içme ve kullanma suyu temin edilmelidir.
Afetlerden hemen sonra geçici yerleşim sağlanıncaya kadar içme suyu gereksiniminin ambalajlı
sularla karşılanması hem pratik hem de sağlıklıdır. Etiketinde Sağlık Bakanlığı’nın izin tarihi
ve numarası bulunmayan ambalajlı suların afet bölgesine girmesine izin verilmemelidir.
Ambalajlı suların açılmamış ve tek kullanımlık - schilling kapaklı - ambalajlarda olmasına çok
dikkat edilmelidir.Özellikle kapağı açık suların tüketilmesi önlenmelidir.
Sağlıklı su sağlanamaz ise afetzedeler buldukları her türlü suyu içer ve kullanırlar. Bunun
sonucunda ani ve yaygın salgınlar ortaya çıkabilir.
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Temiz su sağlamasında mobil su arıtma üniteleri kullanılabileceği gibi su tankerlerle de
taşınabilir.Bu durumda, tankerin su taşımaya uygun olması, iyi temizlenmiş olması, temiz
kaynaktan doldurulmuş olması ve doldurulurken suyun kirletilmemesi, dolum yapılan kaynak
klorlanmamış ise tankerde klorlama yapılması çok önemlidir.Afet bölgesine girişte,
tankerlerdeki suda kalıcı klor düzeyi mutlaka ölçülmeli ve klor içermeyen sular tankerde
klorlandıktan (0.5 PPM – litrede 0.5 miligram serbest kalıcı olacak şekilde ) sonra tüketime
verilmelidir.
Su sağlamada merkezi dağıtım ve şebeke suyu her zaman tercih edilir.Ancak; merkezi su
dağıtımı sisteminin suyla bulaşan hastalıklar ve toksikasyonlar açısından potansiyeli yükseltir
ve afet bölgesindeki toplumun risk altına girmesine neden olabilir. Sistem, gerekli incelemeler
yapıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır.
Sağlıklı Besin Temini:
Afet durumlarında var olan besin kaynaklarının belirlenmesi ve elzem olan besinlerin
sağlanması önemlidir.
Afetten

hemen

sonra

yiyecek

dağıtımı

için

destek

ve

organizasyon

acilen

sağlanmalıdır.Merkezi noktalarda mutfaklar/yiyecek dağıtım üniteleri kurulmalıdır. Bu üniteler
gezici de olabilir.
İlk saatlerde organizasyonun tam olarak sağlanamamasına karşın afetzedelere sıcak bir içeceğin
(çorba, çay vb.) temin edilmesi beslenme açısından olmasa da psikolojik açıdan çok önemlidir
ve rahatlatıcıdır. İlk günlerde hazır besinlerin (ekmek, peynir, yoğurt,zeytin vb) verilmesi
uygundur.
Bu dönemde özellikle tüketimi kolay, çabuk bozulmayan gıda maddeleri sağlanmalıdır. Bunlar:
Tahıllar (ekmek, bisküvi, pirinç, makarna, bulgur vb.), yumurta, kurubaklagiller (kurufasülye,
nohut, mercimek vb.), konserve yiyecekler (et, balık vb.), çay, şeker ve tuzdur.
Bu dönemde yeterli koşullar (sağlıklı su ve mutfak ortamı vb.) sağlanmadığı takdirde taze sebze
ve meyve gibi besinlere yer verilmez.
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6.3.2-Uzun Dönem Beslenme Organizasyonu:
Bu dönemde rehabilitasyon ve gelişmenin birlikte gerçekleştirilmesi gereklidir. Toplam süresi
birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Kurulan merkezi mutfakların işlerliği
sağlanmalıdır. Yemek yiyen kişilerin kayıtları tutulmalı , risk gruplarının tanımlanmasını
sağlayacak beslenme kartları hazırlanmalıdır. Her mutfaktan yemek yiyen kişi sayısı
belirlenmelidir. Ayrıca depolama ve tüketim kayıtları sürekli tutulmalıdır. Beslenme danışmanı
(diyetisyen), besin maddelerinin taze olarak tutulmasını sağlamalı, dengeli diyetler hazırlamalı,
yiyecek hazırlama, pişirme, servis alan ve araçlarının sanitasyonunu sağlamalıdır.
Pişirme işlemine geçilen ilk günlerde besinlerin seçimi yapılırken depolama, hazırlama
ve pişirme olanakları göz önünde tutulmalıdır.
a) Merkezi mutfaklarda öğünler hazırlanır ve toplu beslenme uygulanır. Çünkü bireylerin
barınaklarda pişirme olanakları yoktur.
b) İki veya daha fazla çeşitte kuru gıda (kuru fasulye, bulgur, pirinç vb.) ve sıvı yağ dağıtılır,
kişiler kendi öğünlerini kendileri hazırlar. Bu yol yeniden yapılanma aşamasında uygundur.
c) Ek besin;Kuru gıdaya ek olarak risk gruplarına gereksinmelerini
karşılayacak ek öğün verilmelidir. Birçok durumda afet sonrası ek beslenmeyi sağlamak güç
bir durumdur. Süt veya süttozu, yoğurt veya besleyici değeri yüksek işlenmiş besinler ek
besinlerdir.
d) Tedavi edici (terapatik) beslenme ; hayat kurtarıcıdır. İyi organize edilmeli ve diyetin
özellikleri iyi saptanmalıdır. Böylece iyileşme kısa sürede sağlanabilir.
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Uzun dönem beslenme organizasyonunda önceliklerin belirlenmesi gerekir.
· Malnütrisyon oluşumunun ve ciddi hastalıkların (ishal, hepatit, tüberküloz vb.) önlenebilmesi
için beslenme programları yapılmalıdır.
· Normal diyetlere ek besin ilavelerinin yapılması düşünülmelidir. 3-5 yaşın altındaki çocuklar,
gebe-emzikli kadınlar için her gün ilave bir öğün verilmelidir.
· Tüm yaş gruplarında şiddetli malnütrisyon durumunda terapatik beslenme ve tıbbi yardım
sağlanmalıdır. Özellikle ideal ağırlığı %70'in altında olan çocuklara, kuvashiorkor ve
marasmuslu çocuklara, ishal, kızamık ve tüberküloz gibi hastalığı olan orta derecede
malnütrisyonlu çocuk ve yetişkinlere terapatik beslenme desteği sağlanmalıdır.
Afet durumlarında afetten etkilenen nüfus için enerji gereksinimleri Tablo 2 de
gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi genel olarak kişi başına enerji gereksinimi günde
2100 kkal’dir.
2100 Kkal sağlayacak diyet 450 g tahıl, 25 g yağ, 50 g kurubaklagil içermelidir. Bu
besinlere ek olarak çay, şeker, tuz (iyotlu), baharat, bulunabiliyorsa taze sebze ve meyveler
kişilerin kültürel ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak verilebilir.

Uzun dönem beslenme yardımında kişilerin günlük enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kısa dönemde verilen ekmek, diğer tahıl grubu besinler (pirinç, bulgur,
makarna, çorba vb.) peynir ve yoğurda ek olarak kurubaklagiller (kuru fasulye, mercimek,
nohut vb.), yumurta, yağlı tohumlar (fındık, ceviz vb.) ve tahin helvası ( besin değeri yüksek
işlenmiş besin) verilir.
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Emziren anneler bebeklerine anne sütü vermeye devam etme konusunda
uyarılmalıdır. Anne sütü her koşulda hazır, steril ve besleyicidir. Ayrıca psikolojik etkisi
vardır.
Tamamiyle yiyecek yardımına bağlı olan toplumlarda kişi başına gıda günlük en az 1900 Kcal
olmalıdır. Kişi başına düşen genel gıda payındaki kalorinin en az %10’u yağ ve %12’si
proteinlerden sağlanmalıdır. Kişi başına gıda payı hesaplanırken taşıma ve hazırlama
sırasındaki kalori kaybı göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde ortalama günlük ısı 20
0

C’nin altına düştüğünde kalori gereksinimi bu derecenin altındaki her derece için % 1

artırılmalıdır.
Kişi başına düşen gıda payı hesaplamasında toplumun yapısındaki değişiklikler
(yaş-cins analizi), nüfusun daha önceki sağlık ve beslenme durumu ve toplumun
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aktivite düzeyleri göz önüne alınmalıdır.

Ek Beslenme Programları
Şiddetli malnutrisyonu önlemek, ılımlı düzeyde beslenme bozukluğu olan kişileri brehabilite
etmek için ek beslenme programları düzenlenir. Ek beslenme programları, acil dönemdeki
beslenme hedefi olarak kullanılmamalıdır.
Ek beslenme programı uygulaması aşağıdaki durumlarda gereklidir:
Kişi başına genel gıda payı 1500 Kcal’nin altında olduğu durumlar,
5 yaş altındaki çocukların % 20’sinden fazlasının malnutrisyonlu olduğunun belirlendiği
durumlar,
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Akut malnutrisyon prevalansı % 10-20 olduğunda ve kişi başına düşen genel gıda payı 15001900 Kcal olduğu durumlar,
Kızamık ve ishalle seyreden hastalıkların insidansının yüksek olduğu yerler.
Ek beslenme programları uygulaması için hedef gruplar:
5 yaş altındaki akut olarak iyi beslenemeyen ve kronik beslenme bozukluğu olan çocuklar
Gebe ve emzikli kadınlar
Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar (TB hastaları gibi) veya dezavantajlı gruplar

6.4 AFET DURUMUNDA GIDA YARDIMLARININ ORGANİZASYONU
Gıda maddeleri dağıtılırken göz önüne alınması gereken noktalar:
a)Yaş ve cinsiyet:: Günlük enerji gereksinimi yaş ve cinsiyete göre değişebilmektedir.
b)Fizyolojik durum:Hasta, gebe yada emziklilerin beslenme durumları diğer bireylere göre
farklılık göstermektedir.
c)İklim:Soğuk iklimde enerjisi yüksek yiyecekler gerekebilir.Sıcak hava ise besinlerin daha
çabuk bozulmasına neden olur.
d)Kültürel özellikler:Toplumun beslenme alışkanlıkları göz önüne alınmadan gönderilen ve
dağıtılan yiyecekler israfa neden olur.
e)Gıda güvenliği: Başlangıçta çabuk bozulmayan yiyeceklerden oluşan gıda yardımları kabul
edilmelidir.Et, balık, pastörize süt gibi çabuk bozulabilen gıdalar saklama koşulları uygun
değilse barsak enfeksiyonlarına neden olabilir.İlerleyen süreçte bozulmaları önlemek amacıyla
soğuk hava depoları ve buzdolaplarının sağlanması gereklidir.
f)Ulaşım ve dağıtım: Gerek yardımları alan, gerekse yardımları
gönderen ilgililerin organizasyona önem vermeleri,
gereksinime göre talepte bulunmaları ve ellerindeki
olanakları iyi değerlendirmeleri gerekir.
g)Diğer araç ve gereçlerin sağlanması: Besinin yanı sıra
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yemek pişirmek ve saklamak için gerekli olan araç ve gereçlerin gönderilmesi genellikle
unutulur.Bunlar; pişirme
kabı, yakıt, kibrit, pişirmek için sağlıklı su, v.b. araç ve gereçlerdir.

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
6.1. Olağan dışı durumlarda beslenme nasıl planlandığını
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi beslenme organizasyonu yapılırken beslenme sorumlusunun
gözleyip değerlendirmesi gereken hususlardan biri değildir?
A)Pişirme alışkanlıkları
B)Yerel olarak elde edilebilecek yiyecek kaynakları (Yöresel yiyeceklerin temin edilmesi)
C)Çocuk beslenmesi ile ilgili gelenekler
D)Yardımların rastgele dağıtılması
E) Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıkları
DOĞRU YANIT: D
2. Afetzedelere geçici yerleşimle birlikte ve çok zaman geçirmeden kişi başına kaç
litre/kişi/gün içme ve kullanma suyu temin edilmelidir?
A)5-10
B)10-15
C)15-40
D)50-85
E)85-100
DOĞRU YANIT: C

3. Afet bölgesine girişte,tankerlerdeki suda kalıcı klor düzeyi ne kadar olmalıdır?
A)0,1 PPM
B)0,2 PPM
C)0,3 PPM
D)0,4 PPM
E)0,5 PPM
DOĞRU YANIT: E
4. Afetlerde uzun dönem beslenme organizasyonunda tamamııyla yiyecek yardımına bağlı
olan toplumlarda kişi başına gıda günlük en az kaç kcal olmalıdır?
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A)1200 kcal
B)1400 kcal
C)1500 kcal
D)1700 kcal
E)1900 kcal
DOĞRU YANIT: E

5. .Afetlerde uzun dönem beslenme organizasyonunda ortalama günlük ısı 20 C’nin altına
düştüğünde kalori gereksinimi bu derecenin altındaki her derece için yüzde kaç arttırılmalıdır?
A)%1
B)%2
C)%3
D)%4
E)%5
DOĞRU YANIT: A
6. Aşağıdakilerden hangisi afetlerdeek beslenme programları uygulaması gereken hedef
gruplardan değldir?
A)5 yaş altındaki akut olarak iyi beslenemeyen ve kronik beslenme bozukluğu olan çocuklar
B) Gebe ve emzikli kadınlar
C)Adölesanlar
D)Yaşlılar
E)Kronik hastalığı olanlar
DOĞRU YANIT: C
7. Aşağıdakilerden hangisi afetlerde gıda maddeleri dağıtılırken göz önüne alınması gereken
noktalardan biri değildir?
A)Yaş ve cinsiyet
B)Fizyolojik durum
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C)İklim
D)Gıda güvenliği
E)Eğitim seviyesi
DOĞRU YANIT: E
8. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem beslenme organizasyonunda kullanılabilecek
besinlerle ilgili yanlıştır?
A)Temiz su dehidratasyonu önler.
B)Tahıllar acil enerji gereksinimi sağlar.
C)Yoğurt,peynir hızlı doku onarımında etkilidir.
D)Yoğurt ishalin önlenmesinde etkilidir.
E)Tahıllar C grubu vitaminleri sağlar.
DOĞRU YANIT: E
9. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem beslenme organizasyonunda kullanılabilecek
besinlerle ilgili yanlıştır?
A) Yumurta A,D,E vitaminlerini sağlar.
B)Yağlı tohumlar enerji,vitamin,mineral sağlar.
C)Tahin helvasının besin değeri düşük,tüketimi kolaydır.
D)Kuru baklagiller dayanıklı ve ucuzdur.
E)Yumurta besin değeri yüksek,pişirilmesi kolaydır.
DOĞRU YANIT: C
10. Afetzedelere, geçici yerleşime geçinceye kadar ılıman mevsimlerde 300 kişiye günde kaç
litre su verilmelidir?
A)900 litre/gün
B)300 litre/gün
C)150 litre/gün
D)600 litre/gün
E)750 litre/gün
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DOĞRU YANIT: A
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7. AFETLERDE BARINMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1Geçici iskan tanımı ve çeşitleri
7.2Afetlerde barınma
7.3Alanın kullanım özelliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Geçici iskan tanımı ve çeşitleri nelerdir?
Afetlerde barınma nasıl planlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AFETLERDE

Geçici iskan tanımı ve

BARINMA

çeşitleri

AFETLERDE

Afetlerde barınma

BARINMA
AFETLERDE

Alanın kullanım özelliği

BARINMA
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Anahtar Kavramlar
Barınma
Çadırkent
Alan kullanımı
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Giriş
7.1 AFETLERDE BARINMA
Afet sonrasında afetten etkilenen insanların kaos ortamı atlatılıncaya
kadar insanca yaşamalarının devamını sağlayacak olan geçici iskan alanlarının
belirlenmesidir.
7.1.1.Geçici İskan Tanımı ve Çeşitleri
Afete yönelik çalışmalarda, doğal veya insan kaynaklı herhangi bir afet
sonrası, belli bir bölgede yaşayan halkın, afet sonrasında da geçici süreli de olsa
insan onuruna yakışır ve rahat bir şekilde yaşamasının sağlanması için önceden
belirlenmiş ve planlanmış alanlardır. Burada geçici iskan alanının afet öncesinde
belirlenmesi ve planlanmasından, tamamen afet sonrasında insanların tekrar bir
kargaşa içinde bulunmaması, huzur ve mutluluğu yakalayabilmeleri
hedeflenmektedir. Bu da yerleşim alanlarının konumunun doğru seçilmesi ve
planlanmasının iyi yapılmasıyla gerçekleşir.
7.1.2.Alanın Kullanım Özelliği
Seçilecek olan alan afet sonrasında etkilenen ve zarar gören nüfusu
barındıracak büyüklükte ve özellikte olmalıdır. Buna bağlı olarak bir geçici
iskan alanı, planlamanın ve hizmetin daha iyi yapılabilmesi için 5000 m2 den
küçük, 50.000 m2 den büyük olmamalıdır. Geçici iskan alanı bünyesinde
bulunması gereken birimler Şu şekildedir;

 Barınaklar (Çadır üniteleri)


WC ve Duş (Banyo)



Mutfak



Çamaşırhane



Derslik (Okul)
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Spor Salonu



Çocuk Parkı



Dini yapı



Su deposu



Psikolojik Danışmanlık Merkezi



İdari birim (Güvenlik, Kızılay Yönetimi, Depo görevlisi vd.)



Depo



Çöplük



Jeneratör

Barınaklar için kişi başınadüşen kapalı alan 3.5-4 m2 olmalıdır. Bir aile
için (4-5 kişilik) gerekli olan çadır alanı 16 m2 dir. Geçici iskan alanında
kurulacak her bir ünite alanı, çevre yoluyla birlikte 50 m2 dir. Burada çadırın
kapladığı alan 16 m2 olurken, yol hariç çevresi 24 m2 dir. Çadırlar arasında
yangın önleyici boşluklar bırakılır. Çadırlar arasında 2 m, çadır kümeleri
arasında 6m ve blok kümeleri arasında 15 metre mesafe olmalıdır .
İnsanların, gündüz ve gecenin her saatinde, yerleşme yerlerine yakın,
güvenli ve rahat olarak derhal kullanabilecekleri yeterli sayıda tuvalet
bulunmalıdır. Tuvaletin kapladığı alan 1 m2 olup her tuvalet başına en fazla 1520 kişi düşmektedir. Mümkünse her aileye bir tuvalet temin edilmelidir.
Tuvalet kullanımı cinsiyete göre ayarlanmalıdır. Tuvaletlerin yerleşim
yerlerine mesafesi minimum 5 metre, en az 25 metre, en fazla da 50 m veya 1
dakikalık mesafeden daha fazla olmamalıdır. Tuvaletler rahat, sağlıklı şartlar
altında ve güvenli olarak kullanılabilecek konumda olmalıdır. Tuvaletlerin 10
metre çevresine çamur oluşmasını engellemek için çakıl, kum gibi malzeme ile
kaplanır.
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Tahliye sisteminin son bulduğu yer, bir dere yatağı veya açık bir alan
olmamalıdır. Mevcutsa kanalizasyon sistemine yoksa 3m x 5m x 5m
boyutlarında sızdırmaz malzemeden 75 m3 atık çukuru yapılır. Çukurun üstü
sağlam bir malzeme ile kapatıldıktan sonra havalandırma boşlukları (biriken
metan gazının yaratacağı tehlikeyi önlemek için) dökülür ve araçlar ile boşaltılır.
Duş veya banyoların sayısı ise en fazla 50 kişiye bir duş düşecek şekilde
ayarlanmalıdır.
Mutfak, kurulacak geçici iskanın büyüklüğüne veya süresine göre değişim
gösterir. Bu seyyar mutfak olabileceği gibi kalıcı olan aşevleri şeklinde de
olabilir. Mutfakla birlikte çamaşırhane, idari birimler için, okul ve depo için
genel maksat çadırları olarak adlandırılan ve 30 m2 ile 75 m2 arasında değişen
üniteler kullanılmalıdır. Bunların adedi alanın büyüklüğüne ve barınan kişi
sayısına göre değişim gösterir.
Tüm insanlar içme, yemek yapma,kişi ve ev temizliği için yeterli miktarda
suya sahip olmalıdır. Topluma su sağlama merkezleri, yerleşim yerlerine yakın
olmalı ve asgari su gereksinimini sağlayabilmelidir. İnsanlar kolay elde
edebildikleri en iyi kaliteye sahip suları kullanmalıdır. İçme, pişirme ve kişisel
temizlik için ortalama su kullanımı günde kişi başına 15 litredir. Her 250 kişiye
en az bir su noktası düşmelidir. Su noktası ile yerleşme yeri arasında maksimum
mesafe 100-500 m arasında olmalıdır.
Yerleşme alanları tıbbi atıklar dahil, katı atıklardan arındırılmış bir
çevreye sahip olmalıdır. Bir çadır ünitesi çöp kabından 15 m veya toplu çöp
tenekesinden 100 metreden fazla uzakta olamamalıdır. Çöplerin yerinde
gömülmediği durumlarda, her 10 aile için bir adet 100 litrelik çöp tenekesi
bulunmalıdır. Çöp toplama alanları günlük olarak kireç kaymağı, klor eriyiği,
çamaşır suyu vb. dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli.
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Geçici barınma yerinde yerleşen kişi sayısı arttıkça hizmetlerin tümünün
merkezden verilmesi ulaşılabilirliği kısıtlayabileceğinden kampın belirli nüfusu
içeren bölümlere ayrılıp hizmetin yaygınlaştırılması daha yararlı olacaktır. Bu
bağlamda bir merkez etrafında konuşlanmış en fazla beş üniteden oluşan (her
ünite yaklaşık 1 000 kişilik) bir kamp planlaması en uygun çözüm olacaktır.
Eğer yerinden olmuş kişi sayısı 5 000’den fazlaysa yeni bir geçici barınma alanı
oluşturulması olanaklar yeterliyse uygun bir çözüm olacaktır.
Çadırlı geçici barınma yeri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır
Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan
10 metre genişliğinde yollar
Çadırlarla yolun arasında en az 2 metre uzaklık
Çadırlar arasında 8 metre uzaklık
Her çadır için kişi başına 3.5 metrekare oturma alanı
Alanın her noktasından kolayca ulaşılabilecek, giriş ve çıkışı kontrol edebilecek
merkezi bir alana yönetim birimi, sağlık birimi, toplu beslenme merkezi,
güvenlik birimi, iletişim birimi, eğitim birimi, çok amaçlı bir veya daha fazla
büyük çadır kurulmalıdır. Yeterli miktarda sağlıklı su sağlanmalıdır
 Günde 15 -20 litre kişi başına
 35 litre/kişi yıkanma yerlerinde
 20-30 litre/kişi toplu beslenme merkezi
 40-60 litre/yatak alan hastanesi
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Su taşınarak sağlanıyorsa (taşımak için yeterli sayıda su tankı olmalı) çadır
gruplarının ortalarında tercihen fiber glasdan yapılmış, kullanıcı sayısına göre
büyüklüğü belirlenmiş çadırlardan 100 metreden daha uzakta olmayan su
tankları yerleştirilmelidir (200 litreden küçük olmamalı). Ancak en kısa
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zamanda su şebekesi kurularak çadır aralarına çeşmeler (200-250 kişi için bir
çeşme) monte edilmelidir.
Su şebekesi bağlandıktan sonra boruların dezenfeksiyonu için litrede 100
miligram serbest klor bulunacak şekilde dezenfekte edilen su sisteme basılıp bir
saat bekletilir ve şebekedeki yoğun klorlu su boşaltılıp dezenfekte edilmiş
sisteme kullanım için litrede 0.7-1 miligram serbest klor bulunan su pompalanır.
Çadırlardan en az 30 en çok 50 metre uzağa ortalama 25 kişiye bir kabin
düşecek sayıda tuvalet kurulmalı ve bunlar için yeterli büyüklükte tuvalet
çukuru açılmalıdır (tuvalet çukurları açılırken yeraltı su kaynaklarının yüzeye
yakınlığı ve toprak yapısı göz önünde bulundurulmalıdır; yeraltı su kaynakları
yüzeye yakınsa açılan çukurların sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır)
Tuvaletlerin bulunduğu alana yıkanma kabinleri (her 50 kişiye bir duş) ve
çamaşır yıkama odaları da kurulmalıdır (veya çamaşır yıkama ve yıkanma
mekanları merkezi birimlerin bulunduğu yere kurulabilir).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
7.1 Geçici iskan tanımı ve çeşitlerini
7.2 Afetlerde barınma nasıl planlandığını
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Bölüm Soruları
1. Geçici iskan alanı en az kaç metrekare olmalıdır?
A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 4000
E) 5000
Doğru cevap: E
2. Çadırlar arasında kaç metre uzaklık olmalıdır?
A)6
B) 8
C)10
D)15
E)20
Doğru cevap: B

A)
B)
C)
D)
E)

3. Yıkanma kabinlerinde kaç kişiye bir duş gelecek şekilde ayarlanmalıdır?
20
35
50
100
250
Doğru cevap: C
4. Afet sonrasında afetten etkilenen insanların kaos ortamı atlatılıncaya kadar insanca
yaşamalarının devamını sağlayacak olan geçici iskan alanlarının belirlenmesine ne
denir?
A) Afetlerde barınma
B) Afetlerde eğitim
C) Afetlerde hayat
D) Afetlerde öncelik
E) Afetler ve önlemler
Doğru cevap: A

5. Günde kişi başına en az kaç litre su sağlanmalıdır?
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A)
B)
C)
D)
E)

15
40
60
80
100
Doğru cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru tamamlamaktadır?
Tuvaletin kapladığı alan 1 m2 olup her tuvalet başına en fazla ……………….kişi
düşmektedir.
A)5-10
B)15-20
C)25-30
D)35-40
E)40-45
DOĞRU YANIT: B
7. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru tamamlamaktadır?
Çöplerin yerinde gömülmediği durumlarda, her 10 aile için bir adet ……………….litrelik
çöp tenekesi bulunmalıdır.
A)100
B)200
C)300
D)400
E)500
DOĞRU YANIT: A

8. Afetlerde çadırlı geçici barınma yeri özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangi
öncüller doğrudur?
I.
II.

Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan
10 metre genişliğinde yollar
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III.

Çadırlarla yolun arasında en az 2 metre uzaklık

A)I
B)I,II
C)I,III
D)II,III
E)Hepsi
DOĞRU YANIT: E
9. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru tamamlamaktadır?
Bir aile için (4-5 kişilik) gerekli olan çadır alanı…………………………olmalıdır.
A)12m2
B)16m2
C)20m2
D)24m2
E)30m2
DOĞRU YANIT: B
10. . Geçici iskan alanlarında tuvalet planlanmasında dikkat edilmesi gereken aşağıdaki
özelliklerden hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

İnsanların, gündüz ve gecenin her saatinde, yerleşme yerlerine yakın, güvenli ve rahat
olarak derhal kullanabilecekleri yeterli sayıda tuvalet bulunmalıdır.
Tuvaletlerin yerleşim yerlerine mesafesi minimum 5 metre, en az 25 metre, en fazla da
50 m veya 1 dakikalık mesafeden daha fazla olmamalıdır.
Tuvaletler rahat, sağlıklı şartlar altında ve güvenli olarak kullanılabilecek konumda
olmalıdır.

A)I
B)I,II
C)II,III
D)I,III
E)Hepsi
DOĞRU YANIT: E
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8. AFETLERDE KATI ATIK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1Katı atıkların çeşitleri,yönetimi
8.2Katı atıkların kontrolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Katı atıkların çeşitleri,yönetimi nedir?
Katı atıkların kontrolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AFETLERDE KATI

Katı atıkların

ATIK YÖNETİMİ

çeşitleri,yönetimi

AFETLERDE KATI

Katı atıkların kontrolü

ATIK YÖNETİMİ
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Anahtar Kavramlar
Katı atıkların çeşitleri,yönetimi
Katı atıkların kontrolü
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Giriş
Öğrencilerin katı atıkların çeşitleri,yönetiminin ne olduğunu öğrenmelerini, katı atıkların
kontrolünü bilmelerinin sağlanmasıdır.
KATI ATIK
Katı atık, en yalın anlatımıyla evsel, ticari ve endüstriyel işlevler sonucu oluşan ve tüketicisi
tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve insan sağlığı yanında diğer
toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde uzaklaştırılması gereken maddeler olarak
tanımlanmaktadır.
Katı atıkları yok edilmesi gereken maddelerden çok geri kazanılması gereken zenginlik olarak
gören anlayış günümüzde yaygınlık kazanmaktadır.
8.1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ
Katı atıklar, kaynaklarına göre değişik gruplar altında incelenebilir.
Evsel Atıklar: Evsel faaliyetlerden oluşan atık ve artıklardır. Genellikle çöp olarak bilinen ve
çoğunlukla zararsız atık grubuna ait atıklar olmakla birlikte evsel atıklar pil, boya vb. zararlı
ve tehlikeli atıkları da içerebilmektedir. Endüstriyel Atıklar: Endüstriyel faaliyetler sonucu
oluşan atıklardır. Endüstriyel işlemler sırasında ve/veya endüstriyel işlemler sonucunda
oluşan atıkları kapsamaktadır. Endüstriyel katı atık yönetimi konusunda doğal kaynakların ve
çevrenin korunması anlamında geri kazanım ve arıtma tesisi uygulamaları önem taşımaktadır.
Ticari ve Kurumsal Atıklar: Ticari işletmelerden ve kurumlardan ortaya çıkan atıklardır.
Genel olarak evsel atıklar kadar organik madde içermeyen atıklardır. Lokanta, büfe, mağaza,
okul, askeri yerleşim, liman, ofis, stadyum vb. ortak kullanım alanlarından toplanan atıklar bu
kapsamda değerlendirilmektedir.
Belediyesel İşlevler ile İlgili Atıklar: Sokak süprüntüleri, park bahçe, toptancı halleri, plaj ve
mesire yerlerinden toplanan atıklar, araba hurdaları, hayvan ölüleri, su arıtma tesislerinden
ortaya çıkan çamurlar bu özelliktedir.
Özel Atıklar: Uzaklaştırılması özel önem taşıyan atıklardır. Radyoaktif atıklar, tehlikeli ve
zararlı endüstriyel atıklar, evsel atıklar içerisindeki boya, inceltici, temizlik maddeleri, piller
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vb., lastik tekerlekler, atık su çamurları, inşaat ve yıkıntı atıkları ile hastane atıkları bu
gruptandır.
Tarımsal Atıklar: Bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya
çıkan atık ve artıklardır.
Üretilen katı atıkların miktarı ve içerik özellikleri topluluk ya da toplumların sosyoekonomik
özellikleri, beslenme alışkanlıkları, gelenekler, coğrafya, meslekler ve iklim gibi değişik
şartlardan etkilenmektedir. Katı atıkların miktar-hacim ve içerik olarak özelliklerinin
bilinmesi, gerekli verilerin uygun yöntemlerle toplanması katı atık yönetim sistemi planlaması
ve uygulamalarında etkinliğin sağlanmasında son derece önem taşımaktadır. Katı atıkların
özellikleri hakkındaki bilgi ve verilerle ilgili olarak istatistiksel güvenirlilik, standart sapma,
mevsimsel özellikler, yaşam standartları gibi konuların da araştırmacılar tarafından dikkate
alınması gerekmektedir.
8.2 KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ
Katı atık yönetimi üretim, depolama, toplama, taşıma ve bertaraf olmak üzere beş bölümden
oluşmaktadır.
Katı atık yönetiminin son aşaması güvenli bertaraftır. Katı atıkların bertarafı dört ana yöntemle
yapılmaktadır.
a) Arazi uygulaması: gömme veya düzenli depolama
b) Kompostlama
c) Yakma
d) Kaynakta geri kazanım
Acil durumlarda bu yöntemlerden en yaygın kullanılan hiç şüphesiz düzenli depolamadır.
Umumi Bertaraf Çukuru: En basit katı atık yönetim sistemidir. Bu yöntemle tüketiciler
atıklarını doğrudan umumi çukura atarlar. Bu çukurun büyüklüğü afetten etkilenen insan
sayısına bağlıdır. Önerilen hacim elli kişi için altı metreküptür. Küçük çocukların çukurun içine
düşmesini engellemek için mesken yerinden en az 100 m uzaklıkta olmalı ve etrafı çitlerle
çevrilmelidir. Sinek ve diğer böceklerin üremesini engellemek için atığın üzeri en az haftada
bir ince bir toprak tabakası ile kapatılmalıdır.
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Mesken yerinde bertaraf yöntemi uygulanacak ise;
1- En yakın mesken bölgesine en az 500 m ( ideal 1 kilometre) rüzgar yönünde bölge
seçilmelidir.
2- Yer altı su kaynaklarının olduğu bölgede yer altı su tabakasına paralel eğimli yer
seçilmelidir.
3- Yüzey suyu kaynaklarından en az 50 m uzaklıkta yer seçilmelidir.
4- Düzenli depo alanı eğimli bir arazide yapılacaksa drenaj kanalı yapılmalıdır.
5- Bertaraf alanın etrafı çitlerle çevrilmelidir.
8.3 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ
1. Katı atıklar genellikle günlük tüketim artıkları ve hastane çadırlarından çıkan atıklardan
oluşmaktadır. Kamp atıklarının gömüleceği çukurların yeri uzakta olmalı ve önceden
belirlenmelidir. Çöp torbaları kullanılacaksa kamp sakinleri bu konuda eğitilmelidir.
2. Atıkların toplanması ve uzaklaştırılması ile ilgili sistem önceden kararlaştırılmalıdır.
3. Aile çadırlarındaki çöp kutuları kapaklı olmalı ve 2 kişinin kaldırabileceğinden büyük
olmamalıdır.
4. Kampta yaşayanlar atıkların uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak organize olmalıdır.
5. Çöp çukurlarına taşınan atıkların üzeri günlük olarak örtülmelidir.
6. Atıkların taşınması ve gömülmesiyle ilgili araç-gereç ve donanım önceden afet riski
olmayan bölgelerdeki depo ve araç parklarında hazırlanmış olmalıdır.
7. Sağlık çadırlarından çıkan enjektör, iğne pansuman malzemesi vb.nin toplanması ve
zararsız hale getirilmesi ve uzaklaştırılması ile ilgili sistem önceden tartışılarak
belirlenmeli.
8. Kapalı kaplar yerleştirinceye dek çöpleri çukurlara biriktirme ve toprakla örtülmelidir.
9. Atıklar poşetlere ve kapalı kaplarda toplanmalı.
10. Her 4-8 çadıra (25-50 kişi) 50-100 litrelik kapaklı çöp kabı yerleştirilmeli.
11. Uygun yerlerde biriktirilmeli ve biriktirme alanlarında çevre gözetilmelidir.
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8.4 AFET YIKINTI VE ATIKLARI YÖNETİMİ PLANI
Genel ilkelere uygun olarak şu konuları kapsamalıdır.
 Yönetimde koordinasyon: Doğal afet durumunda yerel yönetim yetkilileri, irtibat
kuracakları diğer yönetsel birimleri, onların yetki ve sorumluluklarını bilmelidir. “Yıkıntı ve
Atık Yönetimi Sorumlusu” belirlenmeli; “Yıkıntı Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.
Gerçekleşmesi olası afet türleri belirlenmeli, “Kriz Yönetim Planları” ve “Acil Durum
Yönetim Sistemi” bütünlüğü sağlanmalıdır.
 Atık türleri, miktarı ve uzaklaştırılması: Belli bir doğal afet sonrası oluşması beklenen afet
yıkıntı ve atıklarının tür ve miktarının tahmin edilmeli, yerel nitelikte envanter çalışması
yapılarak doğal afet durumu analizi ile atık tür ve miktar analizi çalışması tamamlanmalıdır.
“Geçici Depolama Alanları” belirlenmelidir.
 Yıkıntı ve atık yönetimi programı: Geri kazanılabilir maddelerin toplanması, yıkılması
gereken yapıların yıkımı, zararlı ve tehlikeli atıkların yönetimi, materyallerin ayrıştırılması
programlarına öncelik verilmesi, yıkıntı ve atıkların ayrıştırılması ve uzaklaştırılması ile ilgili
stratejilerin geliştirilmesi, program süresinin ve programın yürütülmesi metodunun
belirlenmesi, programın yürütülmesinin denetimi, eğitim programı, dokümantasyon ve
arşivleme ile sonuç raporunun hazırlanması.
 Geçici depolama alanları: Geçici depolama alanlarına olan ihtiyacın belirlenmesi, potansiyel
alanların değerlendirilmesinde ilkelerin geliştirilmesi, geçici depolama alanlarının
belirlenmesi, alanın çevresel değerlendirmesinin yapılması, alanın kullanım planının
geliştirilmesi, geçici depolama alanının rehabilitasyon planının geliştirilmesi.
 Maliyetlerin karşılanması: Yerel ve merkezi yönetim kaynakları, sigorta kuruluşları, geri
kazanım programları ve özel gelir kaynakları ile dış kaynaklardan oluşmaktadır.
 Kamuoyu bilgilendirme programı: Kamuoyunun yıkılması gereken yapıların yıkımı, evsel
nitelikli zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bilgilendirilmesi, yerel halkın ve programın
yürütülmesiyle ilgili olan işletmecilerin eğitimini kapsamaktadır.
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8.5 BELEDİYELERİN GÖREVLERİ
Yerel yönetimlerin özellikle Belediyelerin, afet yıkıntı ve atıkların yönetimi konusunda
alacakları başlıca tedbirler olarak ise şunlar sayılabilir:
 Mevcut atık yönetimi plan ve programlarıyla entegrasyonun sağlanması,
 Geçici depolama alanlarının belirlenmesi ve gerektiği gibi hazırlanması,
 Tehlikeli ve zararlı nitelikteki atıkların diğerlerinden ayrıştırılması,
 Yıkıntı ve atıkların hacim ve miktar olarak azaltılması, geri kazanım,
 Geçici depolama alanlarında yanabilir nitelikteki atıkların kontrollü olarak yakılması,
 Diğer atıkların son uzaklaştırılması için kısa ve uzun dönem stratejilerin geliştirilmesi,
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Uygulamalar

183

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
8.1 Katı atıkların çeşitleri,yönetimi
8.2 Katı atıkların kontrolü
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Bölüm Soruları
1. Katı atık yönetiminin son aşaması güvenli bertaraftır. Hangisi katı atıkların bertarafında
kullanılmaz?
A)Arazi uygulaması: gömme veya düzenli depolama
B)Yıkama
C)Kompostlama
D)Kaynakta geri kazanım
E)Yakma

DOĞRU YANIT: B
2. Mesken yerinde bertaraf yöntemi uygulanacak ise, en yakın mesken bölgesine en az kaç
metre rüzgar yönünde bölge seçilmelidir?
A)15 m
B)150 m
C)250 m
D)500 m
E)1000 m
DOĞRU YANIT: D
3. Aşağıdaki afet yıkıntı ve atıkları yönetimi planı uygulamalarındanhangisi yanlıştır?
A)Toplanan çöp miktarının ölçülmesi
B)Yönetimde koordinasyon
C)Atık türleri, miktarı ve uzaklaştırılması
D)Yıkıntı ve atık yönetimi programı
E)Geçici depolama alanları
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DOĞRU YANIT: A
4. Aşağıdakilerden hangisibelediyelerin, afet yıkıntı ve atıkların yönetimi konusunda
alacakları başlıca tedbirlerden değildir?
A)Mevcut atık yönetimi plan ve programlarıyla entegrasyonun sağlanması
B)Bölgede yaşayan hayvanları besleme
C)Tehlikeli ve zararlı nitelikteki atıkların diğerlerinden ayrıştırılması
D)Yıkıntı ve atıkların hacim ve miktar olarak azaltılması, geri kazanım
E)Geçici depolama alanlarında yanabilir nitelikteki atıkların kontrollü olarak yakılması
DOĞRU YANIT: B

5. Aşağıdakilerden hangisi özel atık değildir?
A)Radyoaktif atıklar
B)Evsel atıklar içerisindeki boya, inceltici, temizlik maddeleri
C)Tehlikeli ve zararlı endüstriyel atıklar
D)Piller
E) Ekmek
DOĞRU YANIT: E
6. Üretilen katı atıkların miktarı ve içerik özellikleri hangi faktörlerden etkilenmektedir?
A)Topluluk ya da toplumların sosyoekonomik özellikleri, , ,
B)Bölgede bulunan haşere miktarı
C)Beslenme alışkanlıkları
D)Gelenekler
E)Coğrafya
DOĞRU YANIT: B
7. Katı atıkların kontrolü hakkında hangisi yanlıştır?
A)Atıkların taşınması ve gömülmesiyle ilgili araç-gereç ve donanım önceden afet riski olmayan
bölgelerdeki depo ve araç parklarında hazırlanmış olmalıdır.
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B)Kapalı kaplar yerleştirinceye dek çöpleri çukurlara biriktirme ve toprakla örtülmelidir.
C)Çöp torbaları kullanılmamalıdır.
D)Uygun yerlerde biriktirilmeli ve biriktirme alanlarında çevre gözetilmelidir.
E)Aile çadırlarındaki çöp kutuları kapaklı olmalı ve 2 kişinin kaldırabileceğinden büyük
olmamalıdır.
DOĞRU YANIT: C
8. Aşağıdakilerden hangisiafet yıkıntı ve atıkları yönetimi planında bulunmamaktadır?
A) Atıkların miktarına sınırlama getirilmesi
B)Kamuoyu bilgilendirme programı
C)Maliyetlerin karşılanması
D)Geçici depolama alanları
E)Atık türleri, miktarı ve uzaklaştırılması
DOĞRU YANIT: A
9. Aşağıdakilerden hangisi Umumi Bertaraf Çukuru özelliklerinden değildir?
A)En basit katı atık yönetim sistemidir.
B)Çukurun büyüklüğü için önerilen hacim elli kişi için 18 metreküptür.
C)Küçük çocukların çukurun içine düşmesini engellemek için mesken yerinden en az 100 m
uzaklıkta olmalı ve etrafı çitlerle çevrilmelidir.
D)Sinek ve diğer böceklerin üremesini engellemek için atığın üzeri en az haftada bir ince bir
toprak tabakası ile kapatılmalıdır.
E)Bu yöntemle tüketiciler atıklarını doğrudan umumi çukura atarlar.
DOĞRU YANIT: B
10. Mesken yerinde bertaraf yöntemi uygulanacak ise, yer altı su kaynaklarının olduğu
bölgede yer altı su tabakasına uygun yer seçimlerinden hangisi/hangileri doğrudur.

I.
II.
III.

Dik
45 derece açılı
Paralel
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A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
DOĞRU YANIT: C
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9. AFETLERDE DEFİN HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1Defin hizmetleri grubu
9.2Ölülere yaklaşım
9.3Ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
9.1Defin hizmetleri grubu nedir?
9.2Ölülere yaklaşım nedir?
9.3Ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

AFETLERDE

Defin hizmetleri grubu

DEFİN
HİZMETLERİ
AFETLERDE

Ölülere yaklaşım

DEFİN
HİZMETLERİ
AFETLERDE

Ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat

DEFİN

edilmesi gerekenler

HİZMETLERİ
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Anahtar Kavramlar
Defin hizmetleri grubu
Ölülere yaklaşım
Ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler
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Giriş
Öğrencilerin defin hizmetleri grubu ve ölülere yaklaşımın ne olduğunu öğrenmelerini,
ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri bilmelerinin sağlanmasıdır.
9.1 ORGANİZASYON SÜRECİ
Defin hizmet grubunun oluşturulması:
Defin hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ve destek çözüm ortağı
bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.
Defin hizmet grubunun süreç analizinin yapılması: Yapılacak hizmetlerle ilgili olarak afet
öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak görev ve çalışmalar belirlenecektir.
Defin hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde iş bölümü yapması:
Süreç analizi sonucunda belirlenen görev ve çalışmalar hizmet grubunda yer alan kurum ve
kuruluşlar arasında açıkta bırakılan hiç bir görev kalmamak kaydıyla paylaşılacaktır.
Defin hizmet grubu ekiplerinin kurulması:
Yapılacak çalışmaların niteliğine göre ekipler teşkil edilerek her bir ekibin organizasyon,
planlama ve yönetim şeklinin belirlenmesi gerekmektedir. Olay seviyesi açısından gereken
sayıda alt ekip oluşturulması önem arz etmektedir.
9.2 ANALİZ SÜRECİ
Defin hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti:
Afet ve acil durumlarda söz konusu defin hizmetlerinin yapılabilmesi için afet bölgesine
merkezden ve tüm illerden ulaştırılacak personel, araç, gereç, malzeme, alet,
ekipmanın(örneğin; cenaze nakil aracı, tabut, ceset torbası vb.) belirlenmesi,
Hizmet gruplarının birbirleri ile işbirliğinin belirlenmesi ve düzenlenmesi,
Hizmet grubu saha destek ekiplerinin intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek ekiplerin
bölgeye nasıl ulaşacaklarının planlanması,
Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek araç, gereç,
teçhizat, alet ve ekipmanın bölgeye nasıl ulaştırılacağının planlanması
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Operasyon Servisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları
1.Hasar Tespit Hizmetleri Grubu
2. Alt Yapı Hizmetleri Grubu
3. Beslenme Hizmet Grubu
4. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu
5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu
6. Barınma Hizmet Grubu
7. Psikososyal Destek Hizmet Grubu
8. Defin Hizmetleri Grubu

9.3 DEFİN HİZMETLERİ GRUBU
Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan
sorumludur.

9.4 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı(Mezarlıklar Müdürlüğü)

9.5 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
Cumhuriyet Başsavcılığı
İl Emniyet Müdürlüğü
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İl Jandarma Komutanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İl Müftülüğü
İlçe Belediyesi Mezarlıklar Müdürlükleri
Özel Sektör (Morg amaçlı kullanılacak soğuk hava depoları) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
(sekretarya)
9.6 AFETLERDE DEFİN HİZMETİ
Cesetlerin kontamine (biyolojik/kimyasal) olabileceği unutulmamalı, kirli olanlar
dekontamine edilmeli.
Kirli olmayan ölülere sönmemiş kireç, dezenfektan vb uygulamasına gerek yoktur. Uygun
koşullarda soğukta bekletilmesi yeterlidir.
Cesetler için yeteri sayıda torba bulunmalı/temin edilmeli.
Yakınları alana dek morgda bekletilmelidir.
Çok sayıda ve geçici morga gereksinim vardır. 72 saatten fazla tutulmamalıdır. Defin
işlemleri hızla yapılmalıdır.
Kayıt ve kimlik tespiti çok önemlidir. Belirlenen yerler dışına gömme yapılmamalıdır.

9.7 DEFİN HİZMET GRUBU
İçişleri Bakanlığı:
Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan
sorumludur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Stk, Özel
Sektör:
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Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde, DNA, foto film, parmak izi vb.
yöntemlerle kimlik tespiti yapmak.
Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek.
Cesetlerin bozulmasını önlemek soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek.
Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine
yönelik planlama yapmak.
Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset torbası,
insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları yapmak.
Resmi ölü sayısını belirlemek.
Defin Hizmet Grubu İçişleri Bakanlığı
Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan
sorumludur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Stk, Özel
Sektör
 Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde, DNA, foto film, parmak izi
vb. yöntemlerle kimlik tespiti yapmak.
 Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek.
 Cesetlerin bozulmasını önlemek soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek.
 Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset
torbası, insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları
yapmak.
 Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine
yönelik planlama yapmak.
Ölüleri Tespit Ve Gömme Servisi:
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Afet nedeni ile meydana gelen ölümlerde ölülerin kimliklerinin tespiti ve gömme işlemleri ile
ilgili idari ve dini bütün işlemleri yapar. Bu servis, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte
koordineli yürütür. (Belediyeler, müftülük, nüfus müdürlüğü, Kızılay, askeri birlik, sağlık
müdürlüğü ve diğer kuruluşlarda tespit ve gömme servisi ile beraber çalışır).
9.8 ÖLÜLERİN DEFNEDİLMESİ
Afetlerin ve acil durumların ilk dönemlerinde, ölüm oranları genelde yüksektir ve bu nedenle
ölülerin toplu mezarlara gömülmesi gerekebilir.
Mezarlıklar ve toplu mezarlar yeraltı içme suyu kaynaklarından en az 30 metre uzaklıkta ve
mezarın zemini yeraltı suyu tabakasının en az 1,5 metre üstünde olmalıdır.
Genelde, ailelerin kendi ölülerini geleneksel yollarla gömmelerine veya yakmalarına izin
verilmelidir. Ölüm oranlarının saptanması için cenazelerin izlenmesi, kayıtların tutulması
önemlidir.
Şiddet olayları kurbanlarının gömülmeleri sırasında adli konular dikkate alınmalıdır.

9.9 ÖLÜLERE YAKLAŞIMDA NELER YAPILMALI?
Olağanüstü durum sırasında ölenler kimlik belirleme çalışmalarından sonra, yakınları alana
kadar soğuk ortamlarda saklanmalıdır .
Ölüler uygun koşullarda saklandığında çevre sağlığı açısından bir risk oluşturmazlar. Aksi
halde, özellikle sıcak mevsimlerde, kokuşarak önemli sorunlar yaratırlar.
Ancak çevreye hastalık yaymaları beklenmez. Bu yüzden pestisitlerle ilaçlanmaları, kireç tozu
serpilmesi veya klorlu sıvıların püskürtülmesi gereksizdir.
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Benzer şekilde altında ölülerin kaldığı ve kokuştuğu yıkıntıların da kireçlenmesi, pestisid
veya klorlu sıvıların püskürtülmesi de gereksizdir.
Ölülerin gömülmek üzere memleketine taşınması gerektiğinde içi saçla kaplanmış özel
tabutların kullanılması ve varacağı yere kadar buzla desteklenmesi gereklidir.

9.10 ÖLÜLERİN DEFNEDİLMESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kadavradan kaynaklanan sağlık tehlikeleri asgari düzeydedir.
Özellikle travmaya bağlı ölümlerde, cesetlerin tifo, kolera ve veba gibi hastalıkların
yayılmasına neden olma ihtimali daha azdır.
Eğer dere, kuyu ve diğer su kaynakları insan vücutları ile kirlenmişse, hayatta kalanlar için
gastroenteritis ya da gıda zehirlenmesi gibi tehlikeler oluşturabilirler.
Daha az önem taşıyan sağlık riskleri içermelerine rağmen, ölüler çok da hassas olan sosyal bir
sorun oluştururlar.
Çok sık görülen uygulama, ölülerin defnedilmesi ya da yakılması, mümkün oldukça
uygulanmalıdır.
Ritüel olarak kabul görüyor ve fiziksel olarak da imkanlar elveriyorsa, ölülerin defnedilmesi
en basit en iyi yöntemdir.
Ölülerin yakılması ise sağlık açısından makul olarak görülmez ve toplu ceset yakma işlemi
için çok miktarda yakıt gerekmektedir.
Defin ya da yakma işlemlerinden önce, cesetler teşhis edilmeli ve bu teşhisler raporlanmalıdır.
Pek çok ülkede, cesedin defni ya da yakılmasından önce, ölüm sertifikası ya da otopsi
yapılmaktadır. Afet durumlarını yönetmeye ilişkin olan yönetmeliğe, haklardan feragat
edildiğini gösterir bir paragraf eklenmesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Hekimler, hasta ve yaralılara olduğu gibi, ölülere de saygı duymalıdır. Ölülerin gömülmeleri,
inanç ve geleneklerine uygun olarak yapılmalı, hekimler, bu anlamda gömülme süreci ile ilgili
sorumluluk üslenmelidirler.
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Henüz gömülememiş olan ölüler bulaşıcı hastalıkların nedeni değildir. En büyük tehlikeyi
uygun olmayan içme-kullanma suyu ve insan atıklarının bu sulara karışması oluşturur. Koku,
görüntü ve diğer insani nedenlerle ölülerin bir an önce gömülmesi son derece önemli bir
konudur; ama bir kez daha vurgulanmalıdır ki, cesetler salgın hastalıklara yol açmaz. Bu
amaçla maske kullanılmasına gerek yoktur.

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
9.1 Defin hizmetleri grubu
9.2 Ölülere yaklaşım
9.3 Ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler
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Bölüm Soruları
1. Cesetler yakınları alıncaya kadar nerede bekletilmelidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Cenaze aracında
Tabutta
Ceset torbasında
Morgda
Afet bölgesinde

CEVAP: D
2. Cesetler morgda en fazla kaç saat tutulmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

24
48
72
96
12

CEVAP: C
3. Ölüler gömme ve tespit ekibi içerisinde bulunmayan hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Belediyeler
Nüfus müdürlüğü
Müftülük
Kızılay
Yeşilay

CEVAP: E
4. Mezarlıklar ve toplu mezarlar için belirlenen ölçüler hangileridir?
A. Yeraltı içme suyu kaynaklarından en az 20 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
suyu tabakasının en az 2 metre üstünde olmalıdır.
B. yeraltı içme suyu kaynaklarından en az 30 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
suyu tabakasının en az 1,5 metre üstünde olmalıdır.
C. yeraltıiçme suyu kaynaklarından en az 40 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
suyu tabakasının en az 3 metre üstünde olmalıdır.
D. yeraltıiçme suyu kaynaklarından en az 50 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
suyu tabakasının en az 1 metre üstünde olmalıdır.
E. yeraltı içme suyu kaynaklarından en az 35 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
suyu tabakasının en az 2 metre üstünde olmalıdır.

yeraltı
yeraltı
yeraltı
yeraltı
yeraltı

CEVAP: B
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5. Defin hizmetleri için ana çözüm ortağını bulunuz?
A.
B.
C.
D.
E.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı
İl Müftülüğü
Cumhuriyet Başsavcılığı
İlçe Belediyesi Mezarlıklar Müdürlükleri

CEVAP: A
6.Aşağıdakilerden hangisi ölülerin defnedilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalardan
değildir?
A. Defin ya da yakma işlemlerinden önce, cesetler teşhis edilmeli ve bu teşhisler
raporlanmalıdır.
B. Ölülerin gömülmeleri, inanç ve geleneklerine uygun olarak yapılmalı, hekimler, bu
anlamda gömülme süreci ile ilgili sorumluluk üslenmelidirler.
C. Koku, görüntü ve diğer insani nedenlerle ölülerin bir an önce gömülmesi son derece
önemli bir konudur; ama bir kez daha vurgulanmalıdır ki, cesetler salgın hastalıklara
yol açmaz. Bu amaçla maske kullanılmasına gerek yoktur.
D. Özellikle travmaya bağlı ölümlerde, cesetlerin tifo, kolera ve veba gibi hastalıkların
yayılmasına neden olma ihtimali daha fazladır.
E. Eğer dere, kuyu ve diğer su kaynakları insan vücutları ile kirlenmişse, hayatta kalanlar
için gastroenteritis ya da gıda zehirlenmesi gibi tehlikeler oluşturabilirler.
CEVAP: D
7. Ölülere yaklaşımda hangisi yapılmamalıdır?
A. Ölüler uygun koşullarda saklanmalı
B. Pestisitlerle ilaçlanmalı, kireç tozu serpilmeli veya klorlu sıvılar püskürtülmeli
C. Memleketine taşınması gerektiğinde içi saçla kaplanmış özel tabutların kullanılmalı ve
varacağı yere kadar buzla desteklenmeli
D. Olağanüstü durum sırasında ölenler kimlik belirleme çalışmalarından sonra, yakınları
alana kadar soğuk ortamlarda saklanmalı
E. Kendi inançlarına uygun ritüellerle gömülmeli
CEVAP: C

8.Defin hizmet grubunun süreç analizinin içeriklerinden olmayan hangisidir?
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A.
B.
C.
D.
E.

Afet öncesi işlerin belirlenmesi
Afet sırasındaki işlerin belirlenmesi
Afet sonrasındaki işlerin belirlenmesi
Yıl ortasında ölen insan sayısının belirlenmesi
Afetlerde iş bölümünün yapılması

CEVAP: D
9.Defin hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde iş bölümü yapması nasıl
olmalıdır?
A. Süreç analizi sonucunda belirlenen görev ve çalışmalar hizmet grubunda yer alan kurum
ve kuruluşlar arasında açıkta bırakılan hiç bir görev kalmamak kaydıyla paylaşılacaktır.
B. Belirlenen tüm görevler tek bir kuruma verilecektir.
C. Bazı görevler atlanabilir.
D. Bazı kurumların sadece gözlemci olması yeterlidir.
E. Hizmet grubunda yer almayan kurumlar dahil edilmelidir.
CEVAP: A
10.Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması neleri içermez?
A.
B.
C.
D.
E.

Afet bölgesine gidecek araç gereçler
Gerekli teçhizatlar
Gerekli aletler
Yeterli ekipman
Gıda ulaşımı

CEVAP: E
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10.OLAĞANDIŞI DURUMLARDA BULAŞICI HASTALIKLARA
YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1

Olağandışı durumlarda sık görülen bulaşıcı hastalıklar

10.2

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

10.3

Salgın inceleme basamakları

10.4

Bulaşıcı hastalık salgınlarıyla mücadelede sağlanması gereken

koşullar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Olağandışı durumlarda sık görülen bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü nasıl yapılır?
Salgın inceleme basamakları nelerdir?
Bulaşıcı hastalık salgınlarıyla mücadelede sağlanması gereken koşullar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği

veya

geliştirileceği
OLAĞANDIŞI

Olağandışı durumlarda

DURUMLARDA

bulaşıcı hastalıklara

BULAŞICI

yaklaşımın ve mücadele

HASTALIKLARA

için yapılması

YAKLAŞIM

gerekenlerin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Bulaşıcı Hastalıklar
Salgın İnceleme
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GİRİŞ
Olağandışı durum (ODD) sonrasında en çok üzerinde durulan konulardan birisi de bulaşıcı
hastalık salgınlarının ortaya çıkması ve insan sağlığını ciddi düzeyde etkilemesidir. Ancak bu
koşullarda bulaşıcı hastalıklar gerçekten önemli bir sorun oluşturmakta mıdır yoksa salgınlar
oluştuğu zaman ortaya çıkacak sorunlar nedeniyle gereğinden fazla mı korkulmaktadır?
ODD sonrası bulaşıcı hastalık salgın riski olağandışı durumun tipine göre değişmektedir.
Akut başlangıçlı deprem, kasırga gibi doğal nitelikli ODD’larda ilk günlerde en önemli ölüm
ve hastalık nedenleri travmalardır. Bu günlerde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışında artış
beklenmez. Ancak ODD’un oluşturduğu, nüfusun yoğun olarak yer değiştirmesi, sağlıklı içme
suyu elde edememesi, sağlık hizmetine ulaşamaması gibi ikincil etkiler görülür ise bulaşıcı
hastalık salgınları için zemin hazırlanmış olur. Bu nedenle akut başlangıçlı ODD’larda salgınlar
daha nadirdir. Bu tip ODD sonrası bulaşıcı hastalık salgını bildiren çalışmalar da vardır.
Örneğin Bangladeş'te siklon ve seli takiben ishalli hastalıklar, Brezilya'da seli takiben
leptospiroz, Ekvador’da sel sonrası sıtma salgınları görülmüştür.
Aksine kuraklık, açlık, savaş, zorunlu göç gibi daha yavaş başlangıçlı ODD’larda bulaşıcı
hastalıklara bağlı ölümlerde ciddi düzeyde artışlar görülebilir. Bu olaylardaki en önemli neden
kitlesel yer değiştirme, kalabalık, uygun olmayan yaşam koşulları ve yetersiz beslenmedir.
Bangladeş (1979), Somali (1980), Sudan (1985), Malavi'deki (1988) pek çok göçmen kampında
kızamık salgını yaşanmıştır. Bu koşullarda ortaya çıkan kolera salgını Tayland (1979), Etiyopya
(1985), Türkiye'deki (1991) kamplarda ciddi sorunlar oluşturmuştur. Benzer şekilde
meningokoksik menenjit (Tayland 1979, Sudan 1988), hepatit E (Somali 1986, Kenya 1991)
salgınları da bazı kamplarda görülmüştür .
ODD’ların tipi yanı sıra, dönemine göre de bulaşıcı hastalık salgını riski değişebilir. ODD
oluşması ile birlikte ortaya çıkan etkiler üç dönemde değerlendirildiğinde, birinci dönem yani
etki fazında (0-3 gün) bulaşıcı hastalık salgınları beklenmez. Etki sonrası, dört gün ile dört hafta
arasındaki dönemde özellikle bölgede endemik olarak bulunan patojenlerden kaynaklanan
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bulaşıcı hastalık salgınları görülebilir. Dört haftadan sonraki iyileşme döneminde ise uzun
kuluçka süreli hastalıklar sorun oluşturabilir.
Ancak her ODD sonrası bulaşıcı hastalık salgınları görülmesi beklenmez.

10.1 ZEMİN HAZIRLAYAN FAKTÖRLER
ODD sonrası bazı faktörler salgınların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu faktörler şu
şekilde başlıklandırılabilir:
1. Enfeksiyon ajanının bölgede bulunması
2. Ekolojik değişiklikler
3. Nüfus hareketleri
4. Kalabalık yaşam
5. Alt yapı sorunları
6. Birincil sağlık hizmetlerinde duraklama
1. Enfeksiyon ajanının bölgede bulunması;
Bulaşıcı bir hastalığın bir bölgede görülebilmesi için enfeksiyon ajanının daha önceden o
bölgede bulunması gerekir. Eğer bir hastalık, etkilenen bölgede endemik değilse o hastalığın
ODD’dan sonra bölgede görülmesi ve salgınlar oluşturması beklenmemelidir. Örneğin kolera,
meningokoksik menenjit Sahra altı Afrika’da endemik olan zaman zaman epidemilere
(salgınlara) yol açan hastalıklardır. Bu bölgelerdeki ODD sonrası uygun ortam oluştuğunda
salgınlar beklenmelidir. Sudan (1988) ve Somali'deki (1985) mülteci kamplarında kolera
salgınları, yine Sudan'da meningokoksik menenjit salgını ciddi düzeyde ölümlere yol açmıştır.
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Etkilenen bölgede endemik olmayan bir hastalığın ODD dan sonra bölgede görülmesi ve
salgınlar oluşturması beklenmemelidir.
Bunun yanı sıra enfeksiyon ajanı bir bölgede bulunmasa bile ODD sonrasında yoğun olarak
yapılan insan, besin, tıbbi malzeme yardımı yoluyla da bölgeye girebilir. Örneğin Kolombiya
depreminde (1983) sıtma olguları diğer bölgelerden gelen kişiler tarafından deprem bölgesine
getirilen olgulardır. Tabii ki enfeksiyon ajanının bölgede bulunması veya yeni girmesi
salgınların ortaya çıkması için tek başına yeterli değildir, diğer faktörlerin rolü de göz önünde
bulundurulmalıdır.
2. Ekolojik değişiklikler;
Özellikle sel, kasırga gibi doğal nitelikli ODD’lar sonrasında vektör üreme alanlarının artışı
vektörlerle bulaşan hastalıklarda artışa yol açabilir. Örneğin sivrisinek üreme alanlarındaki artış
ile bölgede endemik olan sıtmanın insidansında yükselme görülebilir. 1983 Ekvador selinden
sonra sıtma insidansı yedi kat artmıştır. Haiti’de (1963) kasırgadan iki ay sonra falsiparum sıtma
salgını görülmüş ve bir yıl devam etmiştir. Ayrıca sel suları bazı hastalıkların yayılmasını da
kolaylaştırır. Sele eşlik eden bulaşıcı hastalıkların birisi de leptospirozistir. Enfekte
fare idrarı ile kontamine olan sel sularıyla temas sonrası leptospirozis olguları görülebilir.
Portekiz (1967), Brezilya (1970 ve 1975), Jamaika (1978), İzmir (1996) ve Filipin'lerde (1998)
görülen sel felaketleri sonrası leptospirozis olgularında artış gözlenmiştir. Ancak ODD’lar her
zaman vektör üreme alanlarının artışına yol açmaz, kimi zaman da bunların yok olmasına neden
olur ve hastalıklar beklenenden daha az ortaya çıkabilir.

3. Nüfus hareketleri;
ODD sonrası oluşan nüfus hareketleri hastalıkların başka bölgelere taşınmasına veya yer
değiştirenlerin o bölgedeki endemik hastalıklara yakalanmalarına yol açabilir. Çok büyük
boyutta olmadıkça akut başlangıçlı ODD’lar genellikle geniş kitlelerin yer değiştirmesine yol
açmazlar. Ancak savaş, iç çatışmalar, zorunlu göç gibi durumlarda geniş insan gruplarının göçü
ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Dünya genelinde 115 kişiden birinin mülteci veya
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yerinden olmuş kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu kişiler kendi bölgelerinde görülmeyen bir
hastalığın endemik olduğu bir bölgeye gittiklerinde bu hastalıklar uygun olmayan yaşam
koşulları ile birlikte nüfusu etkilemektedir. Örneğin Pakistan'a gelen Afgan mültecilerde Pl.
Vivax sıtma olguları çok fazla sayıda görülmüştür. Bu hastalık kendi bölgelerinde seyrek
görüldüğü ve geldikleri bölgede ise yaygın olduğu için mülteci kampında önemli bir sağlık
sorunu oluşturmuştur.
4. Kalabalık yaşam;
Nüfusun normalden daha kalabalık koşullarda yaşaması ile özellikle kişiden kişiye temas ve
hava yolu ile bulaşan hastalıklar daha sık görülür. Bu koşullarda hastalıklar daha hızlı
yayılabilir. Kızamık, meningokoksik menenjit, akut solunum yolu enfeksiyonları gibi hava yolu
ile bulaşan hastalıklar sıklıkla salgınlar oluşturabilir. Örneğin Bangladeş (1979), Sudan (1985),
Somali (1980), Malavi (1988) göçmen kamplarında, Dominik kasırgası (1979) sonrası
oluşturulan yerleşim yerlerinde kızamık salgınları yaşanmıştır. Meningokoksik menenjit de
benzer şekilde pek çok mülteci kampında gözlenmiştir. Tayland (1979) ve Sudan'daki (1988)
kamplarda salgınlar oluşturmuş, Tayland 'daki kampta özellikle beş yaş altı çocuklarda
olguların yarısı, tüm populasyonda ise %28.0’i ölümle sonuçlanmıştır.
Aynı göçmen kamplarında akut solunum yolu enfeksiyonları da özellikle çocuklarda en sık
görülen ve en fazla öldüren hastalıklar arasında yer almıştır. Hava yolu ile bulaşan bir diğer
hastalık olan tüberküloz, acil ve en başta gelen sağlık sorunu olmasa da kalabalık yaşam
koşullarında zamanla ortaya çıkabilecek önemli bir sağlık sorunudur. Doğu Sudan'daki iki
kampta, kampların kuruluşunun onuncu ayından sonra tüm ölümlerin %38-50’si tüberküloz
nedeniyle olmuştur. Pakistan’daki Afgan mülteci kampında da tüberküloz en önemli ölüm
nedenlerinden birini oluşturmuştur.
Kalabalık yaşam koşullarının zemin hazırladığı diğer bir grup hastalık ise temas ile bulaşan
hastalıklardır. Özellikle skabies, pedikülozis yeterli miktarda su olmaması, kişisel hijyenin
sağlanamaması ile birlikte bu koşullarda sık karşılaşılan sorunlardır. Örneğin Bosna savaşı
sırasında (1993 ) skabies olguları çok artmıştır.
5. Alt yapı sorunları;
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ODD sonrası elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapının zarar görmesi özellikle su ve besin
kaynaklı hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırır. Gerek doğal nitelikli ODD’lar gerekse savaş
gibi insan eliyle oluşan ODD’larda alt yapı farklı düzeylerde zarar görebilir. İnsanların sağlıklı
ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyuna ulaşması güçleşebilir, atıklar uygun koşullarda
yok edilemeyebilir. Sonuçta sık görülen ve özellikle risk gruplarında sıklıkla ölümlere yol
açabilen ishalli hastalıklar ortaya çıkabilir. Pek çok ODD sonrası bunların örnekleri
yaşanmıştır. 1979’da Dominik'de kasırga ve sel sonrası sağlıklı içme suyu sağlanamaması
ishalli hastalıklarda önemli düzeyde artışa yol açarken tifo ve paratifo 28 kat artmıştır. Aynı alt
yapı sorunları 1990 Filipinler depreminden sonra gastrointestinal hastalıklarda önemli düzeyde
artışa yol açmıştır. Benzer şekilde Bosna savaşı sırasında enterokolit ve hepatit A olgularında
artış görülmüştür. Doğu Sudan (1985), Kenya (1991), Somali, Honduras, Türkiye (1991)' deki
kamplarda ölümlerin önemli bir bölümünü oluşturan ishalli hastalıklar, yetersiz ve uygun
olmayan içme-kullanma suları, atıkların sağlıksız koşullarda yok edilmesi ile ortaya çıkmıştır.
Bazı kamplarda (Tayland, Sudan, Etiyopya, Somali, Türkiye) kolera salgınları sağlıklı içme ve
kullanma suyu olmaması nedeniyle ciddi sorunlar oluşturmuşlardır.
6. Birincil sağlık hizmetlerinde duraklama;
Bağışıklama, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı çalışmaları, tüberküloz, sıtma gibi
hastalıklara yönelik çalışmaların duraklaması bulaşıcı hastalık riskini artıran önemli bir
faktördür. Özellikle çocuklarda rutin bağışıklama programlarındaki aksama ile birlikte aşı ile
korunulan hastalıklar ortaya çıkabilir. Tüberküloz hastalarının düzenli izlemi ve ilaç
kullanımının kesilmesi, hastaların sağaltılamaması yanı sıra dirençli olgulara yol açacaktır.
Vektör kontrolu çalışmalarındaki aksamalar sıtmanın endemik olduğu bölgelerde sıtma
olgularının artışıyla sonuçlanacaktır.
Kalp hastalığı, diyabet, kronik akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıkların sağaltımındaki
düzensizlik veya kesilmeler bu hastalarda enfeksiyon hastalıklarının daha kolay ortaya
çıkmasına ve ciddi komplikasyonlar oluşturmasına neden olacaktır.
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ODD’ların yol açtığı ekolojik değişiklikler, alt yapı sorunları, nüfus hareketleri ve
yoğunluğu, koruyucu ve sağaltıcı sağlık hizmetlerindeki aksamalar gibi faktörler bulaşıcı
hastalık salgınlarının ortaya çıkması için zemin hazırlayabilir.
Ancak bu faktörlerin olmadığı veya önemli düzeyde sorun oluşturmadığı koşullarda bulaşıcı
hastalıklar ortaya çıkmayacağı gibi, ciddi sorun oluştursa bile etkin ve zamanında alınan
önlemler ile salgınlar engellenebilir. Pek çok ODD sonrası yapılan çalışmalarda bulaşıcı
hastalık salgınlarının görülmediği de bildirilmektedir. Örneğin 1970 Peru depremi, 1970
Bengal siklonu, 1972 Nikaragua depremi, 1973 Pakistan seli, 1974 Honduras kasırgası, 1976
Guatemala ve İtalya depremleri, 1998 Adana depremi sonrası herhangi bir bulaşıcı hastalık
salgını gözlenmemiştir.

10.2 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SIKLIKLA GÖRÜLEN BULAŞICI
HASTALIKLAR
Şimdiye kadarki deneyimler ODD sonrası kalabalık yaşamın sürdürüldüğü geçici yerleşim
yerlerinde bulaşıcı hastalık riskinin yüksek olduğunu ve ciddi salgınlara yol açtığını
göstermiştir. Bu koşullarda en sık görülen ve sıklıkla ölüme yol açan hastalıklar; ishalli
hastalıklar (kolera ve basilli dizanteri dahil), kızamık, akut alt
solunum yolu enfeksiyonları ve sıtmadır. Örneğin Somali mülteci kampında tüm ölümlerin
%60-90’ından kızamık, akut solunum yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar sorumludur.
ODD sonrası kalabalık yaşamın sürdürüldüğü geçici yerleşim yerlerinde bulaşıcı hastalık
riski yüksektir ve ciddi salgınlar görülebilir.
Benzer şekilde iç çatışmalar sonrası oluşturulan Doğu Sudan Kampı’nda temel ölüm nedenleri
kızamık, akut alt solunum yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar ve sıtmadır. Tayland mülteci
kampındaki sağlık birimine yapılan başvuruların yaklaşık yarısı sıtma nedeniyle olmuştur.
1991’de Türkiye’de Iraklı Kürt göçmenler için oluşturulan dört kampta en sık üç ölüm
nedeninden ilk ikisi ishalli hastalıklar ve akut alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu hastalıklar
yanı sıra meningokoksik menenjit, tüberküloz gibi hava yolu ile bulaşan hastalıklar, hepatit A
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ve C, leptospirozis gibi su ve besinlerle bulaşan hastalıklar, skabies, pedikülozis gibi temas ile
bulaşan hastalıklar da ODD sonrası zaman zaman görülebilen ve sorunlar oluşturan
hastalıkların başında gelmektedir.
İshalli hastalıklar;
İçme ve kullanma sularının hem nicelik hem de nitelik açısından yetersizliği, atıkların sağlığa
uygun koşullarda yok edilmemesi, kalabalık yaşam koşulları, bireysel hijyenin sağlanamaması
sonucu ishalli hastalıklar geçici yerleşim yerlerinde sık görülen ve sık öldüren hastalıkların
başında gelmektedir. 1990 Filipinler depreminden sonra gastrointestinal hastalıklarda önemli
düzeyde artış görülmüştür. Bosna Savaşı sırasında 1993’de iki yıl önceye göre enterokolit
olguları yaklaşık 10-15 kat, Hepatit A olguları ise iki-üç kat artmıştır. 1985’te Doğu Sudan’daki
kamplarda ölümlerin %25-50’si, 1991’de Mayıs-Ekim ayları arasında Kenya’daki Somali
Kampında ölümlerin %35’i, Honduras'daki Orta Amerikalılar’ın kampında 5 yaş altı ölümlerin
%22.3’ü, 1991’de Türkiye-Irak sınırındaki bir geçiş kampında sağlık birimine yapılan
başvuruların %70’i ishalli hastalıklar nedeniyledir. 1994 yılında Goma’da (Zaire) Ruandalı
göçmenler için oluşturulan üç kampta günlük kaba ölüm hızının on binde 31.2 gibi çok yüksek
olduğu Temmuz-Ağustos aylarında, ölümlerin %85-90’ı ishalli hastalıklar nedeniyle olmuştur.
Özellikle beş yaş altı çocuklarda ölüm hızı erişkinlere göre çok daha yüksek bulunmuştur. Bu
hastalıkların içinde önemli sorun oluşturan kolera (Vibrio cholerae O1, biyotip El Tor) ve
dizanteri (Shigella dysenteria Tip 1) de vardır. Kolera, çok hızla yayılıp birkaç saat içinde ağır
dehidratasyona yol açabilir. Goma Kampı’nda (Zaire) Temmuz-Ağustos ortası bir aylık
dönemde ishalli olguların %57’sinin kolera olduğu ve koleralı olgularda fatalite hızının %22’ye
kadar yükseldiği belirlenmiştir. Tayland (1979), Sudan (1985), Etiyopya (1985), Malavi (1988),
Somali (1985), Türkiye (1991) kamplarında da kolera salgınları yaşanmıştır. Shigella
dysenteria Tip 1 en virülan, infektivitesi yüksek, antibiyotik direncinin en yaygın olduğu
ajandır. Kişiden kişiye temas ile veya su ve besinlerle kolayca geçer. Pek çok gelişmekte olan
toplumda endemiktir ve kalabalık yaşam, yetersiz çevre sağlığı koşullarında salgınlar oluşturur.
Zaire Kampı’nda (1994) kanlı ishal olarak tanımlaması yapılan dizanteri olguları, yerleşimin
ikinci haftası sonunda ilk kez mikrobiyolojik olarak belirlenmiş ve ilk ay içinde tüm ölümlerin
% 40’ından sorumlu tutulmuştur. Bu kampta görülen ishalli hastalıkların kaynağı olarak yakın
yerleşimdeki göl suyunun hiçbir iyileştirme yapılmaksızın
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kullanıldığı saptanmıştır. Kampta klorlu içme suyu sağlanması, uygun tuvaletlerin yapılması,
olgu bulma ve ORS ile uygun sağaltımın yapılması ile ishalli hastalıkların kontrolu zamanla
sağlanmıştır.
Kızamık;
Düşük bağışıklık oranı, malnütrisyon, kalabalık yaşam kızamığın hızla yayılmasına ve pnömoni
gibi komplikasyonlarla çocukların ölümüne neden olur. Daha önceki ODD deneyimleri
özellikle kalabalık yaşam koşullarının olduğu geçici yerleşim yerlerinde önemli salgınlara yol
açtığını göstermiştir.
Kızamık, geçici yerleşim yerlerinde çocuklarda sıklıkla salgınlara ve ölümlere yol açan bir
hastalıktır.
Örneğin Nisan 1994’de kurulan Ruanda’lı göçmenlerin oluşturduğu Tanzanya’daki kampta
Temmuz ayında başlayıp üç ay süren kızamık salgını 5 yaş altı çocuklarda günlük ölüm hızının
on binde ikiye kadar yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca Sudan (1985), Somali (1980),
Bangladeş (1978), Etiyopya (1987), Malavi (1988-90), Mozambik (1991) kamplarında da
kızamık salgınları ortaya çıkmıştır. Sudan’daki bir kampta olguların %32’sinin ölümle
sonuçlandığı bir salgın dönemi yaşanmıştır. 1991’de Hongkong'da Vietnamlı göçmenlerin
oluşturduğu gemi üzerindeki 7000 kişilik kampta çıkan kızamık salgını özellikle iki yaş altı
çocukları etkilemiştir. Bu grubun içinde de en yüksek atak hızı 6-11 aylık çocuklarda
görülmüştür. Bağışıklık oranlarının yüksek olduğu bazı kamplarda ise kızamık salgını
gözlenmemiştir. Örneğin Türkiye'deki (1991) kamplarda salgın ortaya çıkmamıştır.
Akut solunum yolu enfeksiyonları;
Bu grup hastalıkların büyük çoğunluğu bakteriyeldir ve kızamığın sık görülen bir
komplikasyonudur. Aynı zamanda sağlıksız ve kalabalık yaşam koşullarının bir sonucudur.
Akut solunum yolu enfeksiyonları kamplarda özellikle beş yaş altı çocuklarda en sık ölüme yol
açan üç nedenden biridir. Tayland (1979), Somali (1980), Sudan (1985) kamplarında çocukların
en önemli ölüm nedeni akut solunum yolu enfeksiyonları olmuştur. Benzer şekilde 1984-87
220

yılları arasında Honduras mülteci kampında beş yaş altı çocuklarda ölümlerin beşte biri bu
hastalıklar nedeniyledir. 1993 Iowa, ABD seli sonrasında da akut solunum yolu
enfeksiyonlarında önemli düzeyde artış gözlenmiştir.
Sıtma;
ODD sonrası ekolojik değişiklikler, vektör kontrol çalışmalarının aksaması gibi nedenler
sıtmanın endemik olduğu bölgelerde salgınlar görülmesine yol açabilir. Ekvador’da (1983)
selden sonra sıtma insidansı yedi kat artmıştır. Yine aynı nedenlerle Haiti’de (1963) kasırgadan
iki ay sonra başlayan ve bir yıl süren Plasmodium falsiparum sıtması çok büyük bir nüfusu
etkilemiştir. Sıtma geçici yerleşim yerlerinde de önemli bir sağlık sorunudur; 1990 Malavi
mülteci kampında, tüm ölümlerin %18’ini, 5 yaş altı ölümlerin ise %25’ini oluşturarak ölüm
nedenleri içinde ilk sırada yer almıştır. 1979-80’de Kamboçya'dan Tayland Sakaeo Kampı’na
gelen mültecilerde %39’luk prevelans hızı ile sıtma en önemli ölüm nedenini oluşturmuştur.
Pakistan'a gelen Afganlı mültecilerde de geldikleri bölgede seyrek görülüp yeterli immünite
gelişmediği için Plasmodium vivax sıtması oldukça sık görülmüştür.
Meningokoksik menenjit ;
Kalabalık yaşamın sürdüğü geçici yerleşim yerlerinde, özellikle de meningokoksik menenjitin
endemik olduğu bölgelerde salgınlara yol açabilir. Bu koşullarda 25 yaş altı nüfus riskli grup
olarak ele alınırken en riskli grubu beş yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Özellikle Sahra altı
Afrika'nın menenjit kuşağındaki yerleşimlerde ciddi salgınlar görülmektedir. Hastalığın
öldürücülüğü bu koşullarda %30’lara kadar çıkmaktadır. 1985 ve 1988 Sudan, 1994 Zaire
mülteci kamplarında meningokoksik menenjit salgınları yaşanmıştır. Tayland Sakaeo
kampında (1980) meningokoksik menenjit salgını sırasında hastaların % 28’i ölürken beş yaş
altı çocuklarda bu oran %50’ye çıkmıştır.
Tüberküloz;
ODD sonrası akut dönemin bir sorunu olmamasına karşın uzun süreli geçici yerleşim yerlerinde
öncelikli sağlık sorunları çözümlendikten sonra tüberküloz önemli bir sorun olarak ortaya
çıkabilir. Kalabalık yaşam koşulları, yetersiz beslenme, uygun ve yeterli sağaltımın yapılacağı
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sağlık hizmetine ulaşamama gibi nedenler tüberkülozun ortaya çıkması için zemin hazırlar.
Somali (1985) mülteci kampında erişkin ölümlerinin %28’inden tüberküloz sorumlu olmuştur.
Yine Doğu Sudan'daki iki kampta tüm ölümlerin %38-50’si tüberküloz nedeniyledir.

10.3 KONTROL ÖNLEMLERİ
Olağandışı durumlarda bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kontrol edebilmek için alınması
gereken önlemler üç başlıkta toplanabilir:
Çevre sağlığı önlemlerinin alınması
Düzenli bilgi toplama sisteminin oluşturulması
Birincil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
Çevre Sağlığı Önlemleri ;
Çevre sağlığı çalışmaları, temel sanitasyon hizmetleri ve barınak sağlanmasını içermelidir.
Temel sanitasyon hizmetleri içinde de temiz su sağlanması, atık yok edilmesi, kişisel temizlik,
besin sağlanması, vektör kontrolu, ölülerin uygun koşullarda gömülmesi ele alınmalıdır.
ODD da öncelik barınak sağlanması, temiz su ve atık kontroluna verilmelidir.
İnsan ve hayvan ölüleri çok nadiren bulaşıcı hastalık salgınlarına neden olabilir. Bu nedenle
ölülerin yok edilmesine bulaşıcı hastalık riski açısından değil sosyal nedenlerle öncelik
verilmelidir.
Bulaşıcı hastalık riski ölülerden dolayı artmaz.
En temel gereksinim olan su sağlanmasında, günlük gereksinimlere yetecek miktarda su
sağlanması bile pek çok hastalığın önlenmesinde rol oynayacaktır. Yeterli miktar yanı sıra
dezenfeksiyonu sağlanmış su olması da oldukça önemlidir. Sağlanan suların saklanma
koşullarının uygunluğu unutulmamalıdır. Su yanı sıra besin hijyeni, beslenme için gerekli araçgerecin temizliği de önemlidir. Bireylerin kişisel temizliği için yeterli miktarda su beraberinde
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sabun sağlanması temasla geçen hastalıkların önlenmesinde temel önlemlerdendir. Vektörlerle
bulaşan hastalık riskinin olduğu bölgelerde vektör kontrol önlemleri kısa sürede ele alınmalıdır.
Temel sanitasyon hizmetleri kadar uygun barınak sağlanması da çevre sağlığı önlemlerinin
başında gelmelidir. Alt yapı sorunları olmayan kalabalık yaşamın en aza indirildiği barınaklarda
ODD sonrası beklenen pek çok hastalık riski ortadan kaldırılmış olur.
Düzenli bilgi toplama sistemi ;
Olağandışı durum sonrasında bulaşıcı hastalık kontrolunda, düzenli bir bilgi toplama sisteminin
oluşturulması oldukça önemlidir. Bu şekilde ortaya çıkması olası olan hastalıkların erken
belirlenmesi ve zamanında müdahale ile salgınların önlenmesi sağlanabilir. Bilgi toplama
sistemi varolan kaynakları kullanarak yerel koşullara göre düzenlenmelidir. Ayrıca bölgede
görülmesi olası, önemli sağlık sorunu oluşturabilecek hastalıkları belirlemek üzere
planlanmalıdır.
ODD larda bulaşıcı hastalık kontrolunda, düzenli bir bilgi toplama sisteminin oluşturulması
temel gerekliliktir.
Basit ve gerekli en az bilgiyi içeren bir bilgi toplama formu kullanarak daha az eğitimli personel
ile kısa sürede bilgiye ulaşılması sağlanmalıdır. Hastalıklar ile ilgili bilgilerin semptom bazında
toplanması 1980 İtalya depremi sonrasında alanda sağlıkçı olmayan kişilerden yararlanılmasını
sağlamıştır. Sorunun boyutuna göre başlangıçta günlük daha sonra ise haftalık, aylık bilgi
toplanması yeterli olabilir. Örneğin 1994 Goma (Zaire) mülteci kampında risk oluşturması
beklenen ishal, kızamık, menenjit, akut solunum yolu enfeksiyonları, sıtma ile ilgili bilgiler
klinik olgu tanımlamaları kullanılarak kuruluşundan itibaren günlük olarak toplanmıştır. Bilgi
toplama sisteminin
etkili olabilmesi için tek bir kaynaktan yönetilmesi ve bilgi akış şemasının belirlenmesi gerekir.
Bilgi toplamak kadar bu bilginin kullanılması da önemlidir. Elde edilen bilgiler düzenli ve
sürekli gözden geçirilip yorumlandıktan sonra gerekli birim ve kişiler bilgilendirilmelidir. Her
şey normale dönene kadar da bu sistem devam etmelidir. ODD sonrası düzenli bir bilgi toplama
sistemi oluşturulmasının güçlükleri olmasına karşın daha sonraki sorunların çözümündeki
önemi nedeniyle mutlaka ele alınmalıdır. 1992 Bosna Savaşı sırasında oluşturulan sistem ile
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pek çok hastalık salgını olasılığı zamanında müdahaleler ile azaltılabilmiştir. Bu deneyim savaş
sırasında
bile düzenli bilgi toplamanın olası ve yararlı olduğunu göstermiştir.
Birincil sağlık hizmetleri;
ODD sonrası birincil sağlık hizmetlerinin bir an önce normal dönemdeki düzeyine getirilmesi
gerekir. Özellikle çocuk, gebe, kadın gibi risk gruplarının düzenli izlemi yanı sıra bağışıklama
hizmetlerinin devamı, ishalli hastalıklar, akut solunum yolu enfeksiyonları kontrol programı
gibi hizmetlerin sürdürülmesi, sıtma, tüberküloza yönelik olgu saptama ve uygun sağaltım
çalışmalarının yürütülmesi, daha önce değinilen çevre sağlığı çalışmalarının aksatılmaması bu
başlık altında değerlendirilebilir.
ODD sonrası birincil sağlık hizmetleri en kısa sürede güçlendirilerek verilmeye
başlanmalıdır.
Ayrıca sık karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına yönelik koruma, erken tanı ve uygun sağaltımın
da sağlanması gerekir. Ancak ODD’larda yukarıda bahsedilen risk faktörleri varlığında
özellikle de geçici yerleşim yerlerinde ortaya çıkması beklenen hastalıklara yönelik koruyucu
önlemler arasında kitle aşılamaları ve kitle kemoprofilaksisinin yeri yoktur.
ODD larda kitle aşılamaları ve kemoprofilaksisinin yeri yoktur.
Özellikle kolera, tifo aşılarının ODD dan etkilenen tüm kitleye yapılması veya salgın sırasında
uygulanması önerilmez. Bu aşılar etkinliği düşük, iki doz uygulanan, ikinci dozdan yedi-on gün
sonra etkisi başlayan, bu koşullarda zaten yetersiz olan sağlık insan gücünün gereksiz
kullanılmasına yol açan ve insanların aşılanıp korunduğunu düşünerek gerekli önlemlerin
alınmasını engelleyen aşılardır. Bu nedenlerle ODD sonrasında tifo, kolera aşılarının kitlesel
uygulanması uygun değildir.
Bağışıklama çalışmaları içinde geçici yerleşim yerlerinde yaşamın sürdürülmesi söz konusu ise
düşünülmesi gereken ilk aşı kızamık olmalıdır. Bu koşullarda kızamık çocuklarda sık görülen,
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çok hızlı bulaşan ve sıklıkla ölümlere yol açan bir hastalıktır. Risk altındaki grubun en azından
% 95’i aşılanmadıkça salgınlar önlenemez. Bu nedenle eğer olanaklar var ise (aşı, enjektör,
soğuk zincir) ilk yapılacak aşı kızamık olmalıdır. Nisan 1994’de 270 000 Ruandalı göçmenin
yerleştiği Zaire’deki kampta iki ay içinde 6 ay- 15 yaş arası çocukların %70’i kızamık ile
aşılandığı halde üç ay süren bir kızamık salgını çıkmıştır. Daha sonra aşılama çalışmaları devam
ederek 5 yaş altı çocukların %90.2’si aşılanmış ve bir daha salgın görülmemiştir. Malavi'deki
başka bir kampta da çocuklarda aşılama oranları %80 olduğu halde kızamık salgını yaşanmıştır.
ODD’larda kızamık aşısı uygulanırken altı aylık çocuklardan itibaren aşılama yapılmalı ve o
bölgedeki risk grupları göz önüne alınarak, hedef grup 15 yaşa kadar genişletilmelidir. 6-8
aylıkken aşı yapılan çocuklara dokuzuncu aylarını doldurduktan sonra bir rapel doz daha
uygulanmalıdır. Kızamık bağışıklamasından sonra çocukların ve gebelerin rutin bağışıklama
şemasına devam edilmelidir.

10.4 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA BULAŞICI HASTALIK SALGINLARININ
KONTROLU
Salgın Nedir?
Belli bir hastalığa bağlı olguların belli bir bölgede belli bir zaman diliminde beklenmedik bir
şekilde artmasına salgın denir. Salgınlar etkene, kaynağa ve bulaşma yoluna bağlı olarak
değişik şekillerde
gruplanabilirler:
Tek kaynaklı salgınlar: Çok sayıda insan etkenle aynı anda karşılaşmıştır. Bu nedenle çok
sayıda insanda aniden ve aynı dönemde hastalık ortaya çıkar. Tek kaynaklı salgınlarda salgın
eğrisi ani yükselme ve arkasından hızlı düşüşle karakterlidir.
Ortak kaynaklı salgınlar: Etkenle devamlı veya aralıklı olarak daha uzun süre karşılaşma söz
konusu olduğunda görülür. Olgu sayılarında karşılaşmaları izleyendönemlerde yükselmeler
görülür. Örneğin; şebeke suyunun klorlanmasındaaksaklıkların olması o suyu kullananları ara
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ara gastroenterit etkenleriyle karşıkarşıya bırakabilir. Buna paralel olarak da salgın eğrisinde
pek çok pik noktalarve düşüşler gözlenecektir.
Çok kaynaklı (uzamış) salgınlar: İnsandan insana temas yoluyla yayılımın olduğu salgınlardır.
Olgular genellikle bir kuluçka döneminden daha uzun sürede ortaya çıkar. Ortak kullanılan
enjektörlerle olan Hepatit B salgını, HIV salgını veya sivrisineklerle bulaşan sıtma salgını bu
tip salgınlara örnektir.
Karışık salgınlar: Bazı salgınlar tek kaynaklı olarak başlayıp sonra çok kaynaklı salgın
özellikleriyle devam edebilir.
Bazı salgınlar ise ne tek kaynaklı ne çok kaynaklı tipe uyar. Konakçıdaki enfeksiyon prevalansı,
yeterli vektör bulunması ve insan-vektör arası yeterli ilişkiyle ortaya çıkan zoonozlar ve
vektörlerle bulaşan hastalıklar bu tip salgınlara örnektir.
Salgın kuşkusu doğduğunda en kısa sürede salgın incelemesi yapılmalıdır.
NEDEN SALGIN İNCELEMESİ YAPILIR?
Salgın incelemesi;


salgın şüphesinin doğrulanması, salgının nedeninin, kaynağının ve bulaş yolunun
saptanması için,



salgının coğrafik yayılımı ve halk sağlığı açısından etkisini ve risk altındaki kişi ve
grupları tanımlamak için,



salgına yönelik girişimler ile ilgili varolan olanakları ve etkin kontrol yöntemlerini
saptamak için yapılır.

SALGIN İNCELEMESİNİN BASAMAKLARI
Salgın incelemesinde aşağıdaki gibi kavramsal bir sıralama yapılabilir Uygulamada ise bu
basamaklar iç içe geçebilir:
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1. Alan çalışması için hazırlık yapılması
2. Salgının varlığının doğrulanması
3. Tanının kesinleştirilmesi
4. Olgu tanımı yapılması ve yeni olguların bulunması
5. Olguların kişi- yer- zaman özelliklerine göre tanımlanması
6. Risk faktörlerini saptamak için epidemiyolojik çalışmalar yapılması
7. Korunma ve kontrol önlemlerinin uygulanması
8. Bulgu ve sonuçların duyurulması
1. Alan çalışması için hazırlık yapılması:
ODD larda ortaya çıkabilecek salgınların kontrolünde oluşturulmuş olan sağlık bilgi toplama
sisteminin önemi çok büyüktür.
İnsanlar geçici veya kalıcı yerleşim yerlerine alınır alınmaz sağlıkla ilgili bilgiler toplanmaya
başlanmalı ve değerlendirilmelidir.


Basit ve standart bir bildirim sistemi salgınların erken tanınmasını ve kontrolunu sağlar.



Salgınlarda mikrobiyolojik doğrulama için iyi çalışan laboratuvar olanaklarına
gereksinim vardır. Alan çalışması için hazırlık yapılırken temel gereksinimlere yanıt
verebilecek bir laboratuvar olanağı sağlanmalıdır.



Örnek almada ve taşımada kullanılacak uygun kaplar hazırlanmalıdır. Ek teknik
gereksinimler için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.



Yerleşim yerine ait su kaynaklarını, ulaşım yollarını, sağlık birimlerini vb gösteren
güncellenmiş bir harita veya kroki sağlanmalıdır.



Salgın durumunda işe yarayacak yönetim ve bilgilenme zinciri kurulmalıdır.



Görev ve sorumluluklar hızla tanımlanmalıdır.



Salgınla ilgili danışmanlık yapabilecek kişilerle bağlantı kurulmalıdır.



Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tanı, sağaltım ve salgın kontrolünde başvurulabilecek güncel
bir el kitabı salgın incelemesi sırasında el altında bulundurulmalıdır.



Medya ile iletişime geçecek açıklamalar yapacak kişiler ile toplu yaşam yerindeki
kişilerin temsilcileri belirlenmelidir.
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2. Salgının varlığının doğrulanması:
Beklenen olgu sayıları ile gözlenen olgu sayıları karşılaştırılarak salgın varlığının doğrulanması
gerekir. Beklenen olgu sayısı rutin toplanan verilerden, önceki aylar ve yılın aynı döneminde
ortaya çıkmış olgular üzerinden belirlenir.
Gözlenen olgu sayıları beklenenden ne kadar fazlaysa salgın varlığını gösterir? Bu sorunun
yanıtı hastalığın o bölgede endemik olup olmamasıyla değişir. Hastalığın endemik olmadığı bir
bölgede bir olgu bile anlamlıyken, belli sayıda olgunun görüldüğü bölgelerde olgu sayılarının
belli bir dönem için ‘anlamlı düzeydeki’ artışı salgını gösterir. Ancak kolera, sarı humma, viral
hemorajik ateş ve veba gibi hastalıklarda bir olgunun bile gözlenmesi salgın lehine yorumlanır.
Çoğu hastalığın salgın için tanımlanmış bir sınır değeri olmadığından kuşkulu veya
doğrulanmış bütün olgular bildirilmeli ve dikkatle araştırılmalıdır.
Oturmuş bir sağlık bilgi toplama sistemi varsa salgın, toplanan rutin verilerin değerlendirilmesi
sırasında fark edilebilir, ancak sağlık hizmeti veren kişilerin sağlık örgütünü uyarmaları da sık
karşılaşılan bir yoldur. Her durumda olgu sayılarının bildirimindeki artıştan, belli bir hastalığa
artmış ilgiden, tanı yöntemle rindeki bir değişimden, yeni gelen bir sağlık ekibinden veya sağlık
hizmetlerinin yaygınlığının artmasından olup olmadığı çok iyi değerlendirilmelidir.
Olağandışı durumun yaşandığı bölgenin önceki döneme ait sağlıklı verilerine ulaşılamayabilir;
bu gibi durumlarda ilin, bölgenin veya ülkenin hastalık hızları kullanılabilir. Bu hızlar
değerlendirilen nüfusa projekte edilerek beklenen olgu sayıları tahmin edilmeye çalışılır.
Genellikle ODD’larda nüfus hareketleri fazla olduğu için sabit bir nüfustan her zaman söz
edilemez. Bu gibi durumlarda olgu sayılarındaki haftalık artış veya azalışlar izlenebilir. Hiçbir
veriye ulaşılamıyorsa konu ile ilgili hekimlerle veya sağlık çalışanlarıyla görüşmeler yapılarak
olgu sayılarındaki artışla ilgili gözlemleri sorulabilir.
3. Tanının kesinleştirilmesi:
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ODD’larda bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hastalardan veya çevreden alınan örnekler
üzerinde etkenin gösterilmesi tanının kesinleştirilmesini sağlar. Ancak iyi bir laboratuvar
kurmak veya örnekleri bir laboratuvara ulaştırmak olanaklı değilse olgu tanıları klinik bulgulara
göre konabilir ve ampirik olarak sağaltılabilir. Salgın etkeninin kesin tanısını koymak için
olguların birkaçında laboratuar tanısı sağlanması yeterlidir. Bir kez salgının varlığına karar
verilmişse olguların laboratuvar olarak doğrulanması gerekmez.
4. Olgu tanımı yapılması ve yeni olguların bulunması:
Hastaların ortak klinik bulgularına (ateş, günde üçten fazla dışkılama, basınca solan döküntü
vb) dayanarak olgu tanımı yapılır. Salgın incelemesinde olgu tanımı içinde kişi (20 yaş altı,
aşılanmamış vb), yer (A mahallesinde oturan, B fabrikasında çalışan vb) ve zaman (hastalığa
ait bulguların son bir ayda ortaya çıkması) özellikleri de yer alır. Salgının boyutunu
değerlendirmek için uygulanabilir bir olgu tanımı yapılmalıdır. Hastalığın etkeni laboratuvarda
gösterilmişse ‘kesin olgu’ olarak kabul edilir. Laboratuvar bulgusu yok ancak klinik bulgular
gözlenmekte ise ‘kuvvetle olası olgu’, klinik bulgulardan yalnızca bazıları varsa ‘olası olgu’
olarak kabul edilir.
Salgın durumlarında her olgunun laboratuvar doğrulamasının yapılması gerekmez, tipik bir kaç
olgunun doğrulanmasından sonra klinik olgu tanımını karşılayan hastalara uygun girişim
doğrudan yapılabilir.
Salgın durumlarında her olguya laboratuvar doğrulaması gerekmez.
Örneğin bir Şigella salgınında klinik tablo diare, ateş, kramp şeklinde karın ağrısı ve tenezm ile
tipiktir. Sadece bir iki olgunun laboratuvar testi ile doğrulanarak ‘kesin olgu’ olarak
tanımlanması, diğerlerinin ise klinik bulgulara göre değerlendirilmesi yeterli olabilir.
Yeni olguların bulunması incelenen hastalığa ve bölgenin durumuna bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Bölgede sağlık hizmeti verenler ve gönüllüler olgu tanımı konusunda eğitilirlerse olgu
saptanması kolaylaşacaktır.
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Olağandışı durumlarda kullanılabilecek klinik olgu tanımlarına örnekler:
Kızamık: 3 günden fazla süren yaygın döküntü, 38 C’nin üzerinde ateş ve öksürük, burun
akıntısı, kızarık göz bulgularından birinin varlığı
Dizanteri Günde 3 veya daha fazla sulu kanlı dışkılama
Kolera Ağır, bol sulu, bulantının eşlik ettiği veya etmediği ishal
İshal Günde 3 veya daha fazla sulu dışkılama
M. Menenjit Ani yükselen ateş (>38.9 C) ve ense sertliği veya purpura
Sıtma Başka bir enfeksiyonun olmadığı durumda 38.5C üzerinde ateş
Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Yüksek ateş, öksürük ve hızlı (50/dk<) solunum
5. Olguların kişi- yer- zaman özelliklerine göre tanımlanması:
Saptanan olgulardan toplanan bazı bilgiler salgının coğrafi dağılımı, zaman içinde değişimi ve
etkilediği nüfus hakkında bilgiler verir. Bu bilgiler salgının olası kaynağı veya risk altındaki
kişilerin belirlenmesinde yol gösterici olabilirler. Salgın boyunca veri toplama işlemi devam
etmeli, belli aralarla veriler yorumlanmalıdır.
Her hastadan veya yakınından en azından;
Hastanın yaşı ve cinsiyeti
Yaşadığı yer
Varsa etnik grubu
Klinik bilgiler
Risk faktörlerine yönelik bilgiler
Bulguların ortaya çıktığı tarih ile ilgili bilgiler toplanmalıdır.
Bu bilgiler elde edildikten sonra salgın eğrisi hazırlanıp, olgular harita üzerinde işaretlenmeli
ve risk altındaki kişiler saptanmalıdır.
Salgın eğrisinin hazırlanması:
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Hastalığın zamanla nasıl değiştiğini ve salgının hangi aşamada olduğunu izlemek için salgın
eğrisi hazırlanır. Salgın eğrisi hastalığın başlangıç tarihine göre günlük olgu sayılarını gösteren
bir grafik (histogram) tir. Salgının ilk başladığı gün, etkenle karşılaşılan olası gün, salgının
boyutu, etkenin inkübasyon süresi ve bulaş şekli konusunda bilgi verir.
Aşağıdaki şekilde tek kaynaklı bir salgına ait eğri görülmektedir. Bu tek kaynaklı salgında
etkenin Shigella dysanteriae adlı bakteri olduğu düşünülsün. Hastalığın inkübasyon süresi 1-3
gün arasındadır ve hastalık genelde 4-7 gün sürer.
Şekil 1. Şigella olgularının hastalığın başladığı tarihlere göre dağılımı, Kurtuluş Köyü, Temmuz
2000.

Şekilde salgın eğrisinin görüldüğü şigella salgınında, olgu sayısının en yüksek olduğu tarih
bulunur ve buradan şigellanın ortalama inkübasyon süresi (2 gün) kadar geriye sayılarak o tarih
kaydedilir. Salgının ilk olgusundan minimum inkübasyon süresi (1 gün) kadar geriye gidilerek
bu tarih de kaydedilir. Bu iki tarih arasındaki dönem (15 ile 20 Temmuz arası) olası etkenle
karşılaşma zamanını göstermektedir.
Olguların harita üzerinde işaretlenmesi:
Olguların harita üzerinde işaretlenmesi ile kümelenmelerin nerelerde olduğu görülebilir. Bu da
olguların ortak bir kaynaktan gelip gelmediği konusunda fikir verir.
Risk altındaki kişilerin saptanması:
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Hastalardan toplanan bilgiler kimlerin en fazla risk altında olduğunu ve girişimler için hedef
grubu oluşturduğunu bulmak amacıyla değerlendirilmelidir. Atak hızlarının hesaplanması bu
noktada özellikle çok yararlıdır.
Atak hızı bir salgın döneminde belli bir zaman aralığında bildirilen yeni olgu sayısının risk
altındaki nüfusa bölünmesiyle elde edilir.
Örneğin; Nepal’deki bir mülteci kampında Ağustos-Ekim 1992 tarihleri arasında kolera salgını
görülmüştür. Bu tarihlerde kampta 68500 kişi yaşamaktadır ve 764 kişide kolera saptanmıştır.
Belirtilen dönem için koleranın atak hızı 764/68500=%1.1 olarak hesaplanmıştır. Olguların
yaşa, cinsiyete, bağışıklama durumuna, etnik grubuna, yaşadığı bölgeye göre atak hızlarının
hesaplanması ile en fazla risk altındaki kişiler saptanabilir.
6. Risk faktörlerini saptamak için ek epidemiyolojik çalışmalar yapılması:
İlk veriler toplanıp değerlendirildiğinde salgına neden olan etken, etkenin kaynağı ve bulaşma
yolu konusunda öngörüler oluşturulmalı ve doğrulukları araştırılmalıdır. Oluşturulan öngörü
hastalığın klinik ve laboratuvar bulguları, çevresel ve epidemiyolojik bilgilerle doğrulanıyorsa
ek epidemiyolojik çalışmalara gerek olmayabilir. Örneğin; toplu yenen bir yemekten sonra
ortaya çıkan gastroenterit salgınında yemeklerden alınan örneklerden birinde etken saptanırsa
ek bir çalışma yapmaya gerek olmayabilir.
Ancak pek çok durumda olay kolayca aydınlatılamaz ve epidemiyolojik bir araştırmanın
planlanması gerekir. Araştırmalarda hasta olma ile etkenle karşılaşma arasında ilişki olup
olmadığı sorgulanır. Bu amaçla etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan gruplardaki hastalık
hızlarını karşılaştırmak gerekir. Kohort tipi ileriye
yönelik araştırmalar buna olanak sağlar.
Kohort tipi araştırmalar risk altındaki nüfusun başlangıç özellikleri iyi bilinen, küçük
bölgelerde kullanılabilir. Örneğin; bir düğün yemeğinden sonra gastroenterit olgularının ortaya
çıktığı düşünülsün. Yemek servisi sırasında kimlere hangi yemeğin verildiği kaydedilmişse
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belli bir yemeği yiyenlerle yemeyenlerdeki atak hızları karşılaştırılabilir. Bu şekilde etkenin
hangi yemek olduğu belirlenebilir.
Bu tip araştırmalarda risk altındaki toplum (bir çadır kentte yaşayan kişiler) etken açısından
tanımlanır. Etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan gruplarda atak hızları hesaplanarak
karşılaştırılır. Etkenle hastalık arasında nedensel bir ilişki varsa etkenle karşılaşan gruptaki atak
hızının karşılaşmayan gruba göre daha yüksek olması beklenir. Bu iki hız birbirine oranlanarak
Göreli Risk (RelativeRisk) hesaplanabilir. Bu ölçüt etkeni taşıyan grubun hastalık açısından
taşımayan gruba göre kaç kat daha fazla risk altında olduğunu gösterir.
Salgın durumlarında olgu-kontrol tipi araştırmalar etkeni saptamada ucuz, kolay yapılabilen
ve zaman almayan araştırmalardır.
Salgın durumlarında genellikle önceki duruma ait kayıtlar olmadığından kohort tipi araştırmalar
çok yaygın olarak yapılamaz. Onun yerine salgınlarda olgukontrol tipi araştırmalar risk
faktörlerini ve etkenin kaynağını belirlemede çok daha sıklıkla kullanılmaktadır. Salgın
sırasında ortaya çıkan hastalar için sağlıklılar arasından rasgele yöntemle kontrol grubu seçilir.
Her iki gruba da etkenle ilgili sorular sorulur. Olgu kontrol tipi araştırmalarda atak hızı ve göreli
risk hesaplanamaz, çünkü risk altındaki nüfus bilinmemektedir onun yerine etkene
ait olasılık oranı (Odds ratio) hesaplanır.
Aşağıdaki tabloda kızamık salgınına ait olgu-kontrol tipi bir araştırmanın bulguları
sunulmuştur.
Tablo1.Kızamık salgınında olgu ve kontrollerde aşılanma durumu, Güzelbahçe, 2000.
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Tablodaki verilerden hesaplanan Olasılık Oranı 13.2’dir. Bu bulgu olgularda aşı yapılmama
durumunun kontrollere göre 13.2 kat daha fazla olduğu şeklinde yorumlanır.
7. Korunma ve kontrol önlemlerinin uygulanması
Elde edilen veriler kullanılarak hastalığın kaynağına, bulaş yoluna veya duyarlı kişiye yönelik
olabildiğince erken önlem alınması gerekir. Hastalığın tipine göre enfeksiyon zincirinin üç
basamağına yönelik alınması
gereken önlemler şöyle sıralanabilir;

Korunma yöntemi olarak aşılama düşünülüyorsa hangi grubun aşılanacağına daha önce
saptanan risk altındaki kişiler düşünülerek karar verilir. Örneğin; bir kızamık salgınında 6 ay12 yaş tüm çocuklara kızamık aşısı yapılması önerilir.
Ancak elde edilen verilere göre daha ileri yaşlarda da olgular görüldüyse hedef grup onları da
kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hastalığa yönelik kontrol ve önleme yöntemlerinin etkinliği
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mutlaka izlenmelidir bunun için de sağlık bilgi toplama sisteminin işlerliği ve sürekliliği
sağlanmalıdır.
8. Sonuçların duyurulması ve rapor yazılması:
Sağlık birimleri, toplum liderleri, gönüllü gruplar ve uluslararası örgüt temsilcileri ile salgın ve
salgının kontrol altına alınabilmesi için gerekli girişimler konusunda düzenli toplantılar
yapılmalıdır. Bazen herhangi bir girişimde bulunulmadan önce yazılı bir raporun hazırlanması
girişimleri kolaylaştırabilir. Rapor salgının boyutu ve sağlık etkileri konusunda olgular ve
ölümlerle ilgili sayısal bilgiler içermelidir. Rapor ayrıca dışardan gereksinilen yardım ve
desteğin tahmini miktarı konusunda bilgi içermelidir. Yazılı bir rapor gelecekteki salgın
incelemelerinde
yol gösterici bir belge olarak saklanmalıdır.

10.5 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELEDE
GEREKLİ KOŞULLAR
1. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde kayıt ve bildirim çok önemlidir. Sağlık bilgi toplama
sistemi oluşturulmalı, bildirimin nasıl ve nereye yapılacağı belirlenmelidir. ODD larda
hizmet veren gönüllü ve yabancı kuruluşlar da kayıt ve bildirim sistemi konusunda
bilgilendirilmeli ve bildirim yapmaları sağlanmalıdır.
2. Toplanan bilgiler zaman geçirmeden değerlendirilerek bulaşıcı

hastalıkların

izlenmesinde kullanılmalıdır. Yeni bir kayıt bildirim sistemi oluşturmak yerine
genellikle varolan sistemden yararlanmak zaman kazandırıcıdır.
3. ODD dan önceki durumla ilgili verilerden bölgedeki endemik hastalıklar ve bağışıklama
oranları incelenerek salgın yapabilecek hastalıklar belirlenmelidir.
4. Bu hastalıkların kontrolü için hazırlanmış rehberlerden veya değişik kaynaklardan
yararlanarak hazırlık yapılmalıdır.
5. Standart olgu tanımları yapılmalı ve bu konudaki bilgi alanda çalışanlarla
paylaşılmalıdır.

235

6. Hastaların sağaltımı için standart rehberler sağlanmalı bölgede salgın durumunda
kullanılabilmeleri için dağıtılmalı ve gerekiyorsa eğitim verilmelidir.
7. Bölgedeki salgın söylentileri deneyimli ekipler tarafından araştırılmalıdır.
8. Epidemiyoloji ve hastalık kontrolünde deneyimli personel sağlanmalı bölgede bulaşıcı
hastalıklarla mücadelede görev analizi yapılmalıdır.
9. Alanda karşılaşılacak bulaşıcı hastalıkların yönetimiyle ilgili danışmanlık alınabilecek
birimler, iletişim kurulacak kişiler belirlenerek telefon numaraları alandaki kişilere
duyurulmalıdır.
10. ODD’den sonra ortaya çıkabilecek hastalardan bazılarının sevk edilmesi gerekebilir. Bu
nedenle sevk yerleri belirlenmeli, oralarda da hazırlık yapılmalıdır.
11. Salgın durumunda etkeni saptamak amacıyla çevreden veya kişilerden alınan örneklerin
incelenmesi gerekebilir. Bu amaçla kullanılacak laboratuar önceden belirlenmeli ve
olanakları gözden geçirilmelidir.
12. Bu laboratuvardan örnek alma ve taşıma araçları sağlanmalı, örneklerin laboratuvara
ulaştırılma koşulları öğrenilmelidir.
13. Salgın durumunda kullanılacak aşılar, ilaçlar, intravenöz sıvılar, ORS gibi malzemelerin
elde olan miktarı değerlendirilerek nüfusa göre gereksinim saptanmalıdır. Gereksinim
halinde bu malzemenin nerelerden en kısa sürede sağlanabileceği araştırılmalıdır.
14. Soğuk zincirin sağlanması için eldeki olanaklar kontrol edilmelidir. Aşı dolaplarının ve
aşı termoslarının durumu değerlendirilmelidir.
15. Sağlık eğitiminde kullanılmak üzere sağlıklı su kullanımı, ishalli hastalıklardan
korunma, ORS hazırlama vb konularında basılı broşürler sağlanmalıdır.
16. Çevreye yönelik yapılabilecek girişimler için planlar yapılmalıdır.
17. Ulaşım aracı ve benzin gereksinimi değerlendirilerek gerekli girişimler yapılmalıdır.

Uygulamalar

236

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
10.1

Olağandışı durumlarda sık görülen bulaşıcı hastalıkları

10.2

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü nasıl yapıldığını

10.3

Salgın inceleme basamakları neler olduğunu

10.4

Bulaşıcı hastalık salgınlarıyla mücadelede sağlanması gereken

koşulları
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Bölüm Soruları
1. İnsanlar geçici veya kalıcı yerleşim yerlerine alınır alınmaz sağlıkla ilgili bilgiler toplanmaya
başlanmalı ve değerlendirilmelidir.’ Salgının incelenmesinin hangi basamağını tanımlar?
A.. Alan çalışması için hazırlık yapılması
B. Salgının varlığının doğrulanması
C. Tanının kesinleştirilmesi
D. Olgu tanımı yapılması ve yeni olguların bulunması
E. Olguların kişi- yer- zaman özelliklerine göre tanımlanması
Doğru yanıt : A
2. Ani yükselen ateş (>38.9 C) ve ense sertliği veya purpura aşağıdakilerden hangisinin
kliniğine uyar?
A. Kızamık
B:Dizanteri
C.Kolera
D.Menenjit
E.Sıtma
Doğru yanıt:D
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Hastalığın zamanla nasıl değiştiğini ve salgının hangi aşamada olduğunu izlemek için
salgın eğrisi hazırlanır
B.Salgın eğrisi hastalığın başlangıç tarihine göre günlük olgu sayılarını gösteren bir
grafik (histogram) tir.
C.Salgın eğrisi salgının ilk başladığı gün, etkenle karşılaşılan olası gün, salgının boyutu,
etkenin inkübasyon süresi ve bulaş şekli konusunda bilgi vermez.
D. Şigella hastalığınıninkübasyon süresi 1-3 gün arasındadır ve hastalık genelde 4-7 gün
sürer.
E.Şigella salgınında, olgu sayısının en yüksek olduğu tarih bulunur ve buradan
şigellanın ortalama inkübasyon süresi (2 gün) kadar geriye sayılarak o tarih kaydedilir.
Salgının ilk olgusundan minimum inkübasyon süresi (1 gün) kadar geriye gidilerek bu
tarih de kaydedilir. Bu iki tarih arasındaki dönem olası etkenle karşılaşma zamanını
göstermektedir.
Doğru yanıt:C
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4. Nepal’deki bir mülteci kampında Ağustos-Ekim 1992 tarihleri arasında kolera salgını
görülmüştür. Bu tarihlerde kampta 68500 kişi yaşamaktadır ve 764 kişide kolera saptanmıştır.
Belirtilen dönem için koleranın atak hızı nedir?
A. 1.0
B. 1.1
C.1 .2
D. 1.3
E .1.4
Doğru yanıt : B

5. Hangi ölçüt etkeni taşıyan grubun hastalık açısından taşımayan gruba göre kaç kat daha fazla
risk altında olduğunu gösterir?
A .insidans
B. prevelans
C .oddsratio
D. rölatif risk
E. Atfedilen risk
Doğru yanıt : D
6. ODD’de kızamık salgınını önlemek için risk altındaki toplumun en az yüzde kaçı
aşılanmalıdır?
A.%80
B.%85
C.%90
D.%95
E.%100
Doğru yanıt: D

7. ODD’de bağışıklama çalışmaları içinde geçici yerleşim yerlerinde yaşamın sürdürülmesi söz
konusu ise düşünülmesi gereken ilk aşı ne olmalıdır?
A. Hepatit B
B. Polia
C. Suçiçeği
D. Rotavirüs
E. Kızamık
Doğru yanıt : E
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8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Salgın durumlarında genellikle önceki duruma ait kayıtlar olmadığından kohort tipi
araştırmalar çok yaygın olarak yapılama
B. Salgın durumlarında olgu-kontrol tipi araştırmalar daha çok kullanılır.
C. Salgın sırasında ortaya çıkan hastalar için sağlıklılar arasından rasgele yöntemle
kontrol grubu seçilir.
D. Olgu kontrol tipi araştırmalarda atak hızı ve göreli risk hesaplanabilir.
E. Olgu kontrol tipi araştırmalardaOddsRatio hesaplanabilir.
Doğru yanıt : D
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Hastaların ortak klinik bulgularına (ateş, günde üçten fazla dışkılama, basınca solan
döküntü vb) dayanarak olgu tanımı yapılır
B. Salgın incelemesinde olgu tanımı içinde kişi (20 yaş altı, aşılanmamış vb), yer (A
mahallesinde oturan, B fabrikasında çalışan vb) ve zaman (hastalığa ait bulguların son bir
ayda ortaya çıkması) özellikleri de yer alır
C. Salgının boyutunu değerlendirmek için uygulanabilir bir olgu tanımı yapılmalıdır.
Hastalığın etkeni laboratuvarda gösterilmişse ‘kesin olgu’ olarak kabul edilir.
D.Laboratuvar bulgusu yok ancak klinik bulgular gözlenmekte ise ‘kuvvetle olası olgu’,
klinik bulgulardan yalnızca bazıları varsa ‘olası olgu’ olarak kabul edilir.
E. Salgın durumlarında her olgunun laboratuvar doğrulamasının yapılması gerekir.
Doğru yanıt : E
10. Üç günden fazla süren yaygın döküntü, 38 C’nin üzerinde ateş ve öksürük, burun akıntısı,
kızarık göz bulgularından birinin varlığı’ hangisinin kliniğine uyar?
A. Dizanteri
B. Kızamık
C. Kolera
D. Sıtma
E. Meningokoksemik menenjit
Doğru yanıt : B
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11. OLAĞANDIŞI DURUMLARDA RUH SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1

Stres kavramı

11.2

Olağandışı durumların topluma etkisi

11.3

Olağandışı durumların psikolojik sonuçları

11.4

Olağandışı durumlarda sık görülen ruh sağlığı sorunları

11.5

Risk grupları

11.6

Olağandışı durumlarda ruh sağlığı hizmetleri

11.7

Gevşeme egzersizleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Stres kavramı nedir?
Olağandışı durumların topluma etkisi nasıldır?
Olağandışı durumların psikolojik sonuçları nelerdir?
Olağandışı durumlarda sık görülen ruh sağlığı sorunları nelerdir?
Risk grupları nedir?
Olağandışı durumlarda ruh sağlığı hizmetleri neleri kapsar?
Gevşeme egzersizleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

OLAĞANDIŞI

Olağandışı durumlarda

DURUMLARDA RUH ruh sağlığının
SAĞLIĞI

incelenmesi ve ruh
sağlığı hizmetlerini
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
Stres kavramı
Topluma etkisi
Psikolojik sonuçlar
Ruh sağlığı sorunları
Risk grupları
Gevşeme egzersizleri
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GİRİŞ

Stres,

çevresel

ajanların

neden

olduğu,

organizmadaki

değişim

durumu

olarak

kavramsallaştırılır ve eğer yatıştırılmazsa, fiziksel ve psikolojik bozukluklara neden olur.
Araştırmalara göre, belli bir yaşam koşulu altında, stres, bedenin psikolojik ve biyolojik
ajanlara karşı savaşma yeteneğini azaltır ve bozukluklara karşı kişinin duyarlılığını arttırır.
Stresle ilgili teorik modeller, stres ve sağlık arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterir. Basit
modellerin yerini sosyal ve kişisel faktörleri de içeren ve yöntemi etkileyen daha geniş
kavramlar almaktadır. Bu modeller dört esas
komponent içerir; stressör, psikolojik yanıtlar, sosyal durum ve kişisel öncelikler.
Stressörler:
Stressörler, yüksek tansiyona neden olan ve insan organizmasında uyarıcı etki yaratan çevresel
olaylar ve koşullardır.
Stresi arttıran karakteristikler şöyle tanımlanır:


Stres yaratan durumun süresi ( uzun sürerse yanıt daha ciddi olur )



Olayın etkisinin şekli ve yayılımı



Stresin önceden bilinmesi ( beklenmedik stres daha çok strese neden olur )



Stresin kontrol edilebilirliği ( az kontrol edilirse, daha çok strese neden



olur )

Bu perspektiften bakılınca, ODD’lar yıkıcı terör ve korku yaratır, genellikle beklenmedik
şekilde gelişir, kontrol edilemez, sosyal ve maddesel yıkıma neden olduğu için de uzun
sürelidir.
Yanıtlar ( Tepkiler ):
Felaket durumuna psikolojik yanıtlar, reaksiyonlar ve sonuçlar olarak sınıflandırılabilir. Stres
durumundan hemen sonra ( reaksiyonlar ) geçici yanıt oluşur ve zamanla kaybolur. Sonuçlar,
daha uzun süreli ve ciddi olağandışı
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durumları içerir, mental bozukluklar bu kategoridedir.
Düzenleyiciler:
Stresin oluşumunu anlamak, psikolojik sonuçların gelişmesi ve sürmesine neden olan
faktörlerin tanımlanmasını gerektirir. Bunları yaparken sosyal içerik ya da kişinin karakterini
göz önünde bulundurmak gerekir.
Kişisel Öncelikler:
Bunlar kişinin, stresli durumunda karşı koymak için gerekli biyolojik, fizyolojik ve
sosyodemografik elemanlarını içerir. Daha önceden üzerinde çalışılan elemanlar, felaketten
önce fiziksel ve mental sağlık, yaş ve cinsiyet gibi
demografik karakterler ve kognitif duygusal faktörlerdir. Kognitif duygusal faktörler, başa
çıkma mekanizmaları ( psikososyal stratejiler ), durumun subjektif tayini ( stresin derecesini
tayin etme ), olayın nedeninin niteliğidir.
Bunlar toplumun inanç ve geleneklerine göre değişebileceğinden, büyük önem taşımaktadır.

Sosyal Durum:
Stresin oluşmasında makro ve mikro sosyal faktörler önemlidir. Önce tarihsel, politik ve
ekonomik faktörler yanında, etkilenen populasyonun sosyoekonomik kaynakları, kritik
durumda sosyal yönetimin hazırlık derecesi ve diğerleri.
ODD’lar sadece fiziksel bir güç değildir, bir sonuçtur. Aynı zamanda etkilenen populasyonun
sosyal ve maddesel koşullarının etkilendiği bir durumdur. ODD sonuçta topluma zayıflık ve
kolay yaralanabilirlik özelliği getirir.
Mikrososyal çevre, kişiler arası ilişkileri içerir. Bu da sosyal yardımın öncelikli olması
demektir. Sosyal yardım stres durumunda genel fakat ODD’da özel mediatör olarak tanımlanır.
Sosyal yardım maddesel yardım kadar duygusal
yardımda sağlar.
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11.1ODD’LARIN SOSYAL ETKİLERİ VE TOPLUM:
Toplumun formal yapısı ne kadar korunmuş olsa da, ODD’larda kişiler arası, aile içi, toplum,
çalışma grupları ve bütün gruplarda yıpranma görülür. Bu bağlar yıprandığında, bireyler,
arkadaş, komşu, toplum, sosyal kimlik kayıpları ile karşı karşıya kalabilirler. ODD’ların bu
kollektif etkileri, bireysel etkiler kadar yıkıcıdır.
ODD’ların aile, arkadaş, komşu, toplum ve topluluklara etkisi çeşitlidir;
Aile dinamikleri değişmiş olabilir. ODD’lara bağlı, ölüm veya sakatlıklar, ailede ayrılıklar,
yardım edenlere bağımlı olma, geleneksel olarak ailenin geçimini sağlayan kişinin otoritesinin
kaybolmasına, geleneksel rolün başka birisine geçmiş olmasına, ev içindeki aktivitelerin
kaybolmasına neden olur. Bireysel aile üyelerinin semptomları, aile içindeki ilişkileri
etkileyebilir. Topluma dışarıdan müdahalelerin olması geleneksel kadın-erkek ilişkilerini, aile
çocuk ilişkilerini değiştirir. ODD’ları izleyen ilk dönemlerde eşler arasında çatışma ve stres
artarken sonraki dönemlerde boşanmalarda artış görülür. Ayrıca aile-çocuk ilişkilerinde
yaşanan problemler artar. Bir çok vakada aile içi şiddetin arttığı bildirilmiştir.
ODD’lar okul gibi önemli toplumsal kurumların etkisinin azalmasına veya bu kurumlarda
çalışan kişilerin insanlar üzerindeki etkilerinin yıkılmasına neden olabilir. Yetkililerin, bireyler
üzerindeki sosyal etkileri yıkılmış olabilir. Bir çok çalışma, toplum içi şiddet, saldırganlık, alkol
ve ilaç kullanımı, suç oranlarında artış olduğunu göstermektedir. Toplumda bölünmeler
görülebilir. ODD’lar sonrası ortaya çıkan bireysel yada geleneksel toplumsal ayrılmalar ( dini
veya etnik gruplar ) tehlikeli olabilir.
Önceden yaşanmış ODD deneyimi olan toplumlarda, doğal yada insan eliyle yapılan yeni
ODD’ların oluşturduğu travma eski duyguları yeniden uyarabilir. Katliam, savaş, sosyal
operasyonlar, etnik ayrılıkların yarattığı duygular daha yoğun ortaya çıkabilir.
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ODD’ların psikolojik sonuçlarında normal ve patolojik yanıt olmak üzere iki çeşit durumla
karşılaşılır. Normal yanıtta yaşanan olayın hemen ertesinde korku, üzüntü ve öfke ile
karakterize olan haykırış fazı yaşanır. Daha sonraki dönemde olayın inkarı gelir. Yaşanan
duyguların yoğunluğu olayı ret ederek azaltılmaya çalışılır. Bu dönemde kontrol edilemeyen
düşünceler ortaya çıkar. İnkar ve rahatsız edici düşünceler birbirini izleyerek kısır bir döngü
meydana gelir. Normal yanıtta kişi bu döngüyü kırar ve yaşanan gerçekle yüzleşerek olayı
kabullenir ve yaşamına devam eder.

Patolojik yanıtta, normal yenıtta izlenen devreler uzar ve çözümlenemez. Normal yanıtta
haykırış devresinde yaşanan korku, üzüntü ve öfke karşısında patolojik yanıtta kişi karşılaştığı
ani duygusal reaksiyon ile bütünlüğünü kaybeder. Artan duygusal reaksiyonların sonucu panik
veya tükenme dönemi yaşanır. Normal yanıtta yaşanan inkar süreci uzadığında yaşanan olay
ile ilgili aşırı sakınma tablosu ortaya çıkar. Kişi olayı hatırlatıcı inatçı imajlar ve düşünceler
içinde bunalır. Engel olamadığı bu düşünceler daha sonraki dönemde psikosomatik belirtiler ve
karakter bozuklukları olarak ortaya çıkar.
ODD sonrası karşılaşılan psikolojik sorunlar, çeşitli özelliklerle karakterize evrelerle
yapılandırılabilirler.
ACİL EVRE:
ODD sonrası ilk gün veya saatlerde ( 0-72 saat );


Uyuşukluk, hissizlik.



Korku



Güvensizlik



Evini terk etmede gönülsüzlük.



Karar verme güçlüğü.



Abartılmış duygular.



Yaygın anksiyete.



Suçluluk duygusu.



Çatışmalar.



Ambivalans.
251



Affektif ve kognitif değişkenlik.



Konfüzyonel durum.



Kahramanlık veya fedakarlık davranışları.



Kendisi veya ailesi için yardım arama.



Diğer kazazedelere yardım.

11.2 İLK KRİZDEN SONRA YARDIM ETMEK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?
KENDİNİZE VE AİLENİZE YARDIM:


Kendi duygularınızı tanıyın.



Kendi duygularınızla ilgili olarak diğerleri ile konuşun. Bu stresinizin azalmasına ve
diğerleri ile bunu paylaşmanıza yardım edecektir.



Gerektiğinde yardım isteyin.



Fırsat bulduğunuzda, zamanı önemsemeden, hoşlandığınız şeyler yapın.



Yeterince dinlenin.



Olabildiğince çok fiziksel aktivite yapın, yürüyüş veya koşma gibi.



Çevrenizdekileri kucaklayın, dokunma çok önemlidir.


TOPLUMA YARDIM:


Problemi olan kişilerin dinleyin.



ODD'la ilgili kendi duygularınızı paylaşın.



İrrtabilite ve kızgınlıklara karşı toleranslı olun. Bu dönemlerde herkes stresli olur.



Gelen ve gelecek olan yardımlar konusunda bilgilerinizi diğer kişilerle paylaşın.

ODD SONRASI ERKEN EVRE:
Durum stabil hale geldikten sonra daha uzun süreli çözümlere yönelmek gerekir. İlk hafta
“balayı”fazı, kişiler gelecek konusunda iyimserdirler. Takip eden haftalarda, ODD’un yarattığı
sonuçlara yaklaşım daha gerçekçi olur.
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İştah değişikliği ve sindirim problemi.



Uyku bozukluğu ve başağrısı.



Kızgınlık ve şüphecilik.



Duygusuzluk ve depresyon.



Nedensiz ağlama.



Kendi geleceğine ait kararlarda "eli kolu bağlı olma" hissi.



Allerjik reaksiyonlarda artış.



Artmış duygusallık.



İrritabilite.



Geleceğe ait anksiyete.



Gelen yardımlar karşısında düş kırıklığı ve red etme.



Kendisini aile, arkadaş veya sosyal aktivitelerden izole etme.



ODD'u önleyememeye bağlı suçluluk duygusu.



Aile içi şiddet.

Bu fazda, posttravmatik stres bozukluğu, genel anksiyete bozukluğu, yas,posttravmatik
depresyon, kültüre bağlı
hastalıklar görülebilir.
POSTTRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU (PTSB):

Karakteristik semptomlar:


Olayın "yeniden yaşanması" olgusu ( olayın sık sık anımsanması, kabuslar görme, olayı
çağrıştıran durumlarda yoğun sıkıntı duyma ve fizyolojik tepkiler verme).



Olayı anımsatan durumlardan sürekli kaçınma ve genel tepki verme düzeyinde azalma
(travmayı anımsatan duygu, düşünce ve ortamlardan kaçınma, travmanın önemli bir
yönünü hatırlayamama, günlük yaşam etkinliklerine ilginin kaybolması, insanlardan
uzaklaşma, yabancılaşma, bir geleceğinin kalmadığı duygusuna kapılma).



"Aşırı uyarılmışlık" belirtileri (uyku bozukluğu, öfke patlamaları, aşırı tedirginlik).
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Tanı için bu belirtiler en az 1 ay sürmelidir. PTSB kronik ve gecikmiş tipleriyle önemli bir
psikososyal sorun oluşturmaktadır. Olguların yaklaşık yarısı ilk üç ay içinde iyileşir.
Semptomlar üç aydan daha uzun sürüyorsa kronik PTSB tanısı alır. Eğer semptomlar stresörden
6 ay sonra ortaya çıkmışsa tanıya geç başlangıçlı deyimi eklenir. Tedaviden yararlananlarda
yıllar sonra ailesinden biri veya yakın arkadaşının ölümü ile PTSB 'nın bütün semptomlarının
yeniden görülmesi yaygındır. Nadir de olsa bazı hastaların orjinal travmadan yıllar sonra PTSB
geliştirebileceği bildirilmektedir.
GENERALİZE ANKSİYETE BOZUKLUĞU ( GAB ):

Karakteristik semptomlar:


ODD veya sonuçları karşısında üzüntü, devamlı ve yoğun anksiyete.



Üzüntüyü kontrol etmekte zorluk.



Anksiyete ve üzüntü birlikte yaşanan semptomlardır. Rahatlayamama, yetersizlik
duygusu, konsantrasyon güçlüğü, irritabilite, kas gerginliği ve uykuya dalmada güçlük
veya uykusuzluk.



GAB olan kişilerde semptomlar her zaman bu kadar çok yoğun olmayabilir. Kişilerde
stres yaratan olaya karşı oluşan üzüntü sosyal hayatını, işini, evliliğini veya diğer
alanlardaki ilişkilerini etkileyebilir. Somatik ve depresif semptomlar ayrıca yaygın
olarak görülebilir.

YAS:
Sevilen birinin kaybı sonucu duygusuzluk hissi, duyguları erteleme ve yavaşça gerçeğin ortaya
çıkması “yas”a izin verebilir. Kaybın anlamı hissedildiğinde ve gerçekle karşı karşıya
kalındığında, kaybedilen kişiye hasret, kayba karşı kızgınlık ve anksiyete görülebilir. Yas
periyodunun sonunda, kaybımızla ilgili hatıralarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Ve sonra
psikolojik bağlarımızın kopmasına izin vermeliyiz. Bu süreç bütün kültürlerde farklı şekilde
olabilir.
POSTTRAVMATİK DEPRESYON:
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Travmatize kişilerde akut veya kronik dönemde yaygın olarak görülmektedir. Sıklıkla PTSB
olan kişilerde görülür. Travma önceden varolan depresyonu yeniden uyarabilir.
Depresyonun yaygın semptomları; üzüntü, hareketlerde yavaşlama, enerji kaybı, uykusuzluk,
konsantrasyon bozukluğu, apati, önceden zevk alınan aktivitelerden eskisi gibi zevk alamama,
suçluluk duygusu, sosyal izolasyon, umutsuzluk, irrtitabilite vs. Bazı vakalarda duygu
tanımlaması yapılamaz, bazılarında somatik şikayetler vardır. İntihar girişimleri olabilir.
Çocuklarda somatik semptomlar, irritabilite, sosyal izolasyon yaygın olarak görülür.
Bazı kültürlerde depresyon somatik şikayetlerle ön plandadır; sinirlilik, baş ağrısı, yaygın
kronik ağrılar, yorgunluk, kalp şikayetleri, öfke duyguları görülebilir.
KÜLTÜRE ÖZEL HASTALIKLAR:
ODD’lar sonrası bazı kültürlerde görülen özel hastalıklar vardır. Örneğin, Latin Amerika and
Karayipler’de susto and ataques, Güney Pasifik’de amok, Hindistan’da dhat, Güney Asya ve
Güney Pasifik’de latah gibi.
Dünyanın bir çok yerinde emosyonel sorunlar, somatik şikayetler veya somatik hastalık
korkuları şeklinde (hipokondriyazis, infeksiyona yakalanma korkusu) görülür. Bazı kültürlerde,
ODD’larda strese bağlı bozukluklar “kendini kaybetme” şeklinde görülebilir.

NE YAPABİLİRSİNİZ?


Kendi duygularınızı tanıyın. ODD’lar sonrası güçlü duygular çoğunlukla herkeste
aynıdır. Bu anormal değildir.



Diğer insanların tepkilerine toleranslı olun. İrritabilite veya kızgınlıklar. ODD herkes
için bir stres kaynağıdır.



Duygularınız hakkında diğerleri ile konuşun, yalnız değilsiniz.
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Kendinize iyi bakın. Yeterince dinlenin. İyi beslenin. Hoşlandığınız şeylere zaman
ayırın. Olabildiğince aktivitede bulunun; yürüme, koşma gibi.



Gevşeme tekniklerini öğrenin ve düzenli olarak yapın.



Gelen ve gelecek olan yardımlar konusunda kesin bilgilerinizi paylaşın.



İnaktif veya diğerlerine bağlı bir kişi olmayın. Sizi etkileyen kararları kendiniz alın.
Kendi problemlerinizi kendiniz çözün.



Normal aile rolü ve fonksiyonuna olabildiğince erken dönün.



Diğerlerinden izole olmayın. ODD'a toplumun sorumluluğuna katılın Diğerlerinden
yardım isteyin ve yardım edin.

YENİDEN YAPILANMA EVRESİ:
ODD’dan altı ay veya daha fazla zaman sonraki dönemdir. Bu dönemde kazazedelerin çoğu ,
olayın etkisinden kurtulmuş olmasına rağmen, bir kısmında başlamış olan semptomlar devam
etmektedir. Daha erken dönemde semptom göstermeyenlerin bir kısmında, geç dönemde
anksiyete ve depresyon görülebilmektedir. Bu dönemde intihar riski oldukça artmaktadır. Geç
dönemde görülen diğer semptomlar; kronik gastrointestinal semptomlar, iş veriminde düşme,
düşüncede yavaşlama, günlük aktivitelere ilgi kaybıdır.


Uzun süreli, tekrarlayan, ciddi travmalar “kompleks post travmatik stres sendromu”na
neden olabilir. Semptomları:



Kendi kendini algılamada değişiklik ( utanç, suçluluk duygusu ).



Duygudurumunu düzeltmede zorluk çekme, inatçı depresyon, tekrarlayan intihar
girişimleri.



Bilinç durumunda değişiklikler ( amnezi, yoğun düşünceler ).



Kişiler arası ilişkilerde zorluk yaşama.



Güvensizlik, umutsuzluk.



Kötü uygulamaların algılanmasında değişiklikler ( öç almanın yanında endişe
duygularının varlığı, kötü uygulama yapan kişilere karşı mevcut güçle gerçekçi olmayan
girişimlerde bulunmak, paradoksal olarak kötü muamele gösteren kişiye şükran duymak
gibi ).
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11.3 ODD’LARDA RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK GRUPLARI


Sağlık çalışanları.



Aile üyesi kaybı olanlar, mağdurlar.



5-10 yaş grubu çocuklar.



Bebekli anneler.



Okulda veya işte önceden de adaptasyon zorluğu olan kazazedeler veya yüksek riskle
baş etmede zorluğu olanlar.

ÇOCUKLAR:
Okul öncesi çocuklarda anksiyete belirtileri; ebeveynlerden ayrılma korkusu, yabancılardan ve
hayvanlardan korkma şeklinde veya uyku bozuklukları şeklinde yaygın hale gelebilir. Çocuklar
ODD’larla ilgili olsun olmasın bazı çevrelerden veya durumlardan kaçınabilir. Kelimeler,
semboller veya oyunlarla yaşadıklarını tekrarlayabilir. Duygularına sınırlı baskı uygulayabilir
veya oyunları sırasında duygularını açıkça ortaya koyabilir. Sosyal çekilme veya kazanılmış
becerilerde kayıp ( tuvalet eğitimi gibi ) olabilir.
Adolesans dönemine yakın çocuklar, yetişkinlere benzer sorunlar gösterirler. Daha yüksek
düzeyde agressiv belirtiler, suçluluk, madde kötüye kullanımı gibi.
Çocukların kişisel gelişimi açısından ODD’ların yarattığı etkiler psikolojik açıdan oldukça
önemlidir. ODD’lar sonrası oluşan semptomlar tedavi edilemediğinde veya ODD devam
ettiğinde, tekrarlayan depremler ya da savaş, toplama kampları gibi yerlerde yaşama, çocukların
sorunlarını daha da büyütecektir. Çocuklar korku ve anksiyete ile büyüyeceklerdir. Aileden,
evinden ayrılma devamlı yaşanan bir korku olacaktır. Uzun süre bu durumlara maruz kalan
çocukta duyarsızlık gelişebilir ve çocuk günlük yaşamda soğuk, duygusuz olabilir.

ÇOCUKLARDAKİ ÖZEL ETKİLER:


Yatak ıslatma gibi regrese davranışlar.



Aileye aşırı düşkünlük.



Yatmaya gitmede direnç.



Kabuslar.
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ODD'un hiç olmadığına dair fantaziler.



Ağlama ve bağırmalar.



İçe kapanma ve hareketsizlik.



Okula gitmeyi red etme.



Okul problemi ve konsantrasyon bozukluğu.

ÇOCUĞUNUZA YARDIM:
Çocuğunuzla, duyguları ve sizin hissettikleriniz hakkında konuşun. Çocuğunuzun yaşı ne
olursa olsun, aynı duyguları paylaştığınızı göreceksiniz.
Çocuğunuzdan ODD'u çizmesini, yaşananlarla ilgili masal anlatmasını isteyin. Bu
çocuğunuzun ne olduğunu , nasıl gördüğünü anlamanızı sağlar.
Çocuğunuzun anlayabileceği şekilde ne olduğunu onunla konuşun.
Çocuğunuza güvende olduğunuzu tekrarlayın. Bu güvenceyi gerekli sıklıkta verin.
Bulunduğunuz yerdeki güvenlik durumunu yeniden gözden geçirin.
Çocuğunuza sarılın. Dokunma ek bir güvenlik duygusu verir.
Çocuğunuzla her zamankinden daha fazla zaman geçirin, özellikle yatma zamanı.
Yaptığı iyi davranışları onaylayın ve ona söyleyin.
ODD'un çocuğunuzu nasıl etkilediğini öğretmenine, bakıcısına ve diğerlerine anlatın.
YAŞLILAR
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ODD’larda yaşlıların karşılaştıkları sorunlar değişiktir. Bazı durumlarda etkilenme gençlerden
daha fazla iken bazı durumlarda daha azdır. Araştırmalara göre yaşlıların ODD’lardan
emosyonel etkilenmeleri giderek artış göstermektedir. Yaşlılarda, depresyon ve stresin yarattığı
diğer bozukluklar (genç ve erişkinlerdeki semptomların tamamen aynısı olmasa da)
görülmektedir. Oryantasyon bozukluğu, hafıza kaybı ve dikkatsizlik yaşlılarda depresyonun
belirtileridir. Yaşlıların kaybettiklerini (çocuklarını, evini, anılarını) yerine koymak için zamanı
olmayabilir.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI:
ODD’larda sağlık çalışanları emosyonel etkilenim açısından yüksek risk grubudurlar:


Diğer kazazedeler gibi birinci dereceden olaydan etkilenmiş olabilirler.



Kazazedelerin üzücü hikayeleri, dehşet verici olaylara tanık olmak, onlarda duygusal
patlamalara sebep olabilir.



İşleri tehlikeli, zor ve yorucu olabilir.



İşleri uykusuzluk ve kronik yorgunluğa neden olabilir.



Çeşitli stres şekilleri ile karşı karşıya kalabilirler. Organizasyon, bürokratik engellere
rağmen elden gelen yapıldığı halde, yeterince etkili olamadıklarına dair suçluluk
duygusu içinde olabilirler.



Birinci dereceden kazazedelerin yardımlardan yeterince yararlanamadıkları konusunda
suçluluk duyabilirler.



Triaj gibi uygulamalarda kendilerini yetersiz hissedebilirler.



Travma sonrası sorumluluklara ek olarak güçsüzlük, kızgınlık, kendini güvende
hissetmeme, suçluluk duyguları olabilir. Çalışma süresince bu semptomların uzun süre
görülmesi “tükenmişlik (burnout)” sendromuna neden olur.

Tükenmişlik Semptomları;


Kronik yorgunluk



Konsantrasyon bozukluğu



Somatik semptomlar



Uyku bozuklukları



Cesaret kaybı
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Kendi önemleri hakkında abartılı inanışlar.



Kahramanca davranmak adına, dikkatsiz davranışlarda bulunma.



Kendi güvenliğini ve fiziksel ihtiyaçlarını ihmal etme.



Kinizm



Etkisizlik



Amirlerinden, kendilerine yardım edenlerden şüphelenme



Aşırı alkol, sigara, kafein kullanımı.

ODD ALANINDA NE YAPABİLİRSİNİZ?


Duygularınızı tanıyın, anlayın. Duygularınız anormal veya aptalca değildir.



Diğer çalışanların veya kazazedelerin reaksiyonlarına (irritabilite, kızgınlık) toleranslı
olun. ODD herkes için bir stres kaynağıdır.



Diğer çalışanlarla duygularınız hakkında konuşun. Paylaşmak stresinizi azaltacaktır.



Kendinize iyi bakın. Kendinize bakımı, sağlık çalışanının en önemli görevinden ayrı
tutmayın. İşinizi yapmak için bu gereklidir. Yeterince uyuyun. Dinlenme araları verin.
Düzenli beslenin. Fazla miktarda kafein veya alkol almaktan kaçının. Olabildiğince
fazla yürüyüş, koşma gibi aktivitelerde bulunun. Zaman buldukça hoşlandığınız şeyler
yapın. Gevşeme teknikleri öğrenin ve düzenli olarak uygulayın.



Diğer çalışanlarla veya kazazedelerle çatışma olduğunda, kısa bir ara verin. Gevşeme
tekniği uygulayın. Birisi ile konuşun. Fakat kendi kendinize ne olduğu ile ilgili
düşünceye dalmayın. Birkaç dakika sonra görevinize dönün.



ODD alanında verilen debriefing oturumlarına düzenli olarak katılın. Bu özellikle,
evinize dönmeden önce , düzenli yaşama rahat geçişiniz için önemlidir.

EVİNİZE DÖNDÜĞÜNÜZDE:


Eski yaşamınıza dönmek için kendinize zaman tanıyın. Normal aktivitelerinize
tamamen başlamadan önce zamana ihtiyacınız olduğunu anlamaları için ailenize
yardımcı olun.



Diğer arkadaşlarınızın yakınları ile paylaşmak istediklerine toleranslı olun. Onlara ne
olduğu, onlar için önemlidir, sizin tecrübeleriniz sizin için önemlidir.
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Duygularınızı rahat bir şekilde gösterin. Ailenizin size karşı sorumlulukları, sizin
hakettiğinizi düşündüğünüz şeyler veya beklentileriniz olmayabilir. Beklenmedik
reaksiyonların farkında olmalısınız ( ODD alanındaki deneyimlerinizi hatırlatan kişiler,
sesler, görüntüler ). Bunun için yakınlarınızı hazırlayın ve gerçekçi olun. ODD sonrası
zamansal evreler 3’e ayrılmaktadır:

1. Acil Evre: İlk 72 saatlik dönemi içerir. Biyopsikososyal tepki modelinde kurtarıcı evresi ile
aynı döneme rastlamaktadır. Bu dönemde kişilerde artmış enerji gözlenir.
2. ODD Sonrası Erken Evre: ODD sonrası 2. gün ile 3. ay arasındaki dönemi kapsar.
Biyopsikososyal tepki modelinde balayı evresi ve gerçekle yüzleşme evresini kapsar. Balayı
evresi iyimserlik ve enerji azalmasıyla karakterizedir. Gerçekle yüzleşme evresinde kişilerde
aşırı yorgunluk meydana gelir. Bu dönemim sonunda enerji geri gelmeye başlar.
Yeniden Yapılanma Evresi: ODD sonrası 6. ay ile 36. ay arasındadır. Bu dönem
biyopsikososyal tepki modelinde aynı isimle beliritlmektedir. “ODD öncesi enerjinin yeniden
kazanılması ile zamansal evre tamamlanır.
Acil ve ODD sonrası erken evredeki idari görevler 7 temel başlıkta toplanabilir;
1. Diğer kurumlar ile koordineli çalışmak
2. Acil ruh sağlığı hizmetleri ile eşgüdümü sağlamak
3. İhtiyaçların değerlendirilmesi ve bilgi toplanmasını sağlamak
4. Halkı bilgilendirmek üzere medya ile eşgüdümlü çalışmak
5. Acil hizmeti verenlere ruh sağlığı hizmeti vermek için diğer yardım kurumları ile
işbirliği yapmak
6. Personel kaynaklarının dağıtımı
7. Hizmetlerin belgelenmesinde diğer birimlerle işbirliği
Yeniden yapılanma evresindeki idari görevler 4 başlıkta toplanabilir:
1. Diğer kurumlar ile koordineli çalışmak
2. İhtiyaçların değerlendirilmesi ve bilgi toplanmasını sağlamak
3. Kriz danışma programı kurmak
4. Poliklinik ve klinik hizmetlerinin düzenlenmesi
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11.4 RUH SAĞLIĞI SORUNLARINDAN KORUNMA YOLLARI ( GEVŞEME
EGZERSİZLERİ )
NEFES EGZERSİZİ:
Olabildiğince sakin bir ortamda rahat bir pozisyon alıp, gözlerinizi kapatın.
Vücudunuzun gevşemeye hazırlanması için bir kaç derin nefes alın.
Şimdi derin bir nefes alıp, 3-5 veya 10'a kadar sayarak nefesinizi tutun.
Tuttuğunuz nefesi yavaş bir şekilde dışarıya verin.
Tekrar nefes alın, birkaç dakika tutun ve nefesinizi verin.
KAS GEVŞEME EGZERSİZİ:


Her iki elinizde sıkı bir yumruk yapın.



Yumruğunuzu çok sıkın, öyle ki kollarınızda basınç hissedin.



Şimdi aniden rahatlatın.



Kollarınızdaki gevşemeyi takiben hissettiklerinize dikkat edin.



Şimdiye kadar yaptıklarınızı tekrar edin.



Kollarınızdaki kasların gevşemesi sırasında hissettiklerinizi düşüncenizde kollarınızdan
göğsünüze, mideye, kalçaya doğru yönlendirin. Gevşeme ile ilgili duygularınızı
bacaklarınızda, dizinizde, ön bacaklarınızda, bileklerinizde ve ayaklarınızda odaklayın.



Şimdi bu duygularınızı omuzlarınızdan boyuna, çeneye, şakaklarınıza ve başınıza doğru
hareket ettirin.



Derin bir nefes alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin.

GÖRÜNTÜ EGZERSİZİ:
Rahat bir pozisyona geçin.
Gözlerinizi kapatın.
Vücudunuzu kontrol edin. Daha iyi hissetmenizi ve daha rahat olmanızı sağlamaya hazırlayın.
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Derin bir nefes alın.
Nefesinizi bir kaç dakika tutun.
Nefesinizi yavaş bir şekilde verin.
Tekrar derin bir nefes alın.
Aldığınız nefesi 3-5-10'a kadar sayarak tutun.
Yavaş yavaş tuttuğunuz nefesi verin.
Tekrar nefes alın, tutun ve nefesinizi verin.
Nefesinizi verirken vücudunuzdaki gerginliğin azaldığını hissedin.
Burnunuzdan ve ağzınızdan nefes veriniz. Bunu tekrarlayın.
Vücudunuzu rahatlattıktan sonra gözleriniz kapalı ve aynı pozisyonda kendinizi rahat
hissedeceğiniz bir ortamı düşünün. (Örneğin ormanda, ağaçların arasında dolaşırken, serin bir
havanın yüzünüzde hissetmeniz, güzel havanın kokusunu duymanız, )
Bu ortamdan uzaklaşırken kendinizi dinlenmiş ve daha iyi hissederek gözlerinizi açın.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
11.1

Stres kavramını

11.2

Olağandışı durumların topluma etkisini

11.3

Olağandışı durumların psikolojik sonuçlarını

11.4

Olağandışı durumlarda sık görülen ruh sağlığı sorunlarını

11.5

Risk gruplarını

11.6

Olağandışı durumlarda ruh sağlığı hizmetleri

11.7

Gevşeme egzersizlerini
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Bölüm Soruları
1.

I. Acil evre
II. ODD sonrası erken evre
III. Yeniden yapılanma evresi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olağandışı durum sonrası zamansal evrelerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
DOĞRU YANIT: E

2. Kronik yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, somatik semptomlar, uyku bozuklukları,
cesaret kaybı, kendi güvenliğini ve fiziksel ihtiyaçlarını ihmal etme, kinizm, etkisizlik,
amirlerinden, kendilerine yardım edenlerden şüphelenme, aşırı alkol, sigara, kafein kullanımı
ile giden ruhsal durum için aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur?
A) Şizofreni
B) Bipolar bozukluk
C) Histriyoni
D) Tükenmişlik
E) Bulimiyanervosa
DOĞRU YANIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanma evresinin semptomlarından değildir?
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A) Kendi kendini algılamada değişiklik ( utanç, suçluluk duygusu )
B) Duygudurumunu düzeltmede zorluk çekme, inatçı depresyon, tekrarlayan intihar
girişimleri
C) Kişiler arası ilişkilerde zorluk yaşama
D) Güvensizlik, umutsuzluk
E) İç görü kaybı
DOĞRU YANIT: E
4. Aşağıdakilerden hangisi olağandışı durumlarda ruh sağlığı açısından risk gruplarından
değildir?
A) Sağlık çalışanları
B) Aile üyesi kaybı olanlar, mağdurlar
C) 25-39 yaş arası erişkinler
D) Bebekli anneler
E) Okulda veya işte önceden de adaptasyon zorluğu olan kazazedeler veya yüksek riskle baş
etmede zorluğu olanlar
DOĞRU YANIT: C

5.
I. Yatak ıslatma gibi regrese davranışlar
II. Ağlama ve bağırmalar
III. İçe kapanma ve hareketsizlik
IV. Okul problemi ve konsantrasyon bozukluğu
V. ODD'un hiç olmadığına dair fantaziler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olağandışı durum sonrası çocuklardaki özel
etkilerdendir?
A) I,III,IV,V
B)I, II, III,V
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C) II, III,IV,V
D) I, II, III, IV
E)I, II, III, IV, V
DOĞRU YANIT: E

6.
I. Kegel egzersizleri
II. Nefes egzersizleri
III. Kas gevşeme egzersizleri
IV. Görüntü egzersizleri
Yukarıdakilerden hangisi ruh sağlığı sorunlarından korunmak için kullanılacak
egzersizlerdendir?
A)I ve II
B) II ve III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) Yalnız I
DOĞRU YANIT: D

7.
I. Kegel egzersizleri
II. Nefes egzersizleri
III. Kas gevşeme egzersizleri
IV. Görüntü egzersizleri
Yukarıdakilerden hangisi ruh sağlığı sorunlarından korunmak için kullanılacak egzersizlerden
değildir?
A)I ve II
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B) II ve III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) Yalnız I
DOĞRU YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi olağandışı durumlarda ruh sağlığı açısından risk gruplarından
değildir?
A) Sağlık çalışanları
B) Aile üyesi kaybı olanlar, mağdurlar
C) 5-10 yaş grubu çocuklar.
D) Bekar erkekler
E) Okulda veya işte önceden de adaptasyon zorluğu olan kazazedeler veya yüksek riskle baş
etmede zorluğu olanlar
DOĞRU YANIT: D

9. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı sorunlarından korunmak için kullanılan görüntü
egzersizlerinde yapılmaz?
A)Rahat bir pozisyona geçmek
B) Gözleri kapatmak
C) Derin nefes almak
D)Nefesinizi bir kaç dakika tutmak
E) Hızlıca nefes vermek
DOĞRU YANIT: E

10.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri stresi arttıran karakteristiklerdendir?
I.

Stres yaratan durumun süresi
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Olayın etkisinin şekli ve yayılımı
Stresin önceden bilinmesi
Stresin kontrol edilebilirliği

II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
Hepsi

DOĞRU YANIT: E
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12.HASSAS GRUPLAR-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1

Afetlerde Risk Grupları

12.2

Afetlerde Risk Gruplarına Yaklaşım

12.3

Mülteci Çocuklara Yaklaşım

273

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Afetlerde kimler risk grubundadır?
Afetlerde risk grubundakilere yaklaşım nasıl olmalıdır?
Mülteci Çocuklara yaklaşımda kilit noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde edileceği veya
geliştirileceği
OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA
HASSAS GRUPLAR

Afetlerde

OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA
HASSAS GRUPLAR

Afetlerde risk

risk

grupları

gruplarına
yaklaşım

OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA Mülteci çocuklara
HASSAS GRUPLAR

yaklaşım kilit
noktalar
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Anahtar Kavramlar
Risk grupları
Risk gruplarına yaklaşım
Mülteci çocuklar
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Giriş
OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA HASSAS GRUPLAR
12.1 RİSKGRUPLARI:

Olağandışıdurumkarşısındadahaöncedenfiziksel,ruhsal,sosyalyöndenriskaltındaolan
toplum üyeleri kendilerini olağandışı durum nedeniyle artmış sorunlar karşısında
bulabilirler.Bu sorunlar biyolojik ya da sosyal nitelikli olabilir;



İklim değişikliği(soğuk,nem,rüzgar...)



İzlemeleri gereken diyeti yapamamaları



Günlükyaşamısürdürebilmekiçindahafazlaenerjigereksinimivestresya
şanması



Yaşamkoşullarınedeniyleküçükkazalardaartış(kesi,yaralanma,yanık...
)



Yaşamıkolaylaştıranaraçgereçyokluğu(gözlük,işitmecihazları,tekerleklisa
ndalye...)



Süreklikullanılanyadaözelilaçlarınyokluğu,sağlanmasındagecikmeler(anti
hipertansifler,insülin...)Gibibiyolojikniteliklisorunlarınyanısırakültürelve
sosyopolitiketkenlernedeniylebazıgruplardahafazlazorlukyaşayabilir.

Uluslararasıkızılhaçfederasyonuburiskyaklaşımıçerçevesinderiskgruplarını şu şekilde
tanımlamıştır:
“yaşamı,asgarisosyal,ekonomikgüvenceileinsanikoşullardayaşamakapasitesinitehdit
edendurumlardandolayıenbüyükriskaltındaolanlar”

Bu tanıma göre;
maddikaynakve/veyasosyaldestektenyoksun,sosyalkatılımdandışlanmış,yoksulluk
düzeyiyüksekolanbölgelerde(gecekondu,ulaşımızorköyler,yoğunendüstribölgeleri)
yaşayanlarolarak risk grupları olarak sıralanabilir
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Bir başka tanıma göre“hastalık ve beslenme bozukluklarına daha yatkın
olançocuk,gebelohusa,yaşlı,evsizlergibitoplumunbellikesitleri”risk grupları olarak
alınabilir.
RİSK GRUPLARI
*Yalnız Çocuklar
*Travmaya maruz kalmış çocuklar
*Yalnız genç kadınlar
*İzole kadınlar
*Fiziksel engeli olanlar
*Psikolojik engeli olanlar
*Yalnız Yaşlılar
*Destekten yoksun aile reisleri (kadın ya da erkek)
*İşkence ya da şiddet kurbanları
*Sosyal ve etnik azınlıklar ya da izole mülteciler

KİLİTNOKTALARI:

Olağandışı durum sırasında yerel ve destek için gelen sağlık personeli risk
gruplarına yönelik özel düzenlemeler yapmalıdır. Aşağıda bu düzenlemeleri
gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken kilit noktalar sıralanmıştır:
Özelgereksinimleriolanriskgruplarınısistematikolarakbelirleyebilecekbirsistemgeliş
tirilmeli.
Gerekliolduğuandabugruplarıngereksinmelerinikarşılayacakönlemleralınmalı
Risk gruplarına verilecek hizmet olabildiğince toplum tabanlı olmalı.
Riskgruplarınayönelikhizmetlerolabildiğincekendigereksinmelerinikarşılayabilm
eleriiçinkapasitelerinigeliştirmeyeyönelikolmalı.
Riskgruplarınıtoplumungenelindenizoleetmekonlarıdahadamarjinalleştirmek
anlamınagelecektir,bundankaçınmakgerekir.
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Afetzedelerinbiryerdendiğerinenakledilmesigerektiğinderiskgruplarına(gebe
kadınlar,yaşlılar,engelliler)uyguntaşımasistemioluşturulmalı.
Ailedesteğiyadaözeldestekolmadanyaşamınısürdüremeyecekolanlaraaileninb
ir arayagetirilmesikonusundaayrıcalıksağlanmalı.
Riskgruplarınıngünlükyaşamgereksinmelerinikarşılayıpkarşılayamayacakları
değerlendirilmeli.
Toplumdakisosyalhizmetuzmanlarıbilinenuçnoktalardariskgruplarınınsorunl
arınıdinlemekveçözümlemeküzerebulundurulmalı.
İzole kişilerin ve grupların bulunmasına ve bu kişilere ulaşılmasına özen
gösterilmeli.
Mülteci topluluklarının içindeki azınlıkların, sunulan yardıma ulaştığından emin
olunmalı.
Mülteci katılımının toplumun alt gruplarını kapsamasına özen gösterilmeli.

12.2 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA RİSK GRUPLARINA YAKLAŞIM NASILOLMALI?
1.DEĞERLENDİRME:
Kim için,ne yapılmalı soruları yanıtlanmalı.

2.TARAMALAR:
Olabildiğince kısa sürede acil yardıma gereksinmesi olanlar
belirlenmeli(yalnızçocuklar,hastavemalnütrisyonlular,şiddetkurbanları,ileriderecedeengel
liolanlar)
Dahasonraizlemeyealınacaklarsaptanmalı(tekebeveynliaileler,yalnızkadınlar,
yaşlılar,rehabilitasyongerektirenözürüolanlar)
3.YARDIM:
Günlük temel gıda gereksinmesi,giysi ve barınma,Özel tıbbi bakım,
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Yaşlılara,malnütrisyonlubebeklere,emzikliannelere,gebekadınlaraözeldiyet
Hastaların,yaşlıların ve sakatların bir yerden diğerine taşınması,
Kimsesiz çocukların bakımı.
4. TOPLUM

TABANLI DEĞERLENDİRME:

*Gereksinmesi olanlar,toplum liderleri ve yetiştirilmiş sosyal görevliler tarafından
belirlenmeli.Kültür ve dil engelleri bu yolla aşılabilir.
Toplum risk haritaları
Toplum risk haritaları yerel sağlık çalışanları ve toplum tarafından çizilen şemalardır.
Risk haritaları en fazla riske maruz kalan bölge ve kişilerin belirlenmesinde yardım ve
boşaltma işlemlerinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesinde yardımcıdır.
Genellikle toplumun içinden gönüllü bir grup risk haritası çiziminde yardımcı olur,
haritası çizilecek alan önceden bölüşülmüşse zarar ve gereksinmelerin boyutu daha
kolay ve hızlı belirlenebilir.

5. PLANLAMA İLE İLGİLİ NOKTALAR:

Uzun erimde kendi kendine yeterlilik
Toplumun entegrasyonu
Danışmanlık
6. AİLE TABANLI

BAKIM:

Özel gereksinmesi olan kişilere olabildiğince kendi aileleri içinde bakım
sağlanmalı
Yalnız olan sakat, yaşlı, kronik hasta ve çocuklara koruyucu aile sağlanmalı

Aile bakımının avantajları:
-sürekli bireysel özen gösterilebilmesi
-kültürel olarak uygunluk
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-sosyal entegrasyona yardımcı olması
-dış kaynaklara daha az bağımlı olması
7. KURUM

BAKIMI:

Yalnız yaşlılar, sakatlar gibi aile desteğinden yoksun kişilere kurum bakımı
sağlanmalı. Kurum bakımı öncesinde farklı seçeneklerin değerlendirilmesi gerekir.
-aileler bir araya getirilebiliyor mu?
-yaşlı ve sakatlara kendi evlerinde bakım sağlanabiliyor mu
-koruyucu aile sağlanabiliyor mu?
-dini kuruluşlar bakım için uygun mu?

BU SORULARI MUTLAKA YANITLAYIN
1.Ailede ya da çevrede tedavi gerektiren bir hastalığı ya da yaralanması olan birisi
var mı?
2.Kendisine bakım konusunda zorluğu olan birisi var mı?
3.Besin maddesi, su ve yemek pişirmek için ocak sıkıntısı olan var mı?
4.Günlük yaşamını sürdürmede gerekli olan kap-kacak, ocak, giysi, battaniye
v.b.malzemelere gereksinmesi olanlar var mı?
5.Yaşamak için yeterli yeri olmayan, çadırını kuracak yer bulamayan var mı?
6.Anne-babasından ayrılmış çocuklar var mı?
7.

Günlük yaşam aktivitelerini yapamayacak durumda olan, yürüyemeyen,

kollarını kullanamayan, görmeyen, işitmeyen, yaşlı ve desteği olmayanlar var mı?
8.

Sorunları olup normalden farklı davrananlar var mı?

9. Ara sıra konvülsiyon

geçirenler var mı?

10.Ailedeki birisinin eksikliği nedeniyle zor bir dönemde olan kişiler var mı?
11.Sadece baba ve beş yaşından küçük çocuklardan oluşan aileler var mı,
çocuklara kim bakıyor?
12.

Tekebeveynliailelerdeanneyadababadurumakendibaşınahakimolabiliyormu,y
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oksa toplumun desteğine gereksinmeleri var mı?
13.

Gereksinmelerin ve kaynakların değerlendirilmesi alt-grupların

belirlenmesine olanak sağlıyor mu?
14.

Risk gruplarının temel yardımdan yararlanması için ne tür önlemler alınmış?

15.

Kamplar veya yerleşim yerleri farklı gruplar arası çatışmaların en aza

indirgeneceği biçimde örgütlenmiş mi?
12.3 MÜLTECİ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM KİLİT NOKTALARI:
Geleneksel çocuk bakımı uygulamalarına saygılı ol.
Çocuklara ulaşabilmek için toplum tabanlı stratejiler geliştir.
Çocuklar için etkinlikler geliştirmek için yerel kaynakları belirle ve kullan.
Çocukların çocukluklarını yaşamalarına olanak sağla
Travmaya maruz kalmış çocuklara yardımcı olmada geleneksel toplum
liderlerinden yararlan.
Özellikle tek ebeveynli çocukların sorunlarına yoğunlaş.
Ailelerin çocuklarına bakabilme kapasitelerini arttıracak yollar ara.
Çocukların sağlık, beslenme, fiziksel ve emosyonel gereksinmelerinin
karşılandığından emin ol.
Uygun tarama yöntemleriyle travmaya maruz kalan, psikolojik sorunları olan
çocukları belirle.
Engelli çocukları belirle.
Engelli çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak için toplum tabanlı ve kültürel
olarak kabul görecek bir hizmet geliştir.
Doğumların kaydedildiğinden emin ol

12.4 ÇOCUKLARIN EMOSYONEL VE PSİKOLOJİK GEREKSİNMELERİ
Çocuklar emosyonel açıdan güvence ve süreklilik isterler.
En azından bir erişkin tarafından sürekli bakımının sağlanması.
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Diğer erişkin ve çocuklarla var olan ilişkilerin devam etmesi.
Eğitim, kültür ve dinle ilgili sosyal ilişkilerde süreklilik.
Özellik taşıyan bireysel sorunların çözümünde özel yardım.
Yalnız çocuklar, ek stres yaratacak etkenlerden özellikle uzak tutulmalı.
Ailenin olmadığı koşullarda toplumsal ve kültürel bağların korunması özel
bir önem taşır.
Süreklilik taşıyan bir sütannelik bakımı yeni doğanlar ve bebekler için
önemlidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
12.1

Afetlerde kimler risk grubunda kimler yer aldığını,

12.2

Afetlerde risk grubundakilere yaklaşım nasıl olduğunu

12.3

Mülteci Çocuklara yaklaşımda kilit noktaları
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi olağan dışı durumlarda risk grupları arasında değildir?
A) Yalnız Yaşlılar
B) Yalnız erkekler
C) İzole kadınlar
D) Yalnız genç kadınlar
E) Yalnız Çocuklar

DOĞRU YANIT: B
2.Aşağıdaki olağan dışı durumlarda kilit noktalardan hangisi doğru değildir?
A) İzole kişilerin ve grupların bulunmasına ve bu kişilere ulaşılmasına
özen gösterilmeli.
B) Mülteci topluluklarının içindeki azınlıkların, sunulan

yardıma

ulaştığından emin olunmalı.
C) Mülteci

katılımının

toplumun

alt

gruplarını

kapsamasına

özen

gösterilmeli.
D) Risk gruplarına verilecek hizmet olabildiğince azınlık gruplara
yönelik olmalı
E) Gerekli olduğu anda bu grupların gereksinmelerini karşılayacak
önlemler alınmalı
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DOĞRU YANIT:D
3.Aşağıdaki toplum risk haritaları hakkındaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Toplum risk haritaları yerel sağlık çalışanları ve toplum tarafından çizilen
şemalardır.
B) Risk haritaları en fazla riske maruz kalan bölge ve kişilerin belirlenmesinde
yardımcıdır.
C) Genellikle toplumun içinden gönüllü bir grup risk haritası çiziminde yardımcı
olur,
D) Risk haritaları en fazla riske maruz kalan bölge ve kişilerine yardım ve boşaltma
işlemlerinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesinde yardımcıdır.
E) Haritası çizilecek alan önceden bölüşülmüşse zarar ve gereksinmelerin
boyutunu belirlenmesini zorlaştırır.

DOĞRU YANIT:E
4.Aşağıdaki mülteci çocuklara yaklaşımda kilit noktalardan hangisi/hangileri olağan dışı
durumlarda doğrudur?
I.

Çocuklara ulaşabilmek için toplumda azınlıklardan oluşan gruplara
yönelik stratejiler geliştir.

II.

A)
B)
C)
D)
E)

Çocuklar için etkinlikler geliştirmek için yerel kaynakları belirle ve kullan.

III.

Ailelerin çocuklarına bakabilme kapasitelerini arttıracak yollar ara.

IV.

Özellikle tek ebeveynli çocukların sorunlarına yoğunlaş.

yalnız I
II, III ve IV
I ve III
I , II ve IV
I,II ve III
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DOĞRU YANIT:B
5. Aşağıdaki mülteci çocuklara yaklaşımda kilit noktalardan hangisi/hangileri olağan dışı
durumlarda doğrudur?
I. Uygun tarama yöntemleriyle travmaya maruz kalan, psikolojik sorunları olan
çocukları belirle.
II. Engelli çocukları belirle.
III. Doğumların kaydedildiğinden emin ol
IV. Çocukların çocukluklarını yaşamalarına olanak sağla
A)
B)
C)
D)
E)

yalnız I
II, III ve IV
I ve III
I , II ve IV
I,II ,III ve IV
DOĞRU YANIT:E

6. Aşağıdaki çocukların emosyonel ve psikolojik gereksinmelerinden hangisi/hangileri olağan
dışı durumlarda doğrudur?
Özellik taşıyan bireysel sorunların çözümünde özel yardım.

I.

Yalnız çocuklar, ek stres yaratacak etkenlerden özellikle uzak

II.

tutulmalı.
Ailenin olmadığı koşullarda toplumsal ve kültürel bağların korunması

III.

özel bir önem taşır.
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
II, III
I ve III
I , II ve III
I ve II
DOĞRU YANIT:D

7. Aşağıdaki aile bakımının avantajlarından hangisi/hangileri olağan dışı durumlarda
doğrudur?
I.

sürekli bireysel özen gösterilebilmesi
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kültürel olarak uygunluk

II.

sosyal entegrasyona yardımcı olması

III.

A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
II, III
I ve III
I ve II
I , II ve III
DOĞRU YANIT:E

8. Aşağıdaki aile tabanlı bakımda koruyucu aile sağlanması gereken kişilerdendir?
I.
II.

Yalnız olan sakat,
yaşlı,

III.

kronik hasta ,

IV.

çocuklar,
A)
B)
C)
D)
E)

yalnız I
II, III ve IV
I ve III
I , II ve IV
I,II ,III ve IV
DOĞRU YANIT:E

9. Aşağıdakilerden hangisi kurum bakımı öncesinde değerlendirilmesi gereken
durumlardandır?
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

aileler bir araya getirilebiliyor mu?
yaşlı ve sakatlara kendi evlerinde bakım sağlanabiliyor mu
koruyucu aile sağlanabiliyor mu?

Yalnız I
II, III
I ve III
I ve II
I , II ve III
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DOĞRU YANIT:E
10. Aşağıdakilerden hangisi olağan dışı durumlarda risk gruplarına yaklaşımda
planlama ile ilgili noktalardandır?
I.

A)
B)
C)
D)
E)

Uzun erimde kendi kendine yeterlilik

II.

Toplumun entegrasyonu

III.

Danışmanlık

Yalnız I
II, III
I ve III
I ve II
I , II ve III

DOĞRU YANIT:E
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13. OLAĞANDIŞI DURUMLARDA HASSAS GRUPLAR -II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1

Afetlerde Yalnız Çocuklara Yaklaşım

13.2

Afetlerde Kadınlara Yaklaşım ve Kilit Noktalar

13.3

Afetlerde Tek Kalmış Destekten Yoksun Aile Reislerine

Yaklaşım
13.4

Afetlerde Yaşlılara Yaklaşım

13.5

Afetlerde Engellilere Yaklaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Afetlerde Yalnız Çocuklara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Afetlerde Kadınlara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır? Kilit Noktalar Nelerdir?
Afetlerde Tek Kalmış Destekten Yoksun Aile Reislerine Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Afetlerde Yaşlılara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Afetlerde Engellilere Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

OLAĞANDIŞI

Yalnız Çocuklara

DURUMLARDA

Yaklaşım

HASSAS GRUPLAR II
OLAĞANDIŞI

Kadınlara Yaklaşım

DURUMLARDA
HASSAS GRUPLAR –
II
OLAĞANDIŞI

Tek Kalmış Destekten

DURUMLARDA

Yoksun Aile Reislerine

HASSAS GRUPLAR - Yaklaşım
II
OLAĞANDIŞI

Yaşlılara Yaklaşım

DURUMLARDA
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HASSAS GRUPLAR II
OLAĞANDIŞI

Engellilere Yaklaşım

DURUMLARDA
HASSAS GRUPLAR -II
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Anahtar Kavramlar
Yalnız Çocuklara Yaklaşım
Afetlerde Kadınlara Yaklaşım
Tek Kalmış Destekten Yoksun Aile Reislerine Yaklaşım
Yaşlılara Yaklaşım
Engellilere Yaklaşım
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13.1 YALNIZ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM
Çocuklarla ilgili olarak şu soruları mutlaka yanıtlayın
1. Çocuklarınsosyalgereksinmelerinikarşılamayayöneliközeletkinliklervarmı?
2. Travmayamaruzkalmışçocuklarınbelirlenmesivedesteklenmesiiçinkültürelaçıda
nkabulgörenbiryapılanmavarmı?
3. Apatik bebek, çocuk ve annelerin desteklenmesi için bir yapılanma var mı?
4. Çocuklar gündelik yaşamda ne gibi zorluklarla ve tehlikelerle karşılaşmaktadır?
5. Toplum ne tür kaynaklara sahip?
6. Çocukların psikososyal çevresini geliştirmek için neler yapılmış?
Okul
Oyun etkinlikleri
Gereksinimi olan ailelere destek
KİLİTNOKTALARI:
Yalnız çocuk terimi ailesinden ayrı düşmüş çocuklar için kullanılır.
Yalnızçocuklarınsaptandığından,öncelikliolarakkaydageçipbelgelendiğindeneminol
malı.
Fizikselveemosyonelgereksinmelerininkarşılanabilmesiiçinkültürelolarakkabuledilebilec
ek ve toplum tabanlı bir bakım sağlanmalı.
Her yalnız çocuk mutlaka bir sağlık taramasından geçirilmeli.
Her çocuk için dosya açılmalı ve bilgiler güncel olarak kaydedilmeli.
Bu çocuklara bakabilecek aileler araştırılmalı ve bu amaçla bir çizelge geliştirilmeli.
Gerekirse yalnız çocuklara bakan ailelere destek verilmeli.
Yalnızçocuğunbakıldığıyerdekidurumununiyiolupolmadığınıizlemekiçinbirisigörevlendir
ilmeli.
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Çocuğunbakımınıüstlenlerleçocuktansorumluolankurumarasındabiranlaşmaimzaland
ı.
Yalnız çocuğun ailesinin bulunmasına ve ailenin tekrar bir araya getirilmesine çaba
harcanmalı.
Ailenin tekrar bir araya getirilmesini engelleyebilecek tüm hareketlerden kaçınmalı.
Yalnız çocukların korunmasını sağlamak amacıyla politika belirlenmeli ve yayınlanmalı.
Çocuğun bakımını üstlenenlerle çocuktan sorumlu olan kurum arasında bir anlaşma
imzalanmalı.

YALNIZÇOCUKLARLAİLGİLİOLARAK ŞUSORULARIMUTLAKAYANITLAYIN

1. Yalnızçocuklarınbelirlenmesi,kaydedilipbelgelenmesiiçingeliştirilmişbirsistem
varmı?
2. Bu çocukların bakımları için gereken düzenlemeler yapılmış mı?
3. Anne babalarından ayrı kalmış çocukların bakımını kimler üstlenir?
4. Yalnız çocukların bakımı için geleneksel yöntemler nelerdir?
5. Eğer geleneksel yapı bozulduysa toplum liderleri,din adamları,eğitimciler ve çocuk
gelişim uzmanları bu çocukların bakımıyla ilgili nasıl bir tavır alırlar?
6. Toplum bu çocukların yerleştirilmeleriyle ilgili nasıl bir program yürütebilir?
7. Toplumun içinde çocukların bakımını üstlenebilecek nitelikli kişi ya da gruplar
var mı?
8. Kendi çocuğu olmayan çocuklara bakmayı üstlenebilecek sorumlu erişkinler var
mı? Eğer varsa bu bakım desteklenebilir ve süreklilik kazanabilir mi?

13.2 KADINLARAYAKLAŞIMKİLİTNOKTALARI:
*Kadınların özel gereksinmeleri belirlenip,değerlendirilmeli.
*Kadınlar acil yardım programlarının planlanması ve uygulanmasına katılmalı.
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*Kültürel olarak kabul edilen yerlerde su,sanitasyon ve yemek pişirme yerleri
düzenlenmeli.
*Kadınların birbirlerini destekleyecek mekanizmalar oluşturmaları sağlanmalı.
*Tüm kadınların sunulan hizmetlerden yararlanabildiğinden emin olunmalı.
*Irza geçme ve cinsel taciz kurbanı olan kadınlar belirlenmeli.
*Irza geçme ve cinsel taciz olgularının bildirilmesi için bir mekanizma oluşturulmalı ve
psikososyal destek verilmeli
*Irza geçme, fiziksel ve cinsel taciz kurbanı olan kadınların gereksinmelerine yanıt
verebilecek, kültürel olarak ses getirebilecek etkinlikler düzenlenmeli.
Risk grubu kadınlarla ilgili olarak şu soruları mutlaka yanıtlayın
1. Risk altındaki kadınların gereksinmelerini belirlemeye yönelik ne tür
adımlar atıldı?
2. Kadınları cinsel tacizden korumak amacıyla ne tür önlemler alındı?
3. Risk altındaki kadınlar genel acil yardımdan yararlanabiliyorlar mı?
4. Acil yardım programı çerçevesinde risk altındaki kadınların özel
gereksinmeleri nasıl karşılanmakta?
5. Geleneksel destek sistemleri risk altındaki kadınların gereksinmelerini
karşılamak amacıyla yeniden düzenlendi mi?
13.3 TEKKALMIŞ
DESTEKTENYOKSUNAİLEREİSLERİNEYAKLAŞIMKİLİTNOKTALARI:
*Gereksinmesi olan tek ebeveynli aileler belirlenmeli.
*Ailelerin bölünmesi önlenmeye çalışılmalı.
*Destek gruplarının oluşumu sağlanmalı.
*Gönüllüler, komşular ya da akrabaların ev içi yardımları düzenlenmeli.
*Özellikle babanın yalnız olduğu tek ebeveynli aileler daha fazla parçalanmaya
adaydır, bunedenle öncelikle yardım görmeli.
*Destekten yoksun, annenin yalnız olduğu tek ebeveynli ailelerde fiziksel güvenlik
sağlanmalı.
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Tek kalmış destekten yoksun aile reisleri ile ilgili olarak şu soruları mutlaka yanıtlayın
1.

Tek ebeveynli aileler ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar?

2.

Aileye yardımcı olabilecek bir arkadaş, akraba ya da komşu var mı? Eğer

yoksa ne tür bir destek sistemi oluşturulabilir?
3.

Ailedeki bireyler kayıp aile fertlerini araştırabilmek için gerekli bilgiyi verebiliyorlar

mı?
4.Şu anda aile ile birlikte olmayan kadına ya da erkeğe ne olmuş?
5.Çocuklar ve anne ya da baba; sağlıklı,yeterince beslenmiş, yeterli giyeceğe
sahip görünüyor mu?
6.

Anne/babanın ya da ailedeki çocuklardan birinin aileyi desteklemek amacıyla

çalışmak için kullanabileceği bir yeteneği var mı? Aile var olan hizmetlerin ve
olanakların farkında ve bunları kullanabilecek durumda mı?
7.

Hiç kimse hastalanmış mı,hastalanmışsa nasıl tedavi edilmiş, hastalığı

neymiş, hangi ilaçlar verilmiş, halen ilaç kullanan var mı?
8.Çocuklar Genel Bağışıklama Programına uygun biçimde tam aşılı mı?
9.Eğer ebeveyn anne ise emzikli bebeği var mı, gebe mi? Eğer böyle ise
gereksinmesi olan sağlık bakımına ulaşabiliyor mu?

13.4 YAŞLILARAYAKLAŞIMKİLİTNOKTALARI:
*Yaşlıların toplum içinde çok önemli rolleri vardır ve bu rol desteklenmelidir.
*Yalnız yaşlılar ek bir desteğe gereksinme duyarlar.
*Yaşlılara yönelik destek programları toplum tabanlı olmalıdır.
*Kurum uygulamalarından kaçınılmalıdır.
*Yalnız yaşlılar belirlenmeli kapasiteleri değerlendirilmeli ve günlük gereksinmeleri
karşılanmalıdır.
*Besin maddeleri dağıtımında yaşlıların gereksinmeleri öncelikle karşılanmalıdır.
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Yaşlılarla ilgili olarak şu soruları mutlaka yanıtlayın
1.Risk altındaki yaşlılar sistematik olarak belirleniyor mu? Kriterler neler?
2.İzole yaşlıların aile bireylerini bulmak için çaba harcanıyor mu?
3.Yaşlılar besin maddesi, giysi, barınak, su, sağlık hizmetleri gibi genel yardım
hizmetlerinden yararlanıyorlar mı?
4.Günlük yaşamlarını sürdürebilmek için ek bir yardıma ihtiyaçları var mı?
5.Topluma hangi alanlarda yardımcı olabilirler?
6.Yaşlılara yardım edebilecek arkadaş, akraba, komşu, dinsel ya da sosyal
gruplar var mı?
7.Günlük yaşamlarını sürdürmede zorluklarla karşılaşıyorlar mı?
8.Ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar?

13.5 ENGELLİLEREYAKLAŞIMKİLİTNOKTALARI:
Yeterli beslenme, Temel Sağlık Hizmetleri, Bağışıklama, Sanitasyon ve sağlık risklerinin
azaltılması yoluyla, sakatlıkların önlenmesi sağlanmalı.

Olağan dışı durumun erken evrelerinde engellilerin ve gereksinmelerinin belirlenmesi
sağlanmalıdır ve “engellilere yönelik hizmet“
yasalarından(506SayılıSSK,1479SayılıBAĞ-KURKanunu,5434SayılıT.C.Emekli
Sandığı Kanunu,2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) yararlanmaları için gerekli
saptamalarda bulunulmalı.
Engellilerin sağlanan yardımlardan eşit pay aldığından emin olunmalı.
Engellilere yöneltilen yardım hizmetleri olabildiğince toplum tabanlı olmalı, bu amaçla
aile üyeleri eğitilmeli ve hizmete katkıda bulunmalı.
Engellilerin toplumla sosyal olarak bütünleşmeleri için toplumsal etkinliklere katılmaları
desteklenmeli.
Tıbbi yardıma ihtiyacı olan engelliler durumlarının daha da kötüleşmemesi için
olabildiğince çabuk bu yardıma ulaştırılmalı.
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Engelli kişilerin hareketlilikleri arttırılmalı ve kendi kendilerine yetecek duruma gelmelerine
destek olunmalı.
Engellilerin rehabilitasyon ve destek gereksinmelerini karşılamak üzere uygun bir
sevk sistemi oluşturulmalı.
Engellilerle ilgili olarak şu soruları mutlaka yanıtlayın
1) Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak bir kuruluş var mı? Varsa
engelliler bunlara ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyorlarsa ne tür çözüm önerileri
olabilir?
2) Engelli kişi sayısını ve özür türlerini belirlediniz mi?
3) Belirlenen engelliler arasında ne kadarı özel bir hizmete gereksinme
duyuyor?
4) Ortaya çıkan engel olağan dışı durumla mı ilgili?
5) Sakatlıklara engel olmak için bağışıklama, gıda yardımı, A vitamini dağıtımı
v.b. önlemler alınıyor mu?
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
13.1

Afetlerde yalnız çocuklara yaklaşımın nasıl

13.2

Afetlerde kadınlara yaklaşım

13.3

Afetlerde tek kalmış destekten yoksun aile reislerine yaklaşım

13.4

Afetlerde yaşlılara yaklaşım

13.5

Afetlerde engellilere yaklaşım
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Bölüm Soruları
1.
I) Özelliklebabanınyalnızolduğutekebeveynliailelerdahafazlaparçalanmayaadaydır.
II)Gönüllüler,komşularyadaakrabalarıneviçiyardımlarıdüzenlenmeli.
III) Destekgruplarınınoluşumusağlanmalı.
Tek kalmış destekten yoksun aile reislerine yaklaşımla ilgili verlenlerden hangisi-hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B)I ve II
C) I-II-III
D) Yalnız I
E)II ve III
DOĞRU YANIT: D

2.
Destektenyoksun,anneninyalnızolduğutekebeveynliailelerde……………….sağlanmalı
dır.
Tek kalmış destekten yoksun aile reislerine yaklaşımla ilgili verilen ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?
A) Fiziksel destek
B)Psikososyal destek
C) Maddi destek
D) Barınak
E)Hiçbiri
DOĞRU YANIT: B
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3. Olağandışı durumlarda yaşlılara yaklaşım ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşlıların toplum içinde çok önemli rolleri vardır ve bu rol desteklenmelidir.
B)Yalnız yaşlılar ek bir desteğe gereksinim duyarlar.
C) Yaşlılara yönelik destek programları toplum tabanlı olmalıdır.
D)Yalnız yaşlılar belirlenmeli kapasiteleri değerlendirilmeli ve günlük gereksinmeleri
karşılanmalıdır.
E)Besin maddeleri dağıtımında yaşlıların gereksinmelerinin karşılanması öncelikli
değildir.
DOĞRU YANIT: E

4.
I)Bağışıklama
II) Sanitasyon
III) Yeterli ve dengeli beslenme
IV) Maddi yardımlar
Olağandışı durumlarda hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi için yukardakilerden hangileri öncelikle
yapılmalıdır?
A) Hiçbiri
B)I ve II
C) II-III ve IV
D) I-II ve III
E)I-II-III ve IV
DOĞRU YANIT: D

5. Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik hizmet yasalarından değildir?
A) 506 sayılı SSK
B)1479 sayılı BAĞ-KUR Kanunu
305

C) 657 sayılı kanun
D) 5434SayılıT.C.Emekli Sandığı Kanunu,
E)2022 Sayılı Kanun
DOĞRU YANIT: C

6. Olağandışı durumlarda engellilere yaklaşımla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)Olağan dışı durumun erken evrelerinde engellilerin ve gereksinmelerinin belirlenmesi
sağlanmalıdır
B)Engellilerin sağlanan yardımlardan en fazla payı aldığından emin olunmalıdır
C)Engellilerin rehabilitasyon ve destek gereksinimlerini karşılamak üzere uygun bir sevk
sistemi oluşturulmalı
D)Engellilerin toplumla sosyal olarak bütünleşmeleri için toplumsal etkinliklere katılmaları
desteklenmeli.
E)Engelli kişilerin hareketlilikleri arttırılmalı ve kendi kendilerine yetecek duruma
gelmelerine destek olunmalı.
DOĞRU YANIT: C

7.
Engellilere yöneltilen yardım hizmetleri olabildiğince ……………………olmalıdır ve bu
amaçla aile üyeleri eğitilmeli ve hizmete katkıda bulunmalıdır.
Olağandışı durumlarda engellilere yaklaşımla ilgili olarak verilen ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
A) Birey merkezli
B)Aile tabanlı
C) Hizmet tabanlı
D) Toplum tabanlı
306

E)Hastane tabanlı
DOĞRU YANIT: D
8. Olağandışı durumlarda özellikle en yüksek parçalanma riskine sahip aile yapısı hangisidir?
A) Evini kaybetmiş aile
B)Baba tek başına kalmış aile
C) Anne tek başına kalmış aile
D) Çocuklarını kaybetmiş aile
E)Ebeveynlerden biri engelli kalmış aile
DOĞRU YANIT: B
9. Olağandışı durumlarda yalnız çocuğa yaklaşımla ilgili olarak hangisi doğrudur?
A) Her yalnız çocuğun sağlık taramasından geçirilmesine ihtiyaç yoktur
B)Çocuğunbakımınıüstlenenlerleçocuktansorumluolankurumarasındabiranlaşmaimzalanmaz
C) Yalnız çocukların korunmasını sağlamak amacıyla politika belirlenmeli ve yayınlanmalıdır
D) Yalnız çocuğun ailesinin bulunmasına ve ailenin tekrar bir araya getirilmesiyle zaman
kaybedilmemelidir.
E)Yalnız çocuklara bakan aileler bakım yükünü tek başlarına üstlenmek
zorundadırlar
DOĞRU YANIT: C
10. Olağan dışı durumlarda engellilere yaklaşım ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Engellilerin toplumla sosyal olarak bütünleşmeleri için toplumsal etkinliklere
katılmaları desteklenmelidir.
B. Tıbbi yardıma ihtiyacı olan engelliler durumlarının daha da kötüleşmemesi
için olabildiğince çabuk bu yardıma ulaştırılmalıdır.
C. Engelli kişilerin hareketlilikleri azaltılmalı ve kendi kendilerine yetecek duruma
gelmelerine destek olunmalıdır.
D. Engellilerin rehabilitasyon ve destek gereksinmelerini karşılamak üzere
uygun bir sevk sistemi oluşturulmalıdır.
E. Engellilerin sağlanan yardımlardan eşit pay aldığından emin olunmalıdır.
DOĞRU YANIT: C
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14. AFET EPİDEMİYOLOJİSİ

308

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1

Epidemiyolojinin ve afet epidemiyolojisinin temel ilke ve

yöntemlerinin kavranması
14.2

Afet epidemiyolojisinde sık karşılaşılan yöntemsel sorunların ve

çözüm yollarının öğrenilmesi
14.3

Afetlerde sürveyansın nasıl yapıldığının öğrenilmesi

14.4

Olağandışı Durum Gelişim Dönemlerine Göre Veri Toplama

Fazlarının neler olduğunun bilinmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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14.1

Epidemiyolojinin ve afet epidemiyolojisinin temel ilke ve yöntemleri nedir?

14.2

Afet epidemiyolojisinde sık karşılaşılan yöntemsel sorunların ve çözüm yolları

nelerdir?
14.3

Afetlerde sürveyansın nasıl yapılır?

14.4

Olağandışı Durum Gelişim Dönemlerine Göre Veri Toplama Fazlarının nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Epidemiyolojisi

Epidemiyolojinin ve afet
epidemiyolojisinin temel ilke ve
yöntemlerinin kavranması

Afet Epidemiyolojisi

Afet epidemiyolojisinde sık
karşılaşılan yöntemsel sorunların
ve çözüm yollarının öğrenilmesi

Afet Epidemiyolojisi

Afetlerde sürveyansın nasıl
yapıldığının öğrenilmesi
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Afet Epidemiyolojisi

Olağandışı Durum Gelişim
Dönemlerine Göre Veri Toplama
Fazlarının neler olduğunun
bilinmesi
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Anahtar Kavramlar
Haritalama
Afet epidemiyolojisi
Epidemiyolojik surveyans
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AFET EPİDEMİYOLOJİSİ

14.1.EPİDEMİYOLOJİ:
Epidemiyoloji, toplumda hastalık ve sağlık durumlarının kişi, yer ve zaman özelliklerine göre
tanımlanması; hastalık risk faktörlerinin saptanması; uygun müdahale yöntemlerinin seçilmesi
ve etkililik açısından karşılaştırılma ve sağlık değerlendirilmesi amacıyla kullanılanyöntem
bilimine verilen isimdir. Epidemiyolojik yöntemler ilgilenilen sağlık probleminin
tanımlanması, çözümlenmesi konusunda öneriler getirilmesi ve kullanılan müdahale
yöntemlerinin etkililiğinin değerlendirilerek gerekiyorsa revize edilmesi yoluyla sağlıklı
bireyler ve sağlıklı toplumlara ulaşılmasına yarar. Ancak epidemiyoloji, rafine edilmiş
istatistikten çok daha fazlasıdır. İstatistik epidemiyologların kullandığı önemli bir araçtır, ancak
epidemiyolojinin temeli değildir. Epidemiyoloji kökleri biyoloji, mantık gibi farklı bilimlerde
olan toplumların sağlıklarını iyileştirmeyi hedefleyen temel bir sağlık bilimidir. En kabul gören
tanımıyla; Epidemiyoloji, belirli bir toplumda, sağlıkla ilgili olgu ve durumların ve bunların
belirleyicilerinin dağılımının incelenmesi ve bu çalışmaların, sağlıkla ilgili sorunların
kontrolünde kullanılmasıdır.
İlk gelişiminde, o zaman en önemli morbidité ve mortalité nedeni olan enfeksiyon hastalıkları
ile savaş için geliştirilen ve kullanılan epidemiyolojik yöntemleri, son 50- 60 yıl içinde hızla
gelişmiş ve günümüzde toplum ve klinik tabanlı farklı araştırmalara yanıt vermek üzere
geliştirilmiş özgün yöntemler ile enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi dışında, kronik
hastalıklar (kardiyovasküler, kanser vb), beslenme, genetik, çevre, iş sağlığı, klinik, périnatal,
moleküler epidemiyoloji benzeri birçok farklı yan dalda özelleşmiştir. Bu kapsamda, afet
epidemiyolojisi de en son gelişen epidemiyoloji ihtisas alanlarından olup, son 20 yıl içinde
hızla ilerlemiştir. Diğer epidemiyoloji yan dallarında olduğu gibi afet epidemiyolojisi de
ağırlıklı olarak temel çalışma tasarımları ve epidemiyolojik yöntemlerini kullansa da, özellikle
afetlerin akut, beklenmedik, hızlı bir şekilde ortaya çıkması ve ani müdahaleler gerektirmesi
özelliğine paralel olarak, özgün ve yeni analitik yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç göstermiştir.
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Sağlık alanında yapılan tüm bilimsel araştırmalar, çalışma yöntemlerinden bağımsız olmak
üzere, gerçekte mevcut olan biyolojik, sosyolojik, fiziksel, ekonomik vb değişkenlere ait
birtakım değerleri incelemek amacındadır. Bu amaca yönelik olarak, sayı küçük olduğunda
toplumun tümünden, toplumda yaşayanların sayısı ulaşılamayacak kadar büyük olduğunda ise
“risk altındaki toplumu (evreni)” temsil eden bir alt gruptan (“örnek”) bilgi toplanır ve
gerçekler konusunda tahminler yapılmaya çalışılır. Bilimsel araştırmalarda gerçeğe en yakın
tahmini değeri elde etmek için araştırmanın planlanma, varsa örnek seçme, veri toplama, analiz
ve yorum aşamalarının tümünde “tarafsızlık” ilkelerine dikkat edilmelidir. Benzer şekilde,
araştırmaya katılan kişilere maddi ya da manevi zarar verilmemesi esastır: bu kapsamda,
araştırmaya katılacak kişiler araştırma ve olası riskler konusunda bilgilendirilmeli, izinleri
alınmalı ve toplanan bilgiler hiçbir nedenle amaçları dışında kullanılmamalıdır.
14.1.2.Niteliksel Ve Niceliksel Araştırmalar

Sağlık bilimlerinde iki ana tip araştırma yöntemi kullanılmaktadır: Niteliksel araştırmalar ve
niceliksel araştırmalar. Afetlerde bu iki tip araştırmanın da yeri bulunmaktadır. “Niteliksel”
(qualitative)araştırmalar insan davranışlarını, içinde bulunduğu ortamda araştırmayı ve çok
yönlü açıklamayı amaçlayan yöntemlerdir (odak grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler
gibi). Bu tipte araştırmalar, amaca yönelik olarak durumların derinlemesine betimlenmesi,
yorumlanması ve katılımcıların düşünce ve davranışlarını anlayarak, kuramlar oluşturma ve
modelleri ortaya çıkarmayı amaçlar. Çalışma yöntemleri “nitel” olup, sayısal ve ölçmeye dayalı değerlendirmeleri içermez. Niteliksel araştırmalar yapılırken katılımcılar, olasılığa dayalı
olmayan şekilde seçilirler ve sonuçların toplumun tümüne genellenmesi hedeflenmez. Afet
epidemiyolojisinde niteliksel araştırmalar, kişilerin afetlerden etkilenme boyutu, sunulacak
sağlık hizmetlerinden beklentileri veya memnuniyet durumları gibi konulara açıklık getirmek
üzere kullanılabilir.
Afetlerde durum ve ihtiyaçların değerlendirilmesi, uygun müdahaleler için öneriler
getirilmesi ve afet öncesinde ve sonrasındauygulanan müdahale programlarının
değerlendirilmesi konusunda epidemiyolojik kanıt sağlamaya yarayan araştırmalar ise
“niceliksel” araştırmalardır. Niceliksel araştırmalar, yaygın kullanılan, ölçüme dayalı
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gruplar arası objektif ve sayısal karşılaştırmalar yapabilen, çoğu zaman belirlenen hipotezi
test etmeye yönelik araştırmalardır.

14.2.AFET EPİDEMİYOLOJİSİ

“Afetler önlenemez" görüşü günümüzde yerini afetlere bağlı hastalık, sakatlık ve ölüm
yükünün önemli kısmının afet öncesi hazırlık, afet ve afet sonrası uygun planlama ve
müdahaleler yolu ile azaltılabileceği görüşüne bırakmıştır. Afetlerin anlaşılması, kanıta
dayalı önlemler alınması, etkin müdahale yöntemleri geliştirilmesi ve uygulanması
hedefleniyorsa epidemiyolojinin katkısı olmadan bunun yapılamayacağının bilinmesi
gerekmektedir. Bu nedenle afet yönetiminde görev alan her sağlık çalışanın temel bir
epidemiyoloji bilgisine sahip olması gerektiği gibi, epidemiyologların da afet yönetiminin
etkin birer parçası olması gerekmektedir.
Afetlere bağlı kayıpların yıllara göre kıtalar bazında dağılımının incelenmesinde, afetler
nadir görülen olaylar olup, yıllara göre dalgalanmalar gösterdiği için, çoğunlukla 20-25 yılık
dönemler için karşılaştırmalar yapılması uygun görülmektedir.

14.2.1. Afet Epidemiyolojisinde Karşılaşılan Sorunlar
Afet epidemiyoloji çalışmalarında en sık gözlenen sorunlar arasında risk altındaki toplam
nüfusun(afetle karşılaşma ve afetten sağlık açısından etkilenme riski olan toplam
nüfus)bilinmemesi, kestirilememesi, afet sırasında kişilerin kaybolması ya da yer
değiştirmesi, mevcut kayıt sisteminde doğal veya afet kaynaklı ölümlerin ayırt edilemiyor
olması, kayıtların ulaşılabilir yaralanma ve ölümleri içermesi nedeni ile afete bağlı gerçek
kestirilememesi, morbiditeve mortalite yükünün hesaplanmaması,

değerlendirmelerin

kapsayıcılık ve geçerek düzeyinin düşük olması gelmektedir.
Bu nedenle “Afetler sayı olarak veya sıklık olarak gerçekten artıyor mu? “Afetlerdeki artış
-eğer varsa-neden kaynaklanıyor?” “Afetler neden meydana geliyor?” “Afetlerde gelecekte
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ne sıklık ve büyüklükte olacak?”benzeri sorular akla gelmektedir.
14.2. AFET EPİDEMİYOLOJİSİNDE UYGULAMA ALANLARI VE ÇALIŞMA
TİPLERİ
Afet durumlarında epidemiyolojinin kullanıldığı alanlar, sağlık ihtiyaçlarının hızlı belirlenmesi,
nüfusun büyüklüğü ve yapısı gibi konuların değerlendirildiği demografik çalışmalar, toplumun
sağlık durumunun tespit çalışmaları, sürveyansı, müdahalesi, uygulanan programların
izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Afetlerin nüfusun yoğun olduğu, risk altındaki
nüfusun duyarlılığının yüksek olduğu ve afetin ciddi olduğu durumlarda hastalık ve ölüm
yükünü artırdığı bilinen bir gerçektir. Afet sonrası, olaya bağlı yaralanmalar, olay sonrası ortaya
çıkan çevresel etkenlere bağlı sağlık sorunları, afet sonrası malnütrisyon ve ruh sağlığı
problemleri, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklara bağlı salgınlar ve ölümler afet
epidemiyolojisinde ana çalışma alanları olarak belirmektedir. Aynı zamanda afet yönetiminde
akılcı ve etkili politikalar oluşturulması için gerekli bilgilerin sağlanmasında ve bu politika ve
yöntemlerin etkinliğini değerlendirilmesinde de önemli bir rolü vardır.
Afet yönetiminde epidemiyolojinin kullanım amaçları özetle şöyledir:
•

Etkilenen toplumda öncelikli sağlık sorunlarının tespit edilmesi

•

Toplumda var olan hastalıkların veya sağlık sorunlarının boyutlarının belirlenmesi

•

Hastalıkların ve risk faktörlerinin tespit edilmesi

•

Sağlık müdahalelerinde önceliklerin belirlenmesi

•

Bölgedeki yıkımın boyutlarının ve var olan kapasitenin belirlenmesi

•

Toplumun sağlık göstergelerindeki yönelim ve gidişatın gözlemlenmesi

•

Müdahalenin ve afet döngüsünün her aşamasında gerçekleştirilen sağlık programlarının

ve uygulamalarının etki ve başarılarının değerlendirilip ölçülmesi
•

Geçmiş deneyimlerde gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen

bilimsel veriler ışığında İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları (İL-SAP), Hastane Afet ve Acil
Durum Planları (HAP) gibi sağlık afet planlarının hazırlanması veya revize edilmesidir.
Bu kapsamda kullanılan temel çalışma tipleri:
I.

Gözlemsel araştırmalar Tanımlayıcı araştırmalar
a. Vaka sunumları
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b. Vaka serileri
c. Ekolojik çalışmalar
Analitik araştırmalar

II.

a. Kesitsel çalışmalar (prevalans araştırmaları)
b. Vaka-kontrol tipi araştırmalar
c. Kohort tipi çalışmalar
Müdahale araştırmaları

III.

(Afete bağlı sorunların tedavisine veya ileriye dönük korunmaya yönelikolarak)
Yöntemsel araştırmalar

IV.

(Örneğin belirli testlerin sağlık durumu değerlendirmelerinde kullanılmasının geçerlilik ve
güvenilirliğinin değerlendirilmesi) olarak özetlenebilir.
14.3.OLAĞANDIŞI DURUMLARDA EPİDEMİYOLOJİK SURVEYANS
Olağandışı durumda surveyansın amacı karar vermek için gerekli olan verinin toplanmasıdır.
Farklı tiplerdeki olağandışı durumlar için farklı verilere ihtiyaç duyulsa da surveyans üç
basamaklı bir süreci içerir.
1.Veri toplama
2-Veri analizi
3-Veri yanıtı (Sonuç)
Veri toplamada olağandışı durumun evresine göre çok farklı yöntemler kullanılabilir.
Verilerin analizi ise aşağıdaki soruların yanıtlarını verebilmemizi sağlar:


Sorun nedir? Neden oluştu?



Nerede oluştu?



Kim etkilendi?



Büyük ölüm ve hastalanmaya neden olan sorun nedir?



Artan ya da azalan sorunlar neler?



Temel nedene bağlı olarak gelişecek sorunlar neler? Ne zaman gelişebilirler?



Önlem alınmadığında artacak sorunlar nelerdir?
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Ulaşılabilir yardım kaynakları neler?



Yardım kaynaklarını nasıl efektif kullanabiliriz?



Sürekliliği olan yardım kaynakları neler?



Yardım kaynakları gereksinimi karşılayabilir mi?



Karar verme aşamasında ek bilgi gereksinimi neler olabilir?

Tüm bu sorular yanıtlandıktan sonra üçüncü aşama, surveyans verilerinde tanımlanan duruma
yanıt olarak uygun planlamanın yapılmasıdır. Bu planlamayı yaparken öncelikle ne tip bir
planlamanın uygun olduğuna ve hangi yardımların öncelikli olduğuna karar vermek gereklidir.
Analiz aynı zamanda yardım etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirilmesini, değişen koşullara
göre yardımların nasıl adapte edilmesi gerektiği konularını da içerir. Bu üç basamaklı yaklaşım
gerçek gereksinimlerin ve bunların yarattığı sonuçların değerlendirilmesini içeren kapalı bir
geri bildirim döngüsü olarak tanımlanabilir.
Olağandışı durumun evresine uygun ve kullanılabilir veri elde edebilmek için surveyans
teknikleri modifiye edilmelidir. Bilgi ihtiyacı, toplanacak veri tipi, boyutu, toplanma sıklığı,
olağandışı durum gelişim süreci ile birlikte değişir. Böylece yukarda tanımlanan surveyans
döngüsü bir çok defa döner.

14.3.1.Olağandışı Durum Gelişim Dönemlerine Göre Veri Toplama Fazları
Üç başlık altında toplanabilir:
1-Hızlı Değerlendirme: Hızlı değerlendirmede elde edilen bilgiler hızlı yanıt vermek için
kullanılır. Bu değerlendirmenin amacı olayı izleyen 5 gün gibi kısa bir sürede olayla ilgili sınırlı
bir verinin toplanmasıdır. Bu hızlı süreç multidisipliner bir yaklaşım gerektirir(epidemiyolog,
istatistikçi, mühendis ve sağlık planlamacısı). Görsel olarak izlem, anahtar kişilerle ve olaydan
sağ kurtulan kişilerle görüşmeler şeklinde gerçekleşir. Objektif bir değerlendirmenin
sürebilmesi ve bu verilerin yardımların organizasyonu yönünde kullanılması için olağan dışı
durumun sağlık etkilerini değerlendirmede çeşitli göstergeler kullanılabilir. Bu göstergeler;
mortalite, morbidite, hasarlı ev sayısı, evsiz kişi sayısı, zarar gören sağlık kurumu sayısı, yaşamı
sürdürmek için gerekli alt yapı gereksinimi (su, elektrik, sanitasyon) vb. olabilir.
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Ani gelişen olağandışı durumlarda olayın aciliyeti nedeniyle hızlı değerlendirme teknikleri
olasılıksız örneklem yöntemleri ile çalışıldığı göz ardı edilmemelidir. Kullanılan teknikler
taraflı sonuçlar üretebilir çünkü görüşmeye seçilen kişiler amaçlı, gelişigüzel ve ancak uygun
olan kişiler arasından seçilmiştir.
2-Kısa dönemli değerlendirme: Bu değerlendirme basit fakat güvenilir veri kaynaklarını
içerir. Kısa dönemli değerlendirme acil değerlendirmeye göre yardım kaynakları, yardımların
geleceği ve mevcut sorunlar hakkında daha detaylı veriler sağlayabilir. Bu fazda organize bir
şekilde veri toplamanın bir yolu tüm alanı belli bloklara bölerek, farklı kişiler tarafından aynı
anda veri toplanmasını sağlamaktır. Bunun için basit formlar geliştirilir ve çalışanlardan bu
formları belli zamanda göndermeleri istenir. Bu süreç süregiden sürveyansa geçiş basamağıdır.
3- Süregiden surveyans: Bu faz uzun erimde süregiden sorunların tanımlanmasını
ve yapılan müdahalelerin sonuçlarının değerlendirilmesini içerir. Bulaşıcı hastalıklar ve diğer
sağlık problemlerinin hali hazırdaki durumunun ve olası risklerinin tanımlanması için veri
toplama ve yorumlanmasına epidemiyolojik sürveyans denir. Olağandışı durum sonrasında
hemen salgınların ortaya çıkması beklenmez, birkaç hafta hatta birkaç ay sonra salgın
görülebilir. Bu arada geçen zaman sağlık çalışanlarının sürveyans sistemine geçmeleri için
gereken yeterli süreyi sağlar. Genellikle surveyans deyince bulaşıcı hastalıklar akla gelmekle
beraber olağandışı durum sonrasındaki surveyans; yanık, travma , hayvan ısırıkları, protein
malnütrisyonu ve kwashiorkor gibi bulaşıcı olmayan durumları da içermelidir.
Yukarda bahsettiğimiz sürveyanssiklüsü bu üç fazda da yürütülmelidir. Ancak her bir fazda
yukarıdaki siklusün hız, derinlik ve kullandığı yöntemler farklı olacaktır. Her bir faz da bir
öncekinin üzerine yapılanır ve birbirinden bağımsız değildir.
Acil değerlendirme fazında elde edilen bilgiler gereksinimin en kısa zamanda ortaya konması
için analiz edilir. Ayrıca bu bilgiler kısa dönemli değerlendirmenin de bir parçasını oluşturur.
Kısa dönemli değerlendirmede toplanan veriler de sadece karar verme konusunda işe yaramayıp
ileri surveyans ihtiyacının da saptanmasına yardımcı olur. Daha ileriki sürveyans etkinliklerinin
hangi yardım aktivitelerinin devam etmesi, hangilerinin değiştirilmesi gerektiği konusunda
daha kesin bilgiler verir.
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HIZLI DEĞERLENDİRME
Doğal olaylara bağlı olağandışı durum sonrası zamana karşı büyük bir yarış yaşanmaktadır.
Girişimlerin sadece etkili olması yeterli değildir. Doğru girişimlerin bir an önce uygulanması
gerekmektedir. Bu da ancak verilere dayanılarak gerçekleştirilebilinir. Gerekli verilerin
gecikmeden, acilen toplanması şarttır.

I. Zamanlama
Verilerin hızla toplanabilmesi için “Hızlı Sağlık Değerlendirmesi” yapılmaktadır.
Değerlendirme olaydan sonra bir kaç saat içerisinde başlatılmalı, 2-4 gün içinde bitirilmelidir.
II. Örneklem
Olasılıksız örneklem teknikleri kullanılır. Genellikle bölge etkilenme durumuna göre kümelere
ayrılır. Kümeler içinden örneklem seçilir.

III. Veri Toplama

III.A. Haritalama
Hızlı

sağlık

değerlendirmesinin

ilk

basamağı

çalışma

kapsamındaki

topluluğun

tanımlanmasıdır. Nüfus yoğunluğunun, riskli bölgelerin, yerleşim yerlerinin ve coğrafik
şekillerin, alt yapının görülebildiği olabildiğince detaylı bir haritanın öncelikle elde edilmesi
gerekir.
III.B. Veri Seçimi
Toplanması gerekli veriler belirlenir. Belirlemeyi yaparken kullanılacak iki kriter
vardır:


Halk sağlığı açısından taşıdığı önem ve karar sürecine yapacağı katkı düzeyi



Doğal olaylara bağlı olağandışı durum sonrası kaçıncı günde olunduğu

Bu öğeler elde edilmesi gereken verilerin neler olacağını belirler.

I.

Evre I
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Evre I olarak adlandırılabilecek doğal olaylara bağlı olağandışı durumdan sonraki gün henüz
başka bölgelerden yardım gelmemiştir Etkilenen topluluk ve yerel yöneticiler ilk harekete
geçenlerdir. Öncelik acil tıbbi girişim ve işlemlerdedir. Bu nedenle en gerekli bilgi ölü ve yaralı
sayısıdır. Ancak ölü ve yaralı sayısının ilk anda tam olarak saptanması güç olmaktadır.
Olağandışı duruma hazırlık aşamasında geçmiş doğal olaylara bağlı olağandışı durumlardan
yola çıkılarak yaklaşık yaralı sayılarının kestiriminin önceden yapılması gerekir.
II.

Evre II

İkinci günü kapsar. Bu evrede öncelikle ulaşılamayan bölgelerdeki sağlık gereksinimleri, temel
sağlık hizmetlerinin aksayan yönleri, sağlık hizmeti, çadır kent, yiyecek ve su gibi ikincil
gereksinimlerin boyutları, ulusal ve uluslar arası kaynaklara olan gereksinimler saptanmalıdır.
III.

Evre III

3-5. günler halk sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, barınak ve besin hijyeni
gereksinimleri, risk taşıyan grupların korunmasına odaklanan veriler gerekir. Temel sağlık
hizmetlerinin yeniden yapılanması, sağlık merkezlerinin alt yapı gereksinimlerinin sağlanması
yoluna gidilmelidir.
III.C. Eşgüdüm Sağlanması
Eşgüdümlü olarak çalışılacak kurumlarla iletişim kurulur. Çalışma ekibi olabildiğince
multidisipliner olmalı, kaynak israfına yol açmamak için duplikasyonlar önlenmelidir. Ekipte
halk sağlığı, epidemiyoloji, beslenme, çevre sağlığı uzmanlarının bulunması gerekir.
III.D. Takım Kurulması
Çalışma ekibi seçilir. Çevreyi tanıyan kişiler yeğlenmelidir. Deneyimli, bilgi ve becerileri
yüksek olan, takım çalışması ruhu taşıyan, karar verme yetenekleri güçlü olan kişilere öncelik
verilmelidir.
III.E. Görev ve Lider Tanımlaması
Görev ve lider tanımlaması yapılır. Liderin saha çalışması için gerekli eşgüdümü sağlaması,
görev bölümünü yapması, anketör eğitimini ve gerekli malzemelerin hazırlığını yapması
gerekir.
III.F. Lojistik Destek Sağlanması
Yönetimle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ulaşım, güvenlik, araç, yakıt, gıda gibi
lojistik destek; gerekli büro, kırtasiye malzemeleri sağlanmalıdır. En önemlisi ekip çalışanları
Doğal olaylara bağlı olağandışı durum bölgesindeki şiddet, enfeksiyon gibi tehlikelerden
korunmalıdır.
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III.G. Veri Toplama
Hazırlıklar bitirilmeli ve veri toplama aşamasına geçilmelidir. Bu aşama olağan durumlarda
uygulandığı gibi olmayabilir ancak sistematik olmak zorundadır.
Dört yolla veri toplanabilir:
a. Var olan bilgilerin gözden geçirilmesi:
Toplum sağlığının izlenmesi için eldeki veri kaynaklarından seçilmiş hastane , sağlık
merkezi, laboratuar

ve mezarlık gibi kurum ve kişilerden elde edilen verinin

toplanması, analizi ve yorumlanmasına nöbetçi (sentinel) surveyans denir. Coğrafik ve
çevresel özellikler, nüfusun büyüklüğü, yapısı, sağlık ve beslenme düzeyi, sağlık
hizmetinin olay öncesi durumu ve olağandışı durum sonrası elde bulunan kaynakların
neler olduğu saptanır.
b. Etkilenen bölgede gözlem yapılması:
Havadan yapılacak bir gözlem, hasara uğrayan bölge ve hareket halindeki topluluklar
hakkında bilgi edinmenin en iyi yoludur. Barınakların durumunu, beslenme koşullarını,
çevresel faktörleri ve etkilenen popülasyonu yapılacak yürüyüşlerle gözlemek olasıdır.
Gözlemler sırasında harita çıkarılması gerekmektedir. Bu haritalarda etkilenen bölge,
nüfusun yayılımı, tıbbi merkezler, su kaynakları, barınaklar, gıda dağıtım merkezleri
gösterilmelidir.
c. Kilit konumda olan kişilerle görüşmeler:
Muhtarlar, halk liderleri, bölgede çalışan memurlar, öğretmenler, ebeler, olağandışı
durumdan etkilenen bireyler, sivil toplum örgütleri üyeleri ile görüşmeler yapılır.
Bölgenin olağandışı durum öncesi durumu, etkilenen popülasyonun coğrafik dağılımı,
toplumun yaş, cinsiyet dağılımı, hane büyüklüğü, güvenlik, şiddet olayları, morbidite
ve mortalite hızları, nedenleri, gıda gereksinimi, gıda dağıtımı, su sağlanması,
sanitasyon koşulları, etkilenen nüfusun giysi, barınak gibi acil gereksinimleri, ulaşım,
yakıt, iletişim ve diğer lojistik gereksinimler ve sahip olunan tıbbi malzeme, ilaç ve
personel durumu görüşmeler yoluyla saptanır.
d. Hızlı bir tarama:
Kolay uygulanır bir anketle hızlı bir tarama yapılır.
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Anket yoluyla toplanacak bulgular:


Etkilenen nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı



Hane büyüklüğü



Risk grupları



Son zamandaki ölüm hızı



Doğal olağandışı durum nedeniyle değişen sağlık durumlarına özgü mortalite hızları
(diyare, yaralanma, yanık gibi nedenlere bağlı)



Besleme durumu



Bağışıklama düzeyi



Barınak gereksinimi



Sağlık hizmetlerine, yiyecek, su, barınma hizmetlerine erişebilme düzeyi

IV. Veri Analizi
Veriler analiz edilmelidir. Analiz işlemi çok kısa sürede bitirilmelidir. Böylece karar
mekanizmasının en etkin kararları almasına yardımcı olacaktır. Diğer olaylarla karşılaştırma
yapılabilmesi için standart analiz yöntemleri kullanılmalıdır.
Örneğin hastalık kriterleri aynı olmalıdır. Veriler yönetsel bölgelere, zamana, nüfus gruplarına
göre sınıflandırılmalıdır.
V. Veri Sunumu
Elde edilen sonuçların sunumuna özen gösterilmelidir. Sonuçlar net olmalı, karar
mekanizmasındakiler verileri değerlendirebilmelidir. Olabildiğince dostane bir uslup
kullanılmalı, grafikler ile gösterim yapılmalıdır. Sonuçlar standardize olmalı, farklı
değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılabilmelidir. Örneğin kaba ölüm hızı on binde ve günlük
olarak verilmelidir. Önceliği olan gereksinimler belirtilmelidir. Rapor ilgili tüm birimlere
dağıtılmalıdır.
VI. Sürveyansa Geçiş
Hızlı değerlendirme veri toplamanın ilk basamağıdır. Sadece başlangıçtır, son olmamalıdır.
Sürveyans sistemi en kısa zamanda oturtulmalı ve izlem sürdürülmelidir.
Afetlerin hızlı, anidenvebeklenmedik bir şekilde ortaya çıkması ve durum değerlendirme ve
çözüm önerisi geliştirme süresinin kısa olması nedeni ile afet sonrası erken dönemde bazı hızlı
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değerlendirme yöntemlerinin kullanılması da sıkça rastlanan bir ihtiyaç ve durumdur.

Özet olarak afet epidemiyolojisi konusunda göz önünde bulundurulması gereken bazı
noktalar şunlardır:
i.

Afetler nadir ortaya çıkan, ani gelişen ve önceden tayini zor
durumlardır.

ii.

Bu durumla ilgili olarak, epidemiyolojik yöntemlerde düzenlemeler
yapılması ve geleneksel epidemiyolojik yöntemlerin geliştirilmesine
gerek duyulmaktadır.

iii.

Risk altındaki toplumun belirlenmesi, afetten etkilenme boyutunun
saptanması, kısa ve uzun dönemli afet-kaynaklı sağlık sorunlarının
tespiti ve olası etki değiştiricilerin varlığı ve neden-sonuç ilişkilerinin
çalışılmasındaki rolü ve etkileri afet epidemiyolojisinde karşılaşılan
temel zorluklar olarak göze çarpmaktadır.

iv.

Afetlerde benzer şekilde prevalans tayini zor olmakta; etki-sonuç ilişkisine ait güç hesapları için yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç duyulmakta; kesitsel araştırmaların yaygın kullanılmasına karşın yaşam
analizine imkan sağlayan kohort araştırmaların yaygınlaştırılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. İleriye dönük kestirim ve tahminler yaparak afet
öncesi hazırlık planlarına katkı sağlayacak yöntemler geliştirilmeli ve
yaygınlaştırılmalıdır.

v.

Sürveyans sistemlerinin kurulması sadece afetler için değil toplumlarda
halk sağlığının geliştirilmesi için de temel bir ihtiyaç olup, afet
epidemiyoloji açısından hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, afetlerle baş edebilmek için; afet tanımından ve sınıflamasından başlayarak,
afetleri epidemiyolojik olarak değerlendirmeye dek uzanan, yer seçiminden başlayarak,
bina inşa ve kullanımına dek uzanan her alanda toplumun düşünsel yapısının değiştirilerek
ya da yeniden yapılandırılarak, bilimsel bir temele oturtulması gerekiyor. Bunun yolu ise,
her anlamda ve bilinen tüm yöntemleri kullanarak, toplumun eğitilmesinden geçiyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
14.1

Epidemiyolojinin ve afet epidemiyolojisinin temel ilke ve

yöntemlerinin kavranmasını
14.2

Afet epidemiyolojisinde sık karşılaşılan yöntemsel sorunların ve

çözüm yollarının öğrenilmesini
14.3

Afetlerde sürveyansın nasıl yapıldığının öğrenilmesini

14.4

Olağandışı Durum Gelişim Dönemlerine Göre Veri Toplama

Fazlarının neler olduğunun bilinmesi
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi veri toplama yöntemlerinden değildir?
A)Afet olmayan bölgedeki insanlarla tartışarak
B) Var olan bilgilerin gözden geçirilmesi
C) Etkilenen bölgede gözlem yapılması
D) Kilit konumda olan kişilerle görüşmeler
E) Hızlı bir tarama
DOĞRU YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi anket yoluyla toplanacak bulgulardan değildir?
A)Etkilenen nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı
B)Hane büyüklüğü
C)Risk grupları
D)Son zamandaki ölüm hızı
E)Afet oluşumunu önleme yolları
DOĞRU YANIT: E

3. Afetler …………ortaya çıkan,………. gelişen ve ………………….durumlardır.Boşlukları
en doğru şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
A)sık -yavaş seyirli-önceden tayini zor
B)nadir-ani-önceden tayini zor
C)sık-ani-önceden tayin kolay
D)nadir-yavaş seyirli-önceden tayini kolay
E)sık-yavaş seyirli-önceden tayini kolay
DOĞRU YANIT: B
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4. Sağlık alanında yapılan tüm bilimsel araştırmalar, çalışma yöntemlerinden bağımsız olmak
üzere, gerçekte mevcut olan biyolojik, sosyolojik, fiziksel, ekonomik vb değişkenlere ait
birtakım değerleri incelemek amacındadır. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki uygulama
yöntemlerinden hangisi yanlıştır?
A)Sayı küçük olduğunda toplumun tümünden, toplumda yaşayanların sayısı ulaşılamayacak
kadar büyük olduğunda ise “risk altındaki toplumu (evreni)” temsil eden bir alt gruptan
(“örnek”) bilgi toplanır
B)Gerçekler konusunda tahminler yapılmaya çalışılır.
C)Bilimsel araştırmalarda gerçeğe en yakın tahmini değeri elde etmek için araştırmanın
planlanma, varsa örnek seçme, veri toplama, analiz ve yorum aşamalarının tümünde
“tarafsızlık” ilkelerine dikkat edilmelidir
D)Çalışmanın faydası göz önünde bulundurularak araştırmaya katılan kişilere maddi ya da
manevi zarar verilebilir.
E)Araştırmaya katılacak kişiler araştırma ve olası riskler konusunda bilgilendirilmeli, izinleri
alınmalı ve toplanan bilgiler hiçbir nedenle amaçları dışında kullanılmamalıdır.
DOĞRU YANIT: D

5. Verilerin analizi aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtlarının verilebilmesini sağlamaz?
A)Büyük ölüm ve hastalanmaya neden olan sorun nedir?
B)Artan ya da azalan sorunlar neler?
C)Ulaşılabilir yardım kaynakları neler?
D)Sürekliliği olan yardım kaynakları neler?
E)Afet zamanı önceden nasıl haber alınabilir?
DOĞRU YANIT: E

6. Bulaşıcı hastalıklar ve diğer sağlık problemlerinin hali hazırdaki durumunun ve olası
risklerinin tanımlanması için veri toplama ve yorumlanmasına ……………………denir
A) epidemiyolojik sürveyans
331

B) deneysel çalışma
C)gözlemsel araştırma
D)analitik araştırma
E)yöntemsel araştırma
DOĞRU YANIT: A

7.Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası hızlı sağlık değerlendirme aşamalarından değildir?
A)Zamanlama
B)Veri toplama
C)Maddi hasar tespiti
D)Örneklem
E)Veri analizi
DOĞRU YANIT: C

8.Afet sonrası veri analizi ile ilgili yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Analiz işlemi çok uzun sürede hatasız yapılmaldır.
B)Karar mekanizmasının en etkin kararları almasına yardımcı olmalıdır.
C) Standart analiz yöntemleri kullanılmalıdır.
D)Hastalık kriterleri aynı olmalıdır.
E) Veriler yönetsel bölgelere, zamana, nüfus gruplarına göre sınıflandırılmalıdır.
DOĞRU YANIT: A

9. Afet sonrası veri sunumu ile ilgili yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Elde edilen sonuçların sunumuna özen gösterilmelidir.
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B)Sonuçlar net olmalı, karar mekanizmasındakiler verileri değerlendirebilmelidir.
C)Olabildiğince sert bir uslup kullanılmalıdır.
D)Sonuçlar standardize olmalı, farklı değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılabilmelidir.
E)Önceliği olan gereksinimler belirtilmelidir.
DOĞRU YANIT: C

10.Aşağıdakilerden hangisi afet epidemiyolojisinde karşılaşılan sorunlardan değildir?
A)Risk altındaki toplam nüfusun(afetle karşılaşma ve afetten sağlık açısından etkilenme
riski olan toplam nüfus)bilinmemesi
B)Afet sırasında kişilerin kaybolması ya da yer değiştirmesi
C)Mevcut kayıt sisteminde doğal veya afet kaynaklı ölümlerin ayırt edilemiyor olması
D)Kayıtların ulaşılabilir yaralanma ve ölümleri içermesi nedeni ile afete bağlı gerçek
değerin kestirilememesi
E)Değerlendirmelerin kapsayıcılık ve geçerlilik düzeyinin yüksek olması
DOĞRU YANIT: E
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