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YAZAR NOTU
Elinizdeki bu eser, Hemşirelik Bakımı VI Dersi kapsamında Halk Sağlığı Hemşireliği
alanında hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Hemşirelikte Lisans
Tamamlama programına devam eden öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.
Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN ve Bölüm Yazarları
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ÖN SÖZ
Ülkemiz sağlık sistemi 2003 yılından bu yana değişim ve dönüşüm içindedir. Bu değişim
henüz topum odaklı çalışan halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarında çok fazla görünür ve
hissedilir olmamakla birlikte, hemşirelikte “ev, okul, iş yeri ve geriatrik bakım vb.” gibi gruplara
yönelik toplum odaklı hizmet sunma çabası hala devam etmektedir. Bu çabanın bir parçası olarak
hemşirelik lisans eğitiminde toplum odaklı hizmet sunma amaç ve felsefesini öğretmeye yönelik
konularda bilgi sağlayan kaynaklar oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Bu kaynak kitap uzaktan
eğitim yoluyla hemşirelik lisans tamamlama programındaki lisans öğrencilerinin Hemşirelik Bakımı
VI dersi için hazırlanmıştır. Bu başlıktaki ders daha çok değişen ve dönüşen sağlık sistemleri içinde
halk sağlığı hemşireliğinin çalışma alanlarına; primer, sekonder ve tersiyer koruma düzeyindeki
işlevlerine odaklıdır. Bu amaçla bu kitapta 14 ünite planlanmıştır. Bu ünitelerde sunulan bilgilerin
lisans tamamlama programındaki öğrencilerin gereksinim duyduğu konularda temel düzeyde bilgi
kazanmaları hedeflenmiştir.
İlk iki ünitede, Halk sağlığında Temel Kavramlar, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Türkiye’de
Sağlık Bakım Sistemi başlıkları altında birçok yeni kavramlar tanıtılmış ve ülkemizde değişen ve
dönüşen sağlık sistemi hakkında güncel bilgiler sunulmuştur.
Toplum Tanılama ünitesinde, halk sağlığı hemşireliğinde toplum kavramı, sağlıklı toplum
özellikleri, toplum sağlığını geliştirmede hemşirenin rolü ve toplumdaki hemşirelik uygulamaları
hakkında açıklayıcı bilgiler yer almıştır. Erken Tanı ve Taramalar ünitesi ile halk sağlığı
hemşireliğinin sekonder koruma kapsamındaki en temel girişimi, özellikleri ve ulusal tarama
hakkında bilgiler verilmiştir.
Ülkemizde sık görülen bulaşıcı hastalıklar tür, bulaşma yolları, bildirim ve korunma
yönleriyle Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar ünitesi ile; bulaşıcı olmayan hastalıklar ise Birinci
Basamakta Kronik Hastalık Yönetimi başlığı ile Ünite 10’da tartışılmıştır.
Hemşirelik uygulamalarını uluslar arası ortak dil ile tanımlamak, hemşirelik bakım sürecinde
kullanmak ve bakım sonuçlarını kayıt altına almak için geliştirilen Omaha Sistemi Kitabın 6.
ünitesinde okuyucuya özet bir şekilde tanıtılmıştır.
Halk sağlığı hemşireliğinin en geleneksel uygulama alanı olarak başta Aile Sağlığı ve
Hemşireliği olmak üzere, “Okul Sağlığı ve Hemşireliği, Yaşlı Sağlığı ve Hemşireliği, Evde Bakım ve
Hemşireliği, İş Sağlığı Hemşireliği, Olağandışı Durumlar/Afetler ve Toplumda Dezavantajlı Gruplar”
hakkında lisans öğrencilerimizin ihtiyacı olan bilgiler temel düzeyde ve halk sağlığı hemşireliği bakış
açısıyla sunulmuştur.
Bu kitap kapsamındaki üniteler aynı zamanda Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği’nin 2016
yılında lisans düzeyinde Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği için önerdiği müfredat programına uygun
olarak düzenlenmiştir. Kitabın ünitelerinin tamamlanmasında katkı ve destek veren Florence
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalımızda görevli, bölüm yazarı
hocalarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu kitapta yer alan bilgi ve paylaşımların uzaktan
eğitim yoluyla hemşirelik lisans tamamlama programındaki öğrencilerimize güncel bilgiler
kazandırmasını, meslek yaşamlarında yeni ufuklar açmasını ve halk sağlığı hemşireliği bakış açılarını
geliştirmesini diliyorum.
Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN
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AÇS-AP Birimi: Anne Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması
AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AKA: Arama Kurtarma Araştırma Derneği
AKOM: İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi
AKUT: Arama Kurtarma Derneği
ASE: Aile Sağlığı Elemanı
ASM: Aile Sağlığı Merkezi
BGT : Bozulmuş Glukoz Toleransı
BM: Birleşmiş Milletler
BOH: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
CDC: Centers for Disease Conrol and Prevention
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
ERD: Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık
FT: Fizyoterapist
GARD: Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (Kronik Solunum
Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği)
GŞ: Girişim Şeması
GSS:Genel Sağlık Sigortası
Hep-B: Hepatit
BCG: Bacille calmette-guerin
DaBT-İPA-Hib : Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, hemofilos influenza tip b
DaTB-İPA: Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio ()
KKK: Kızamık, kızamıkcık, kabakulak
OPA: Oral polio
KPA: Konjuge pnömokok
Td: Erişkin difteri, tetanoz
HIV: Human Immunodeficiency
HPV: Human Papilloma Virüs
IDF: International Diabetes Federation (Uluslararası Diyabet Federasyonu)
IRT: İmmun Reaktif Tripsinojen
KETEM: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi
KF: Kistik Fibrozis
KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
OECD: Ekonomik İşbrliği ve Kalkınma Örgütü
OS: Omaha Sistemi
PDÖ: Problem Değerlendirme Ölçeği
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PSL: Problem Sınıflama Listesi
R: Rapel
RG: Resmi Gazete
S: Surveyans
SARS: Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome)
SB: Sağlık Bakanlığı
SDP: Sağlıkta Dönüşüm Programı
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
SV: Sürveyans
Tİ: Tedavi ve işlem
TNSA: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
TSM: Toplum Sağlığı Merkezi
TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TURDEP: Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalışması
UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
VSD: Verem Savaş Dispanseri
VY: Vaka Yönetimi
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
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1. HALK SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR VE HALK
SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ *

* Bu bölüm Doç.Dr. Selda SEÇGİNLİ tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
1.1. Halk Sağlığında Temel Kavramlar
1.2. Halk Sağlığı Hemşireliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halk sağlığında temel kavramlar nelerdir?
2) Halk sağlığı hemşiresi kimdir?
3) Halk sağlığı hemşiresinin yaptığı uygulamalar nelerdir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halk sağlığında Halk sağlığında temel kavramlar
temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Halk
sağlığı Halk sağlığı hemşireliğinin tanımı
hemşireliği
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Halk
sağlığı Halk sağlığı hemşireliğinin rolleri
hemşireliği
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Halk
sağlığı Halk sağlığı hemşireliğinin
hemşireliği
ugulamaları hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Halk
sağlığı Halk sağlığı hemşireliğinin çalışma Okuyarak/Araştırarak
hemşireliği
alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Halk
sağlığı Halk sağlığı hemşireliğinin görev,
hemşireliği
yetki ve sorumlulukları hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar




Halk sağlığı
Halk sağlığında temel kavramlar
Halk/ toplum sağlığı hemşireliği
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Giriş
Dünyada ve ülkemizde sağlık problemlerinde yaşanan değişiklikler, sağlık
hizmetlerinin hastane dışı ortamlarda da verilmesini zorunlu kılmıştır. Halk sağlığı
hemşireleri, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi
amacıyla halk sağlığı uygulamaları ile hemşirelik fonksiyonlarını sentezleyen ve sağlık
eğitimi, rehberlik, danışmanlık, tedavi, işlem, sürveyans, vaka yönetimi, kapasite geliştirme,
iletişim, konsültasyon, liderlik, savunuculuk, politika geliştirme ve uygulama, sevk ve izlem,
araştırma ve değerlendirme, kaynak yönetimi, planlama, tarama, ekip oluşturma ve işbirliği
gibi girişimlerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda roller üstlenen bir
disiplindir. Bu ünitede, halk/ toplum sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve olası hastalık ve
sakatlık durumlarının erken tanı ve tedavisi ile rehabilitasyon çalışmalarını içeren, halk sağlığı
bilimi ile ilgili kavramlar ve halk sağlığı hemşireliği özet bir şekilde ele alınacaktır.
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“Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.” Socrates

2.1. Halk Sağlığında Temel Kavramlar
Halk sağlığına ilişkin kavramlar çok çeşitlilik göstermektedir. Bu bölümde, halk
sağlığına ilişkin temel bazı kavramlara ilişkin özet bilgiler alfabetik olarak düzenlenmiştir.
Aile: Sağlıkla ilgili problemi birlikte deneyimleyen ve birlikte yaşayan kişilerden oluşan
sosyal birim.
Birey: Sağlıkla ilişkili problem deneyimleyen kişi.
Bireylerin güçlendirilmesi: Bireylerin ihtiyaçlarını tanımlamaları, kendilerinin ve içinde
yaşadıkları toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için sağlıkları üzerinde kontrollerinin
artırılması.
Birinci basamak sağlık hizmetleri: İnsanların çeşitli nedenlerle öncelikli başvurduğu ve tanı
koyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti ile beraber halk/ toplum sağlığına yönelik
verilen hizmetler bütünü.
Birincil (primer) koruma: Hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek, risk faktörleri ve hastalık
nedenlerini kontrol altına alarak, hastalık insidansını düşürmeyi ve optimal sağlığı sürdürmeyi
amaçlayan uygulamalardır. Birincil koruma uygulamalarında, hastalığın kişide biyolojik
olarak başlamadan önce bazı önlemler alınarak hastalığın görülmesini önlemek, diğer bir
ifade ile, hastalıkların risk ve etkenlerine karşı kontrol önlemlerinin alınarak hastalık
oluşmasının önlenmesi, engel olunması amaçlanır. Bu uygulamalara örnek olarak, çevredeki
olumsuz etmenlerin yok edilmesi, aşılama, iyi beslenme, kazaları önlemek için alınan
önlemler, hiç sigara içmeme, kişisel hijyen kurallarına uyma verilebilir.
Çıktı: İnsan yada makinalar tarafından üretilen ürün, yapılan iş, bir üretim etkinliğinden mal
olarak elde edilen nesne.
Destekleyici çevre: Toplumda yașayan bireylerin sağlıklı davranıșlar edinebilmelerinin yanı
sıra halk/ toplum sağlığını tehdit eden etmenlerin de risk faktörü olarak yer almaması durumu.
Eliminasyon: Hastalık etkeni tam anlamı ile yok edilmemekle birlikte, hiç hastalık olgusu
görülmemesi.
Endemi: Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde sürekli olarak ve belli bir düzeyde
var olması.
Enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun yerel ya da genel olarak
yayılması, bulaşması.
Entegre sağlık hizmeti: Koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi
ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi ve
cerrahi müdahale ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetleri
içeren, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık
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hizmeti.
Epidemi (salgın): Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde belli bir zaman diliminde
beklenenden fazla görülmesidir. Salgın terimi genellikle bulaşıcı hastalıklar için kullanılır.
Epidemiyoloji: Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak,
yorumlamak ve kullanmaktır. Belli nüfuslarda sağlık durumu ve olayların dağılımının ve
belirleyicilerinin incelenmesi ve bu şekilde sağlık problemlerinin kontrol edilmesidir.
Epidemiyolojik çalışmaların ürettiği bilgiler, toplumun sağlık sorunlarının çözümüne yönelik
sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi için önemlidir.
Eradikasyon: Enfeksiyon hastalığını etkeni ile birlikte yeryüzünden yok etmek.
Erken tanı: Herhangi bir hastalığın, o hastalığa ait belirtilerin henüz tam olarak ortaya
çıkmadığı, kişiye sıkıntı ve acı vermediği ve onu çalışmaktan alıkoymadığı dönemde
tanınması.
Filyasyon: Bir salgının başlamasına neden olan kaynakların ne olduğunun bulunması için
yapılan iş ve işlemlerdir. Bu çalışma ile hastalığın tüm kaynaklarının bulunması amaçlanır.
Bulaşıcı hastalık salgınlarında, ilk kaynak yada başka hasta bulmaya yönelik çalışmalar
(filyasyon arama) önemlidir.
Girdi: Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince alınan ya da alınmak üzere
hazırlanan veri.
Halk sağlığı: Halk sağlığına ilişkin pekçok tanım yapılmıştır. Winslow'a göre halk sağlığı,
“Organize edilmiş toplumsal çabalarla çevre sağlığı koşullarını düzelterek; bireylere sağlığı
koruma bilgisi vererek; hastalıkların erken teşhis ve koruyucu tedavisini sağlayacak hekimlik
ve hemşirelik örgütleri kurarak; her bireyin sağlığını sürdürebileceği bir yaşam düzeyini
geliştirerek hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı, beden ve ruh sağlığı ile çalışmayı
tanımlar. Diğer bir tanıma göre halk sağlığı, “Toplumun organize çabası vasıtasıyla sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve yaşamın uzatılması bilim ve sanatı” olarak
tanımlanmaktadır. Halk sağlığına ilişkin diğer tanımlar, “hastalık önleme ve diğer sağlık
müdahalesi şekilleri vasıtasıyla tüm nüfusta sağlığın geliştirilmesini, yaşamın uzatılmasını ve
yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan sosyal ve politik bir kavram” ve “Toplumun sağlık
düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım,
esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri
için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalı”dır.
Halk sağlığı anlayışında yer alan temel ilkeler şunlardır. Sağlık bir insanlık hakkıdır,
koruma tedaviden üstündür, kişi çevresi ile bir bütündür, hastalıkların nedenleri, sosyal,
biyolojik ve fiziksel nedenlerdir, sağlık hizmetleri kişilerin en yakınlarına kadar
götürülmelidir, kişinin hastalığı aynı zamanda ailenin sorunudur, kişilerin sağlığı ve hastalığı
aynı zamanda toplumun sorunudur, sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir, sağlık hizmetleri multi
sektöryeldir, herkes kendi sağlığından sorumludur, yaşam doğum öncesinden ölüme kadar bir
bütündür, en çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık önemli hastalıktır, halkın sağlık
11

hizmetlerine katılımı esastır, sağlık düzeyi ile ekonomik kalkınma arasında iki yönlü ilişki
vardır ve sağlık evrenseldir.
Halk sağlığı kapsamında yer alan hizmetler, sağlık yönetimi, epidemiyoloji ve
araştırma, sağlık ekonomisi, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkların kontrolü,
salgın ve bağışıklama, afetler/olağan dışı durumlar, kadın ve üreme sağlığı, bebek, çocuk ve
ergen sağlığı, okul sağlığı, iş sağlığı, kronik hastalıklar ve engellilik, yaşlı sağlığı, ağız diş
sağlığı, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele yer alır.
Hastalıkların önlenmesi: Risk faktörünün azaltılması gibi yalnızca hastalığın ortaya
çıkmasını önlemeye ilişkin tedbirleri değil, aynı zamanda ilerlemesini durdurmaya ve bir kez
oluştuğunda sonuçlarını azaltmaya yönelik tedbirleri de içeren faaliyetler.
Herkes için sağlık: Dünyadaki tüm insanların, sosyal ve ekonomik açıdan verimli bir yaşam
sürmelerine olanak tanıyacak bir sağlık düzeyine erişmeleri.
İkincil (sekonder) koruma: Hastalıkların belirtisiz dönemlerinde ya da belirtilerin
(semptomların) hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmeleridir. İkincil koruma
uygulamalarında hastalığın ilerlemesinin durdurulması amaçlanır. Diğer bir ifade ile, hastalık
semptom/ belirtisi göstermeyen kişilerin en erken dönemde tespit edilerek istenmeyen
etkilerin ortaya çıkmasının önlenmesi, hastalığın veya risk faktörünün erken teşhisi ve
tedavisidir. İkincil korumaya “erken tanı” hizmetleri de denir. Örnek olarak, sağlık taramaları
(görme ve işitme taramaları, hipertansiyon taramaları, kanser taramaları) verilebilir.
İnsidans: İnsidans, belirli bir zaman aralığında, genellikle bir yıl içinde, ortaya çıkan yeni
vakaların, episodların veya olayların sayısını gösterir. İnsidans, sıklığın belirlenmesi için en
temel ölçüdür ve bir durumun arttığını, azaldığını veya değişmediğini gösteren ölçüttür.
Sağlık programlarının etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak en iyi ölçüttür.
İyilik hali: Esenlik. Bireyin kendini daha iyi tanıyarak bilinçlenmesi ve yaşam kalitesini
artırmayı amaçlayan alternatif bir yaşam biçimi.
İzolasyon: Bulaşıcı bir hastalığı olanların o hastalığın bulaştırıcılık süresince sağlam
kişilerden ayrılması.
Kalite geliştirme: Hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve mükemmelliğini sürekli bir şekilde
artırma ve değerlendirme süreci.
Kanıt temelli uygulama: En iyi ve en güncel kanıt aramayı, klinik uzmanlık ve
değerlendirme ile birlikte, hastanın tercih ve değerlerini içeren, klinik karar vermeye yönelik
problem çözen bir yaklaşım.
Kapasite geliştirme: Sağlığı geliştirebilecek bilgi üretme, beceri geliştirme ve liderliğin
geliştirilmesidir. Ülkelerin sağlığı geliştirme kapasiteleri yükseldikçe “İnsani Kalkınma
İndeksi” ile belirlenen kalkınma düzeyi de yükselmektedir.
Kendi kendine yardım: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için, uzman olmayan kişilerce,
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bireylerin veya toplumun sağlığını teşvik etmek, sürdürmek veya eski haline getirmek için
gerekli kaynakları harekete geçirmek üzere atılan adımlar.
Koruyucu sağlık hizmetleri: Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi için yapılan
hizmetler ve düzenlemeleri içerir. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye ve çevreye göre olmak
üzere iki grupta değerlendirilir.
Öz sorumluluk: Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili sorumluluk üstlenmesi.
Pandemi: Ülke sınırlarını aşarak bir kaç ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan büyük
salgın.
Prevalans: Zaman içinde belirli bir anda, sıklıkla belirli bir günde, var olan tüm vakaların,
episodların veya olayların toplam sayısını gösterir.
Risk davranışı: Belli bir hastalık veya sağlığın kötüleşmesine artan duyarlılık ile ilişkili
olduğu kanıtlanan spesifik davranış şekilleri.
Risk faktörü: Belli bir hastalık, kötü sağlık veya yaralanma ile ilişkilendirilen veya bunlara
daha fazla hassasiyet durumuna sebep olan sosyal, ekonomik veya biyolojik durum,
davranışlar veya çevre.
Risk grubu: Bir hastalığa yakalanma veya bir sağlık olayı ile karşılaşma ihtimali yüksek olan
bireylerden oluşan grup.
Sağlığa yönelik yetkilendirme: İnsanların sağlıklarını etkileyen karar ve eylemler üzerinde
daha fazla kontrol kazandığı bir süreçtir. Yetkilendirme, bireylerin ve sosyal grupların
ihtiyaçlarını ifade edebileceği, endişelerini dile getirebileceği, karar almaya katılım için
stratejiler belirleyebileceği ve bu ihtiyaçları karşılamak için politik, sosyal ve kültürel hareketi
gerçekleştirebilecekleri sosyal, kültürel, psikolojik ve politik bir süreç.
Sağlığı geliştirme: İnsanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve
sağlıklarını geliştirmelerini sağlama süreci. Diğer bir ifade ile, “insanların sağlığın
belirleyicileri üzerindeki kontrollerini artırmalarını böylece kendi sağlıklarını iyileştirmelerini
sağlama süreci” olarak ta tanımlanmaktadır. Sağlığı geliştirme, toplumun genel sağlık
düzeyinin iyileştirilmesini hızlandırıcı hizmetleri içerir. Kişilerin kendi sağlıkları üzerinde
kontrollerini artırmayı ve sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olup, koruyucu
ve tedavi edici hizmetlerin yanı sıra, halkın sağlık eğitimi, toplum kalkınması, sosyal,
ekonomik ve çevre koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını da içerir.
Sağlığın belirleyicileri: Bireylerin ve nüfusların sağlık durumunu belirleyen kişisel, sosyal,
ekonomik ve çevresel faktörler. Sağlık durumunda değişikliğe neden olan olgu, karakteristik
veya tanımlanabilen diğer durumlardan oluşan herhangi bir etken yada hastalık riskini artıran
nedenler ve etkenler.
Sağlık eğitimi: Bireylere ve topluma sağlıklı yaşama için alınması gereken önlemleri
benimsetip uygulatmak, sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak, sağlıklarını ve
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çevrelerini iyileştirmek için bireyleri ikna etmek, ortak karara vardırmak ve eyleme
yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamalarıdır. Sağlık eğitiminin temel amacı,
bireylere ve topluma, kendi çaba ve eylemleri yoluyla sağlıklı bir hayat sürmeleri için
yardımcı olmaktır.
Sağlık hizmetleri: Sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan
çalışmaların tümüne birden verilen isimdir. Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık
hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri ve bu hizmetlerin bir
bütün olarak incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Sağlık hizmetlerinin en önemli işlevi,
kişileri hastalık, sakatlık ve ölümden korumak, onların yaşamlarını hem uzun hem de sağlıklı
olarak sürmelerini sağlamaktır. Sağlık hizmetlerinin temel ilkeleri arasında eşit hizmet,
öncelikli hizmet, sürekli hizmet, kaliteli hizmet ve sevk sistemini içeren hizmet anlayışı yer
alır.
Sağlık iletişimi: Birey, kurum ve toplulukları, önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme,
etkileme ve motive etme teknik ve sanatıdır.
Sağlık okuryazarlığı: Bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye
erişme, bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal
beceriler.
Sağlık: Sadece hastalık yada sakatlığın olmaması değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal
yönden kendisini iyi hissetmesi halidir. İnsanların bireysel, sosyal ve ekonomik olarak verimli
bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynaktır. Tıbbi ve sosyal yönleri olan çok boyutlu, geniş
bir kavramdır.
Sağlıkta hakkaniyet: Hakkaniyet adalet demektir. Sağlıkta adalet ise, insanların
ihtiyaçlarının, refah fırsatlarının dağılımını yönlendirmesi anlamına gelir. Dünya Sağlık
Örgütünün küresel Herkes İçin Sağlığa erişme stratejisi, temel olarak, nüfuslarda, nüfuslar
arasında ve ülkeler arasında sağlıkta daha fazla hakkaniyet sağlamaya yöneliktir. Bunun
anlamı, herkesin, sağlık kaynaklarına eşit ve adil erişim vasıtasıyla, kendi sağlıklarını
geliştirmek ve sürdürmek için eşit fırsata sahip olmasıdır. 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık 21
Hedefleri kapsamında “Sağlıkta Hakkaniyet” hedefine ilişkin olarak, 2020 yılına kadar,
ülkelerdeki sosyo-ekonomik gruplar arasındaki sağlıkla ilgili farklılık, dezavantajlı grupların
sağlık düzeyleri geliştirilerek, tüm üye ülkelerde en az dörtte bir azaltılması hedeflenmiştir.
Savunuculuk: Bir bireyin kendisi, bir diğer birey ya da bir grup adına konuşma, temsilde
bulunma, eylemde bulunma, belirli hedefleri gerçekleştirme ya da koruma amaçlarından
birisinin ya da birden çoğunun gerçekleştirilebilmesi için yürütülen çalışmaların tamamıdır.
Sektörlerarası işbirliği: Sağlık sonuçları ve ara sağlık sonuçları hakkında sağlık sektörünün
tek başına hareket ettiğinde başarabileceğinden daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir
şekilde eyleme geçmek için kurulmuş, toplumun farklı sektörlerinin kısımları arasında kabul
edilen ilişki.
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Sporadi: Bir hastalık veya sağlık olayının belli bir yerde ara sıra ve tek tük olgular şeklinde
görülmesidir.
Sürveyans: Halk sağlığı çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için
gerekli sağlık verilerinin sürekli ve sistematik biçimde toplanması, analiz edilmesi ve
yorumlanmasıdır. Aynı zamanda tüm bu bilgilerin, ihtiyacı olan kişilere dağıtımının
zamanında ve bütüncül biçimde yapılmasıdır.
Temel (Primordiyal) Koruma: Toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındırarak
hastalıklarda rol oynayan etmenlerin etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Belli bir
hastalığa özgü olmayıp, birçok hastalığa ve genel yaşama ilişkin önlemleri içerir.
Temel sağlık hizmetleri: Pratik, bilimsel olarak geçerli ve sosyal olarak kabul edilebilir
yöntemlerle, bir ülke veya toplumun ödeyebileceği bir maliyette erişilebilir kılınan zorunlu
sağlık hizmetidir. Temel sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde çok önemli
role sahip olup, sağlık hizmetlerinin ilk basamağını oluşturur. Temel sağlık hizmetleri içinde
yer alan hizmetler, sağlık problemlerinin büyüklüğü ve özelliğine göre, problemlerin
önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik olarak bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık
eğitimini içermelidir. Bununla birlikte, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, yeterli
gıda maddeleri ve uygun beslenmenin teşvik edilmesi, güvenli su ve temel hijyenin yeterli
olması, enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, yaygın hastalık ve yaralanmaların uygun
şekilde tedavi edilmesi ve temel ilaçların tedarik edilmesi hizmetlerini içerir.
Toplum: Genel bir kimliği olan, bir zaman periyodu içinde belirli bir yerde bulunan, sosyal
çevrenin gerektirdiklerini karşılamak için fonksiyonda bulunan insan grubudur. Bir diğer
tanıma göre, ortak bir coğrafi bölgeyi paylaşan insanlar topluluğudur (ülke, şehir, köy,
mahalle gibi) yada ilgi alanı ortak yada yaşam biçimi benzer olan kişilerin oluşturduğu
gruplardır (okul, işyeri, sosyal topluluklar gibi).
Toplum katılımı: Bireylerin ve ailelerin, kendileri ve toplumun sağlık ve refahı için
sorumluluk üstlenmesi ve katkıda bulunmalarıdır. Sağlık hizmeti alanların, hizmetlerin
planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına katılmalarıdır.
Üçüncül (tersiyer) koruma: Hastalığın klinik bulgu ve belirtilerinin ortaya çıkışından sonra,
hastaların en iyi şekilde tedavisi, sekelli hastaların rehabilite edilmesi hizmetlerini kapsar.
Üçüncül koruma hizmetleri ile hastaların, hastalığın olumsuz sonuçlarından korunması yani
semptomatik hastalığı olan kişilerin sekellerini en aza indirerek yaşam kalitesini artırmak
yada var olan bir hastalığın komplikasyon geliştirmesini önlemek amaçlanır.
Vaka yönetimi: Birey, aile ve toplumu sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme,
rehberlik yapma, koordinasyon sağlama, sağlık bakımı alma haklarını savunma, sağlık ve
sosyal hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanmasına
yönelik aktiviteleri içeren süreç.
Yaşam kalitesi: Bireylerin yaşadıkları yerdeki kültür ve değer sistemi kapsamında, amaçları,
beklentileri, standartları ve endişelerine ilişkin olarak yaşamdaki konumlarını nasıl
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algıladıklarıdır.

1.2. Halk Sağlığı Hemşireliği
Uluslararası Hemşireler Birliği'ne göre halk sağlığı hemşireliği, hem profesyonel
hemşirelik hem de kurumsallaşmış belli başlı halk sağlığı uygulama alanları içinde bir
uzmanlık alanıdır. Amerikan Halk Sağlığı tanımına göre halk sağlığı hemşireliği, halk sağlığı
bilimi ve profesyonel hemşirelik teorilerinden oluşan bir sentezdir. Profesyonel hemşireliğin
bilgi ve becerilerini, halk sağlığının yöntemlerini, içerik ve felsefesini kullanırlar. Halk sağlığı
hemşiresinin hizmet hedefi "sağlıklı nüfus" dur. Halk sağlığı hemşiresi "bu nüfusun yaşadığı
her yerde her türlü çağdaş sağlık hizmet anlayışı ile hizmet verir.
Ülkemizde 2014 yılında Ankara’da kurulan Halk Sağlığı Hemşireliği Derneğinin
tanımına göre halk sağlığı hemşiresi, “Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması,
geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla halk sağlığı uygulamaları ile hemşirelik
fonksiyonlarını sentezleyen, halk sağlığı hemşireliği ve/veya halk sağlığı hemşireliğinin
özelleşmiş (iş sağlığı, okul sağlığı, vb.) alanlarından birinden yüksek lisans (tezli/ tezsiz)
mezunu olan uzman kişi”dir.
Halk sağlığı hemşireleri, hemşirelik, sosyal ve halk sağlığı bilgilerini kullanarak
toplumların sağlığını korumak ve geliştirmek üzerine odaklanır. Halk sağlığı hemşireliği,
hemşirelik içinde özel bir alan olarak kabul edilmektedir. Halk sağlığı hemşireliği sıklıkla
toplum sağlığı hemşireliği ile birbiri yerine kullanılmakla birlikte halk sağlığı hemşireleri,
savunuculuk, politika geliştirme, sosyal adalet ve planlamayı içeren hemşirelik
uygulamalarını içerir. Halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, Amerikan Halk Sağlığı
Hemşireliği Derneği’nin belirlediği uygulama ilke ve standartlarına göre düzenlenir. Halk
sağlığı hemşireliği uygulamaları, birey, aile ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına odaklıdır,
kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla tanılama yapılır, sağlığın çoklu belirleyicileri
tanılamada göz önünde bulundurulur ve koruyucu sağlık ağırlıklı hizmet anlayışı taşır. Halk
sağlığı hemşireleri, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını etkileyen problemlerin çözümü
için her düzeyde girişimi uygular.
Halk sağlığı hemşiresinin rolleri arasında, bakım verici rolü, eğitimci rolü, savunucu
rolü, danışmanlık rolü, yönetici rolü, araştırıcı rolü, model olma rolü ve liderlik rolü yer alır.
Halk sağlığı hemşireliğinin birey, aile, toplum ve sistem temelli 17 girişimi tanımlanmıştır.
Tanımlanan bu girişimler şunlardır.
12345678-

Sürveyans
Hastalık ve diğer sağlık durumunun araştırılması
Sosyal yardım
Tarama
Vaka bulucu
Sevk ve izlem
Vaka yönetimi
Yetkili diğer fonksiyonlar
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9- Sağlık eğitimi
10- Danışmanlık
11- Konsültasyon
12- İşbirliği
13- Koalisyon yapma
14- Toplum organizasyonu
15- Savunuculuk
16- Sosyal pazarlama
17- Politika geliştirme ve destek
Uzman halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanları arasında, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, ana çocuk
sağlığı aile planlaması merkezi, kanser erken teşhis ve eğitim merkezi, okul, iş yerleri, toplum
ruh sağlığı merkezi, huzur evi, gündüz bakım evleri, evde bakım merkezleri, verem savaş
dispanserleri, ceza ve tutukevleri yer alır.
Halk sağlığı hemşireliği eğitimi verirken temel ilkeler, problem çözme becerisinin
geliştirilmesi, analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi, uygulamaların kanıta dayalı olarak
yapılması, liderlik özelliğinin geliştirilmesi, etik yaklaşım, öğrenme yöntemlerinin
öğretilmesi, bütüncül yaklaşımın benimsenmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, toplum
yararına çalışma, risk yaklaşımını benimseme, çalışmalarının maliyet etkin olmasını gözetme,
kriz yönetimi, değişime öncülük etme şeklinde olmalıdır.
1.2.1. Halk Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Ülkemizde 19 Nisan 2011 tarihinde Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapilmasina Dair Yönetmelik ile hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır.
Bu yönetmelikte, halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş alanları içinde, okul sağlığı
hemşireliği, aile sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, toplum ruh sağlığı hemşireliği,
yaşlı sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, ceza ve tutukevi hemşireliği yer almıştır.
1) Evde bakım hemşiresi, yatağa bağımlı veya kendi ihtiyaçlarını bir başkasının desteği
olmaksızın karşılayamayacak durumda evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik
hizmetlerinin sunumundan sorumludur. Görev, yetki ve sorumlulukları arasında hemşirelerin
genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; a) Ev ortamının hastanın gereksinimlerine
uygunluk yönünden değerlendirilmesi (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar
vb.) ve gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranların kontrol altına alınarak
hastanın uyku ve dinlenmesinin sağlanması, b) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinin
karşılanması, çevre düzenlemesi ve sosyal gereksinimlerin karşılanmasına yönelik görev alan
bakım destek elemanlarının denetiminin yapılması, gerektiğinde ilgililere bildirimde
bulunulması ve c) Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine
getirilmesini sağlayarak, bireyin öneri, istek ve şikâyetlerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesi
ve ilgili birimlere yönlendirilmesi yer alır.

17

2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi, hemşirelerin genel görev,
yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
Hemşirelik Bakımı: a) Sorumlu olduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyi ölçütleri, ana-çocuk
sağlığı durumu, sosyal, kültürel, ekonomik durumu, ulaşım durumu gibi özelliklerine ilişkin
veri toplar ve değerlendirir. b) Sorumlu olduğu ailelere ev ziyaretleri yaparak
kapsamlı değerlendirme yapar. c) Birey ve ailelerin ana-çocuk sağlığı ile ilgili gereksinimleri
ve sorunlarını, öncelikleri belirler. ç) Birey ve ailelere ilişkin tüm kayıtları doğru, eksiksiz ve
zamanında tutar. d) Ailedeki hasta ana-çocukların konsültasyon için gereksinimlerini belirler
ve AÇS-AP merkezi hekimine sevk eder. e) Hizmetlerin sürekliliği ve koordinasyonunu
sağlamak için diğer sağlık ekibi üyeleri ile ve kurum içi, kurum dışı diğer hizmet birimleri ile
iletişim kurar ve geliştirir. f) Aile planlaması hizmetlerini yürütür. g) Doğum öncesi izlem,
evde doğum ve doğum sonrası anne ve bebeğin izlem hizmetlerini yürütür. ğ) Kadın sağlığına
yönelik tarama (Pap Smear, KKMM ve benzeri) programlarına katılır. h) Çocuk izlem
hizmetlerini yürütür. ı) Bağışıklama hizmetlerini yürütür. i) Ana ve çocuk yaş
gruplarını ilgilendiren kronik hastalıkların takibini yapar, hekim tarafından reçete
edilmişilaç ve tedavileri uygular. j) Merkez bölgesinde ana-çocuk sağlığı hizmetleri ile ilgili
yapılacak araştırmalara katılır. k) Hizmet içi eğitim programlarına, mesleki seminer,
konferans, gibi etkinliklere katılır. l) Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon,
dezenfeksiyon gibi tekniklere uyar ve uyulmasınısağlar. m) Tüm uygulama ve işlemlerini etik
kurallara uyarak birey/grup hakları doğrultusunda yapar.
Tıbbi tanı ve tedaviye katılma: a) Önemli çocukluk hastalıklarının (ishal, akut solunum yolu
enfeksiyonları, aşı ile önlenebilir hastalıklar, beslenme bozukluklarına bağlı hastalıklar,
paraziter hastalıklar ve çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıkları, vb) muayene ve takibini yapar,
hekim isteminde yer alan ilaç ve tedavileri uygular. b) Ana ve çocuk
yaş gruplarını ilgilendiren kronik hastalıkların tedavisinde hekim tarafından reçete
edilmişilaç ve tedavileri uygular.
Eğitim ve danışmanlık: a) Merkez sorumlu hemşiresinin gözetiminde halka, sağlığın
geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastalıkların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu amacıyla
bireysel ve grup sağlık eğitimini planlar, eğitim ortamınıhazırlar, uygular ve değerlendirir. b)
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde ve AIDS ile mücadelede eğitim ve
danışmanlık yapar. c) Sorumlu üreme ve cinsel danışmanlık ve sorumlu ebeveynlik için
eğitim ve danışmanlık yapar. ç) Kadın yaşam evrelerine göre cinsel sağlık/üreme
sağlığı sorunlarını belirler, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütür.
3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi: Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma,
geliştirme ve sürdürmede görev yapan sağlık ekibi üyesidir. Hemşirelerin genel görev, yetki
ve sorumluluklarının yanı sıra; a) Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan, göçle
gelmiş, madde bağımlılığı açısından riskli, çocuk, ergen, kadın, yaşlı, işsiz ve engelli gibi ruh
sağlığı bozulma riski taşıyan tüm grupların, ruh sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde
görev alır ve destekleyici programlar oluşturur. b) Gelişimsel dönem özelliklerini bilir ve
bu özellikler doğrultusunda çocuğun, ergenin biyo-psiko-sosyal gelişimini izler. c) Ergenlik
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döneminde ortaya çıkabilecek riskli davranışlar (sigara, alkol ve madde bağımlılığı,
intihar, şiddet davranışı, riskli cinsel davranışlar vb.) konusunda koruyucu müdahaleleri
gerçekleştirir. Bu doğrultuda ergene, aileye ve topluma danışmanlık yapar. ç) Orta yaşlılık ve
yaşlılık dönemindeki bireylere bu dönem özellikleri hakkında bilgi verir. Bu dönemde
ortaya çıkabilecek fiziksel, duygusal ve sosyal problemlerle başetme yöntemleri hakkında
destek olur ve danışmanlık yapar. d) Ruhsal bozuklukların, fiziksel hastalık sürecinin erken
belirtisi ya da hastalığın etkeni olabileceğini bilir ve hastaların ve sağlıklı bireylerin genel
sağlık düzeyini değerlendirir, risk faktörü analizi yapar. e) Gebelik ve doğum süreci ile ilgili
gelişebilecek ruhsal durumlara yönelik annelere eğitim yapar. f) Birey ve aileye yardım için
toplumsal destek sistemlerini örgütler. g) Toplumdaki bireylerin, kullandığı ilaçlar, bitkiler,
alternatif tedaviler, vitaminler veya besinsel destekleri gibi alternatif tıp
uygulamalarını değerlendirir. ğ) Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine
zarar verme, kötüye kullanım, ihmal) ilişkinöykü alır, risk düzeyini değerlendirir. h) Hastayla
biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletişim tekniklerini ve kanıta
dayalıdeğerlendirme araçlarını kullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar,
gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hemşirelik bakımını planlar ve uygular. ı) Gelişimsel,
durumsal ve sosyal krizler için bireysel ya da grup danışmanlığı yapar, destek
grupları oluşturur, psikososyal destek sunar. i) Hastanın, tıbbi tedavisine uyumunu, ilaçların
etkilerini ve yan etkilerini takip eder, yan etkilerle başaçıkmada yardımcı olur. j) Ruhsal sorun
yaşandığında uygun destek hizmetlerinin birey tarafından kullanımını sağlar. k) Psikiyatrik
hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları (bilgi eksikliği, tedaviye
uyumsuzluk, stres vb) saptar ve alevlenmeleri önlemede aile ile işbirliği sağlar. l) Kronik
psikiyatri hastalığı olan bireylerin taburculuk sonrası toplum içinde uyumlarını sağlamalarına
yardımcı olur. m) Psikiyatrik tedavi gören hastanın taburculuk sonrası hazırlanan ev
programının uygulanmasında görev alır, hastanın toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik
girişimlerde bulunur ve rehabilitasyon ekibi ile işbirliği sağlar. n) İyileşme ve yeni duruma
uyum sürecinde aileye ve bireye destek olur. o) Ruhsal bozukluğu olan bireyleri, toplumsal
destek kaynaklarını kullanması için yönlendirir, destekler. ö) Psikiyatrik tedavi gören
hastaların topluma yeniden kazandırılması ve üretkenliklerini sağlamak için işverenler ve
kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur. p) Ruhsal bozukluğu olan hastaların topluma
yeniden kazanımında rol alan dernekler ile işbirliği yapar ve hastaları yönlendirir. r) Ruh
sağlığı ile ilgili yasaları takip eder ve hasta ve aileyi yasalar hakkında bilgilendirir. s)
Koruyucu ruh sağlığına yönelik eğitim hizmetleri için, ilk ve orta dereceli okullarda, çeşitli
sivil toplumörgütlerinde, basın ve medya aracılığıyla topluma bilgi aktarır. ş) Birey, aile ve
gruplarda olumlu sağlık davranışları geliştirmek için toplumdaki liderlerle işbirliği yapar ve
onları harekete geçirir. t) Uygun aile ortamı sağlamaya yönelik programlarda görev alır. u)
Toplumun ruh sağlığı inançları, tutumları ve damgalama ile mücadele programları yürütür ve
görev alır. ü) Stres ile başa çıkma, öfke kontrolü, kriz yönetimi, evlilik eğitimi gibi konularda
eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir.
4) İş Sağlığı Hemşiresi, hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
a) Çalışma ortamı ile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda
diğer iş sağlığıhizmet ekibi üyeler ile birlikte çalışmalar yürütür. b) Sağlıklı ve güvenli bir
işyeri sağlamak için, işverenin de katılımını sağlayarak gözlem yapar ve çalışan
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sağlığını tehdit eden riskleri saptar. c) İşçi ve ailelerinin sağlık sorunlarını çözmede,
gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder. ç) İşyeri çalışanlarının sosyodemografik, öz/soy geçmiş özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri
hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar. d) Çalıştığı işyerinde yapılan iş, iş süreçleri
ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığınıolumsuz etkileyebilecek
tehlike ve riskleri belirler. Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri
işyeri hekimi ile birlikte planlar ve yapar. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri
ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk
eder. e) İşyeri ortamının etkisi ile oluşan sağlık sorunlarında alınacak önlemler
konusunda öneride bulunur ve buönerilerin uygulanmasını sağlar. f) Çalışanların hastaneye
sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır. g) İşyeri sağlık
birimine başvuranların sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından
reçete edilen ilaçları uygular. ğ) İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için diğer
iş sağlığı hizmet
ekibi üyeleri
ile
birlikte
koordineli çalışır.
h)
Meslek
hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular
ve değerlendirir. ı) Çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık
programları düzenler. i) Beslenme ve kilo kontrolü, düzenli egzersiz, Stres yönetimi, Sigara
bırakma gibi sağlık davranışlarınıgeliştirmeye yönelik olarak sağlığı geliştirme
programları planlar, uygular ve değerlendirir. j) İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve
hastalıklarda ilk müdahaleyi yapar, İşyerinin özelliğine göre uygun ilk yardım ünitesini ve
malzemelerinin teminini ve kullanıma hazır olmasını sağlar. k) İşyerinde çalışanlardan ilk
yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir.
l) Çevre koşullarının düzeltilmesi için diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapar, çevrede
zararlı olabilecek maddelerden numune alır, çalışma çevresinde sağlığı bozan faktörleri saptar
ve gerekli önlemleri alır. m) İşyerinde çalışan kronik hastalıklı bireylerin bakımı ile ilgili
hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir. n) İş sağlığı ve iş güvenliği
bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halinde çalışmalar yapar.
o) İşyerine bağlı kreş ve anaokulunun sağlık kontrolünü yapar. ö) İşyeri yemekhanesinde
görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları,
saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar,
yürütür ve denetler. p) İşyeri sağlık güvenlik kurullarının etkin üyesi olarak toplantılara
katılır. r) İşyeri sağlık biriminin çalışmaları ile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere
rapor eder. s) Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının
geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarını raporlandırır. ş) Sağlık
merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler. t) İş yerinde çalışan gebe ve emzikli
kadınların izlenmesi ve zararlı maddelerden korunması için gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlar. u) Çalışmalarında etik ilkeleri gözetir ve çalışanın haklarını korur.
ü) İş sağlığı hemşiresi olmak isteyen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler.
5) Okul Sağlığı Hemşiresi: Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; a)
Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul
idaresine bildirir. b) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması,
gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar. c) Sağlık
biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir. ç) Okula her yeni
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katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak
periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder. d) Hastalanan veya
acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve
bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem
formuna kayıt eder. e) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen
bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır. f) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren
durumları (okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve
havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.)
kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir. g) Okulda öğrencilere
doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların
kazandırılması amacıyla sağlık eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma,
ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütür. ğ)
Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat
bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun
saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık
danışmanlığını yürütür. h) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni
ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler. ı) Okul
temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi
yapar ve onları denetler. i) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak
hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama
konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler. j) Düzenli periyodik olarak
okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir. k) Öğrencilerin fiziksel ve
psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek
amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağlar. l)
Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine
sağlık
danışmanlığı
yapar.
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler,
aileleri
ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür. m)
Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi
ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır.
6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi, hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının
yanı sıra; a) Çalışma ortamı ile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi
konusunda hekim ile birlikteçalışmalar yürütür. b) Sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak
için, gözlem ve risk değerlendirmesi yapar. c) Tutuklu, hükümlü, çalışan ve ailelerin sağlık
sorunlarını çözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder. ç) Tutuklu,
hükümlü ve çalışanlarının özellikleri ve sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların
kayıtlarını tutar. d) Belirlenen sıklıkla periyodik muayeneler yapar. Elde edilen verilerle hasta
ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik
ve tedavi için sevk eder. e) Hastalık semptomu ortamdan kaynaklanıyorsa, alınacak önlemler
konusunda öneride bulunur ve alınmasınısağlar. f) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini
sağlar, tedavisini, izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır. g) Sağlık muayenelerinin
yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen ilaçları uygular. ğ) Cezaevinde
kazaların önlenmesi için hekim ile birlikte koordineli çalışır. h) Emosyonel problemi, alkol,
sigara, ilaç, uyuşturucu kullanma gibi kötü alışkanlığı, kronik hastalığı, venerial hastalığı,
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beslenme bozukluğu olan tutukluların tespitini ve takibini yapar. ı) Çalışanların işe
devamsızlık nedenlerini araştırır. i) İlk yardım ünitesi ve malzemeleri hazır bulundurur.
j) Çalışanlardan ilk yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar
konusunda eğitim verir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011). T.C
Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011. Çalişilan Birim/Servis/Ünite/Alanlara Göre
Hemşirelerin Görev, Yetki Ve Sorumluluklari. Halk Sağlığı Hemşireliği. Sayı: 27910
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm 26.12.2016.
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Uygulama Soruları

1) Halk sağlığı temel kavramları hakkında bilgi veriniz.
2) Halk sağlığı hemşireliğinin rolleri hakkında bilgi veriniz.
3) Halk sağlığı hemşireliğinin uygulamaları/ aktiviteleri hakkında bilgi veriniz.
4) Halk sağlığı hemşireliğinin uygulama alanları hakkında bilgi veriniz.
5) Halk sağlığı hemşireliğinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme ile bireylerin sağlık gereksinimleri ve sağlık hizmetlerinden beklentileri
de farklılaşmıştır. Bu nedenle birey, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye
yönelik hizmetler verilmesine ihtiyaç daha da artmıştır. Bu noktada, halk sağlığı
hemşireliğine olan gereksinim daha da artarken, diğer yandan toplumu bütün yönleri ile ele
alan halk sağlığı disiplininin önemi de artmıştır. Bu bölümde, halk sağlığında temel kavramlar
ve halk sağlığı hemşireliğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma kapsamında yer alan uygulamalardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşılama
İyi beslenme
Kazaları önlemek için alınan önlemler
Kişisel hijyen kurallarına uyma
Kanser taramaları

2) “Bir hastalık etkeninin tam olarak yok edilmemesi ile birlikte, hiç hastalık olgusu
görülmemesine” ne ad verilir?
a) Eliminasyon
b) Endemi
c) Epidemi
d) Enfeksiyon
e) Eradikasyon
3) “Bir salgının başlamasına neden olan kaynakların ne olduğunun bulunması için yapılan iş
ve işlemlere” ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Epidemi
Eradikasyon
Filyasyon
İnsidans
İzolasyon

4) “Belirli bir zaman aralığında, genellikle bir yıl içinde, ortaya çıkan yeni vakaların,
episodların veya olayların sayısını” ne ad verilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Atak hızı
Epidemiyoloji
Prevelans
İnsidans
Endemi

5) “Ülke sınırlarını aşarak bir kaç ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan büyük salgına”
ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)

Epidemi
Pandemi
Sürveyans
İzlem
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e) Eradikasyon
6) “En iyi ve en güncel kanıt aramayı, klinik uzmanlık ve değerlendirme ile birlikte, hastanın
tercih ve değerlerini içeren, klinik karar vermeye yönelik problem çözme yaklaşımına” ne ad
verilir?
a) Kalite geliştirme
b) Kanıt temelli uygulama
c) Kapasite geliştirme
d) Kendi kendine yardım
e) Sağlığa yönelik yetkilendirme
7) Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı hemşirelerinin girişimleri arasında yer almaz?
a) Sürveyans
b) Tarama
c) Konsültasyon
d) İşbirliği
e) Sağlıkta hakkaniyet
8) Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş alanlarından birisi değildir?
a) Okul sağlığı hemşireliği
b) İş sağlığı hemşireliği
c) Toplum ruh sağlığı hemşireliği
d) Filyasyon hemşireliği
e) Evde bakım hemşireliği
9) “Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin
düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alma ve sağlık durumunu kayıt etme”
gibi işlemler, halk sağlığı hemşireliğinin hangi özelleşmiş alanı kapsamında yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ceza ve tutukevi hemşireliği
Aile planlaması merkezi hemşireliği
Okul sağlığı hemşireliği
İş sağlığı hemşireliği
Ana çocuk sağlığı hemşireliği
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10) “Halk sağlığı hemşireliği eğitimi” kapsamında hangi konular yer almalıdır? Kısaca
açıklayınız.

Cevaplar: 1) e,
9) c,

2) a,

3) c ,

4) d,

5) b,

6) b,

7) e,

8)

d,
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2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ*
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* Bu bölüm Prof.Dr. Nursen NAHCİVAN tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
2.1. Sağlık Bakım Sisteminin Tanımı
2.2.Sağlık Bakım Sistemini Oluşturan Temel Yapılar
2.3. Sağlık Bakım Hizmet Düzeyleri
2.3.1. Primer koruma hizmetleri
2.3.2.Sekonder koruma ve hizmetler
2.3.3.Tersiyer koruma ve hizmetler
2.4. Sağlık Bakım Sistemini Etkileyen Etmenler
2.5. Türkiye’de Sağlık Bakım Sistemi
2.5.1. Cumhuriyet Dönemi ile 1980 yılları arası
2.5.2.1980 - 2003 Yılları Arası
2.5.3.2003 Yılı ve Sonrası: Sağlıkta Dönüşüm Programı
2.5.4.Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bileşenleri
2.6. İl Düzeyinde Halk Sağlığı Hizmeti Veren Temel Kuruluşlar
2.6.1. Toplum Sağlığı Merkezi
2.6.2. Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Hemşirenin Görevleri
2.6.3. Aile Hekimliği Uygulaması ve Aile Sağlığı Merkezleri
Aile Hekimi
2.6.4. Aile Sağlığı Merkezi/Birimi
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2.6.4. Aile hekimi ve Görevleri
2.6.5. Aile Sağlığı Elemanı ve Görevleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık bakım sistemini oluşturan yapıları ve etkileyen faktörleri tartışınız.
2) Türkiye’de halen yürürlükte olan sağlık sisteminin (Sağlıkta Dönüşüm Programı)
temel ilkeleri ve temel bileşenleri nelerdir? Sıralayınız.
3) İl Düzeyinde halk sağlığı hizmetini veren kuruluşları ve organizasyonunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık bakım sistemi
tanımı ve sistemi oluşturan
temel yapılar
Sağlık bakım hizmet
düzeyleri

Sağlık bakım sisteminin
anlamını, yapısını
kavramak
Koruma düzeylerine göre
sağlık sistemindeki
hizmetleri ayırt etmek
Sağlık sistemini
şekillendiren faktörleri
sıralamak
Türkiye’deki mevcut
sağlık sistemini kavramak

Sağlık bakım sistemini
etkileyen etmenler
Türkiye’de Sağlık Bakım
Sistemi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Tartışarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak

Sağlıkta Dönüşüm
Programı

Sağlıkta dönüşüm
programının ilkelerini ve
bileşenlerini sıralamak

Okuyarak/Araştırarak

İl Düzeyinde Halk sağlığı
hizmeti veren
kurum/kuruluşlar

İl düzeyinde halk sağlığı
hizmetlerinin
organizasyonunu,
kişi/kurum/kuruluşların
görev ve sorumluluklarını
açıklamak

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak

32

Anahtar Kavramlar



Sağlık bakım sistemi



Finansman
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Hizmet sunucu
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Primer koruma



Birinci basamak sağlık hizmetler



Sekonder koruma



İkinci basamak sağlık hizmetler



Tersiyer koruma
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Toplum Sağlığı Merkezi



Aile Sağlığı Merkezi



Aile hekimi
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Aile sağlığı elemanı
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Giriş
Bir toplumun sağlık durumu, o toplumda organize edilen sağlık sisteminin insanların
sağlık gereksinimlerine ne kadar uygun olduğu ve ne kadar kullanıldığı ile son derece
yakından ilgilidir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma ya da kullanmada en önemli
güçlüklerden biri insanların bu hizmetlerden nasıl yararlanacağını bilememesidir. Sağlık
sistemini bilen halk sağlığı hemşireleri bireylerin bu hizmetlerden yararlanmalarına yardım
edebilir ya da kolaylaştırıcı olabilir.
Günümüzde tüm dünya ülkelerinde sağlık sistemleri önemli değişimler yaşamaktadır.
Bu değişimlerin temel sebebi sağlık hizmetinde maliyetlerin giderek artması ile maliyet-etkin
hizmet arayışlarıdır. Bu arayışlar sonucunda ülkelerin sağlık politikaları, sağlık insan gücü
ihtiyacı ve ödeme sistemleri de değişimler yaşamaktadır. Sağlık bakım sistemi içinde sayısal
olarak en fazla sağlık insan gücünü oluşturan hemşireler, uygulama yaptıkları sistemi
etkileyebilecek güce sahiptirler. Hemşireler farklı statü ve görevlerle içinde yer aldıkları
sağlık bakım sisteminde hemşirelik bakım faaliyetlerini yürüterek, sağlık göstergelerinin
gelişimini izleyerek, yürürlükte olan hizmetleri kritik ederek ve değerlendirerek sağlık
sistemini etkileyebilirler. Aynı zamanda sağlık bakım sistemleri de hemşirelik uygulamasını
etkileyebilmektedir. Hemşireler değişen ve dönüşen sağlık sistemi içinde bazen yeni rol ve
görev tanımları ile bazen de yetki ve sorumluluklarını sınırlayan düzenlemelerle karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu tür etkilerle hemşirelerin topluma sundukları hizmetlerin etkilenmesi
kaçınılmazdır. Bu sebeple hemşirelerin sağlık bakım sistemini tanımaları ve nitelikli
hemşirelik hizmeti sunma ya da geliştirme çabası içinde olmaları önemlidir.
Bu ünitede sağlık bakım sistemi kavramı, sağlık bakım sistemini etkileyen faktörler,
ülkemizde yürürlükte olan sağlık sistemi ve özellikle halk sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesi
hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

35

2.1. Sağlık Bakım Sistemi Tanımı
Sağlık bakım sistemi, bireylerin sağlık gereksinimlerini karşılamak için hizmet sunma
ya da sağlama yöntemidir. Başka bir ifadeyle, insanlara/topluma sağlık bakımının sunulduğu
yapılardır. Bu yapılar, bireylerin sağlık gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan tüm
hizmetleri, kurum ve kuruluşları kapsar.
Sağlık bakım sistemlerinde tanımlanan hizmetler doğası gereği belli bir düzen
dahilinde planlanır ve sunulur. Sağlık bakım sistemi, sağlık sistemi, sağlık sektörü, sağlık
sunum sistemi, sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu/ örgütlenmesi gibi
birbirinin yerine kullanılan terimlerle tanımlanmaktadır. Tanımı her ne olursa olsun sağlık
sisteminin asıl amacı, kişilerin sağlıklı olmasını sağlamak ve bunu koruyup geliştirmek
yoluyla toplumu sağlıklı kılmaktır.

2.2. Sağlık Bakım Sistemini Oluşturan Temel Yapılar
Sağlık bakım sisteminin yapısını oluşturan yapılar dört ana başlıkta gruplanmaktadır.
Bunlar sırasıyla; finansman, sigorta, hizmet sunucu ve ödemedir. Sağlık sistemleri bu dört
kategorideki düzenlemelere bağlı olarak şekillenir ve ülkelere göre farklılıklar gösterir.
(1) Finansman: Finansman, sağlık sistemindeki faaliyetler için ödenen paranın toplanmasını
sağlayan tüm mekanizmaları ifade etmektedir. Bu mekanizmalar vergileri, sigorta primlerini
ve hastaların yaptığı doğrudan ödemeleri kapsar. Para toplayan kurumların Sağlık bakımı
genellikle maliyetli tanı ve testleri ve uzun süreli hastanede yatışları gerektirir. Finansman
sağlık bakım hizmetlerini ödemek ya da sağlık güvencesini sağlamak için gereklidir.
Günümüzde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artması ile birlikte sağlık harcamalarının
düzenli şekilde karşılanabilmesi için finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağı önemli bir
konudur. Hemen her ülke de olduğu gibi sağlık finansman sistemi ülkemizde de hem kamu
hem de özel kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı, bir
toplumda arzu edilen düzeyde sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli mali
kaynakların piyasa (cepten ödeme ve özel sağlık sigortası gibi) ya da kamusal kaynaklarla
(genel vergiler ve zorunlu sağlık sigortası gibi) sağlanmasıdır.
(2) Sigorta: Sigorta, bireylerin pahalı sağlık hizmetine ihtiyaç duydukları zaman
karşılayabilmelerine olanak sağlar. Sigortanın işlevi kapsamına göre farklılık gösterir. Sigorta
paketleri, bireylerin sağlık hizmetlerini nerede ve nasıl alacağını belirler. Sağlık sigortası
“devlet kurumları, yarı devlet kurumları ve özel şirketler gibi üç tür kurum tarafından
sağlanabilir. Sağlık sigortasının düzenlenmesi sigortanın zorunlu ya da isteğe bağlı olmasına
göre değişebilmektedir. Yanı sıra sigorta çeşitleri de ülke ekonomisinin gelişimine bağlı
olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin ülkeler zenginleştikçe özel sigortalı sayısı
artmaktadır.
Genel sağlık sigortasının hakim olduğu sistemlerde, çalışan kesim zorunlu olarak
sisteme tabi olduğu oranlarda primler ödeyerek; gelir düzeyi yetersiz ve çalışmayan kişiler
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için de devlet prim ödeyerek sisteme katılımları sağlanır. Böylece tüm sigorta primleri ortak
bir havuza aktarılır ve ödemeler bu havuzdan gerçekleştirilir.
(3) Hizmet Sunucu: Hizmet sağlayıcı/sunucu terimi, sağlık bakım hizmetlerini sunan ve
sigorta ödemesini doğrudan bu hizmetlerden alan
herhangi bir tüzel kişi ya da
kurum/kuruluşlara işaret eder. Günümüzde sağlık hizmetleri “hastaneler, hekim
muayenehaneleri, ayaktan tanı ve tedavi poliklinikleri /merkezleri, tıbbi ekipman ve cihaz
(tekerlekli sandalye, yara bakım ürünleri vb.) sağlayan şirketler, huzurevleri ve bireyin
yaşadığı ev ortamı gibi geleneksel bakım alanlarının yanı sıra, “okul ve iş alanları, gündüz
bakım evleri, hospis, sığınma evleri, tutukevi, ruh sağlığı merkezleri, evsizlere yönelik
kurulmuş yurtlar, göçmen kampları vb.” gibi daha az geleneksel bakım alanlarda da
sunulabilir. Bu hizmet alanları ülkelerin sağlık sistemlerine göre değişiklik
gösterebilmektedir.
(4) Ödeme sistemi: Ödeme, sağlık hizmeti sağlayan kişi ve kurumlara paranın transfer
edilmesi için kullanılan yöntemleri ifade eder. Ödeme sisteminin işlevi ise sağlık hizmetini
sağlayan sunuculara geri ödeme ile ilgili işlemleri yürütmektir. Geri ödeme, belirli bir hizmet
için ne kadar ödenmesi gerektiğini belirleme anlamına gelir. Gerçek harcamalar için para
kaynağı, sigorta şirketine ya da ödenen primlerden sağlanır. Sigortalı bir kişi sağlık hizmeti
aldığı zaman, hizmet sağlayıcı/sunucu ya ödemeyi doğrudan alır ya da ödemeyi birey adına
sigorta kuruluşundan almayı kabul eder. Yaygın olarak hastalar sigorta kapsamlarına göre
sağlık harcamalarının belli bir miktarına katkı yaparak sağlık hizmeti alırlar.
Ödeme yöntemleri ülkelerin sağlık sistemi özelliklerine göre farklılık
gösterebilmektedir. Genel kabul gören yaklaşımlarda hekimler için ödeme yöntemleri,
“hizmet başı ödeme, maaş, kişi başı ödeme vb.” iken hastaneler ve diğer hizmet sunucuları
için ödeme yöntemleri “günlük, kabul başına, genel bütçe vb. ”dir. Ödeme sistemindeki
düzenlemeler hem hizmet alan birey hem de hizmet sunucularının davranışlarında
değişikliklere yol açabilmektedir. Örneğin ödemesi yapılan hizmetler bireyler tarafından daha
fazla talep edilebildiği gibi ödemesi olmayan durumlarda bireyler sağlık sorunlarını kendikendilerine çözüm yoluna gidebilmektedirler.
Sağlık bakım sistemini oluşturan bu dört temel yapının yanı sıra, sağlık sisteminin
uygulamada iyi bir sistem olabilmesi için bazı özellikler taşıması gerektiği ileri sürülür.
İyi bir sağlık sisteminin özellikleri şunlardır:
Tüm toplumu kapsamalıdır.
Sunulan hizmetler geniş kapsamlı olmalı ve tüm teknolojik desteği içermelidir.
Hizmette odak, önleyici hizmetler olmalıdır.
Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.
Tıp bilimiyle ilişkili eğitim veren birimler ile diğer kurumlar eşgüdüm içinde
çalışmalıdır.
 Sağlık personelinin aldığı ücretler yaptıkları işe göre değişmelidir.
 Sağlık sistemi yeterli finansal desteğe sahip olmalıdır.
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2.3. Sağlık Bakım Hizmet Düzeyleri
Sağlık sistemindeki hizmetler genel olarak koruma düzeylerinin kapsamına ve felsefesine
göre şekillenir. Bu koruma düzeyleri, primer (birincil) koruma, sekonder (ikincil) koruma ve
tersiyer (üçüncül) koruma hizmetleri olmak üzere üç düzeyde sunulur. Bu hizmetlerin
örgütlenme boyutundaki karşılığı, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık
hizmetleri şeklindedir (Tablo 2.1).
Tablo 2.1. Sağlık Bakım Düzeyleri
Bakım
Tipi

Tanımı

Hizmet örnekleri

Primer
koruma

Amaç: Bireysel ve toplumsal
düzeyde hastalık ya da işlev
bozukluğuna yol açabilecek riskleri
azaltmak.

-Sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleri
kazandırmaya yönelik eğitimler

-Belli hastalıklara karşı koruma

-Bağışıklama

-Genel olarak sağlığı geliştirme

-Güvenli çevre sağlama (hijyen, toksik
ajanlardan koruma vb)

-Sevk/izlem

Halk sağlığı hemşiresi okul çağındaki
çocuklara sigaranın sağlığa etkilerini
içeren sağlık eğitim programı düzenler.
Sekonder
koruma

Amaç: Erken tanı ve tedavi ile
hastalığı yatıştırmak ve daha fazla
yetersizlik gelişmesini önlemek.
-Erken tanı ve tedavi

-Erken tanı ve taramalar (Hipertansiyon,
pap smear, kolonoskopi vb.)
- Akut bakım
- Çeşitli tedaviler (ilaç, cerrahi vb.)
Halk sağlığı hemşiresi doğurgan çağdaki
kadınlara servikal kanserin erken teşhisi
için pap smear tarama programı
düzenler.

Tersiyer
koruma

Amaç: Kronik ya da geriye
dönüşümsüz durumların etkilerini
ve kalıcı yetersizlikleri azaltmak.

-Eğitim ve yeniden eğitim

-Optimal işlev düzeyi kazandırmak
için düzeltici ve rehabilitatif
aktiviteler

-Çevre düzenlemeleri (İnme geçirmiş bir
hastaya tekerlekli sandalye gerekliliğini
önerme gibi)

-Doğrudan bakım sağlama

Halk sağlığı hemşiresi astım tedavisi
gören bireylere yönelik sigara bırakma
programları düzenler.
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2.3.1. Primer Koruma Hizmetleri

Primer koruma hizmetlerinin sağlık sisteminde karşılığı, pirimer/ birincil hizmetler ya
da birinci basamak hizmetlerdir. Primer koruma hizmetlerinde bakımın amacı, hastalık ya da
yetersizliği ortaya çıkmadan önlemek ve iyilik durumunu geliştirmektir. Bu şekilde sağlık
maliyetlerinde de azalma sağlanır. Primer koruyucu sağlık hizmetleri sadece bireyi değil aynı
zamanda sağlıklı yaşamın devamlılığını olumsuz yönde etkileyebilecek, olumsuz çevre
koşullarının etkisiz ve doğayla uyumlu hale getirilmesi çabalarını da kapsar. Bu hizmetler
bireye ve çevreye yönelik olabilir, doğrudan ya da dolaylı biçimde sunulabilir. Bireye yönelik
koruyucu hizmetler arasında en çok bilineni “bağışıklama, sağlıklı beslenme/beslenmeyi
düzenleme, tanı ve tedavi, aşırı doğurganlığın kontrolü, ilaçla koruma, kişisel hijyen ve sağlık
eğitimi” gelir. Çocukluk çağı dönemindeki çocuklara yönelik bağışıklama hizmetleri,
osteoporozu önlemek için erişkinlere kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenme eğitimi ve
akciğer kanserini önlemek için toplumda sigara içmeyi azaltan çalışmalar bireye yönelik
primer koruma hizmetleri için örnek verilebilir.
Çevreye yönelik koruyucu hizmetler ise çevredeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve
kimyasal faktörleri yok ederek, düzelterek ya da insanları etkilemelerini önleyerek bireylerin
sağlığını korumayı, hastalık ya da yetersizlikleri azaltmayı amaçlar. Çevreye yönelik koruma
hizmetleri kapsamında, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler (zararlı gazların
salınımı önlemek için fabrika bacalarına filtre takılması, otomobil egzos sisteminin muayene
zorunluluğu gibi), bulaşıcı hastalık kaynağı olarak bataklıkların kurutulması, çöp gibi katı ve
sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi, sağlıklı gıda kaynaklarının üretiminden tüketiciye
ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda denetimin sağlanması, örnek olarak verilebilir.
Primer koruma düzeyindeki bakım hizmetleri genellikle aile hekimi, pratisyen hekim,
hemşire, ebe ve toplum sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili sağlık profesyonelleri tarafından, Aile
Sağlığı Birimleri/Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri gibi
birinci basamak sağlık kurumlarda verilir. Bireylerin sağlık gereksinimlerine göre ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurumlarına sevk yapılır ve izlenir.
2.3.2.Sekonder Koruma ve Hizmetler
Sekonder koruma kapsamındaki hizmetler tanı ve tedaviyi içerir ve birey hastalık
belirtilerini gösterdikten sonra sunulan hizmetlerdir. Bu nedenle tedavi edici sağlık hizmetleri
olarak da tanımlanır. Primer korumaya göre sekonder koruma düzeyindeki hizmetleri daha
maliyetlidir, daha fazla ekipman ve nitelikli personel/uzman sağlık insan gücü gerektirir. Aynı
zamanda bu hizmetler kapsamında ayakta tanı/tedavi, yatarak tedavi ve evde sağlık hizmetleri
verilir. Ayakta tanı ve tedavi en az maliyetli ve en pratik olan hizmet çeşididir. Bu aşamada
henüz hastalık fazla ilerlemediğinden konulan tanı ilaç tedavisi ile desteklenerek
önlenebilmektedir. Yataklı tedavi hizmetleri ise daha yüksek maliyetli hizmetler
kapsamındadır.
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Bu koruma düzeyinde hemşireler, bireyin sağlık öyküsünü alırken bazı hastalıkların
olası belirti-bulgularını ve risk faktörlerini belirlemeye odaklanırlar. Aynı zamanda birey
yaşına uygun bazı özellikler yönünden de taranır. Örneğin tüm yetişkinler her hekim
ziyaretinde hipertansiyon yönünden taranır; okul çağındaki çocuklar işitme ve görme
problemleri yönünden taranır. Yada kanser tarama önerilerinde olduğu gibi 40 yaşın
üstündeki her kadın yıllık mamografi yönünden taranır. Sağlık sisteminde hastaneler sekonder
bakımın sunulduğu değişmeyen kurumlar olmakla birlikte, günümüzde toplumdaki insanların
daha kolay erişimlerinin sağlandığı tanı ve tedavi poliklinikleri gibi tanı koyucu ve tedavi
edici kuruluşlar da geliştirilmektedir.
2.3.3.Tersiyer Koruma ve Hizmetler
Hastalık gelişmeden önceki var olan sağlık durumuna bireyin tekrar dönmesi, tersiyer
bakımın (rehabilitatif) amacıdır. Birey önceki sağlık durumunu tekrar kazanamadığı zaman
rehabilitasyonun amacı bireyin olabilecek en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.
Bu koruma düzeyinde rehabilitatif ve eğitim aktiviteleri genellikle uygulanır. Örneğin, atak
geçirdikten sonra birey kolunu kısmen kullanabilir. Bireye kolunu yeniden kullanabilmesi için
rehabilitatif aktiviteler sürdürülürken diğer taraftan da hareketini nasıl sağlayacağı, varsa
yardımcı araçları nasıl kullanacağı konusunda da eğitim verilebilir. Başka bir örnek vermek
gerekirse, sigara içmekte olan bir bireyin sigarayı bırakması tersiyer koruma önlemlerinden
sayılır, böylece birey henüz gelişmemiş akciğer hastalığının akut ataklarından korunmuş olur.
Sigara bırakma hastalık tedavisi değildir, fakat gelecekte daha fazla zarar verebileceği için
koruyucu önlem olarak düşünülmeli ve önlemler alınmalıdır.
Rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetleri tıbbi ve sosyal amaçlı sunulabilir. Tıbbi
rehabilitasyonda fiziksel ve ruhsal yönden işlev görme yeteneği kısmen ya da tümüyle
bozulmuş bireylerin bu yetenekleri ortez, protez, işitme cihazı ya da tekerlekli sandalye gibi
yardımcı araçlar kullanarak kazanmaları hedeflenir. Sosyal rehabilitasyonda ise herhangi bir
nedenle sakatlanmış ve tedaviye rağmen bazı yeteneklerini kaybetmiş bireyin yakın çevresi ve
toplumla birlikte olabilmesi sağlanır; birey yeni iş edinmek istiyorsa sağlık sistemindeki
mevcut kaynaklarla sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımı desteklenir.
Primer, sekonder ve tersiyer koruma düzeylerine göre sağlık sisteminde olması
gereken hizmetler piramidal bir yapı ile Şekil 2.1. de gösterilmiştir. Buna göre ülkelerin sağlık
ihtiyaçları, planlamaları farklılık göstermekle birlikte, hemen her ülkenin sağlık hizmet
organizasyonunu bu piramidal yapıya uygun olarak şekillendirmesi önerilmektedir.

40

Tersiyer koruma
hizmetleri

Sekonder koruma
hizmetleri

Primer koruma hizmetleri
Şekil 2.1. Sağlık hizmetleri piramidi

2.4. Sağlık Bakım Sistemini Etkileyen Etmenler
Bugün dünyada ister zengin isterse de fakir olsun tüm ülkelerde sağlık sistemlerinin
insanların yaşamındaki etkileri eskisine göre daha fazladır. Dünyadaki pek çok ülkenin sağlık
sistemi daha çok tıbbi modeli temel almıştır ve sağlık bakım hizmeti koruyucu bakımdan
ziyade hastalık bakımı üzerine odaklıdır. Bu durum sağlık sisteminin koruyucu hizmetler
yerine daha çok yetersizlik ya da hastalık oluştuktan sonra hizmet vermeye odaklı olmasına
yol açmaktadır. Bununla birlikte günümüzde, ülkelerin sağlık bakım sistemleri geleneksel
hastalık bakımı odaklı sağlık hizmet anlayışı yerine, korumaya odaklı çağdaş sağlık hizmeti
anlayışına doğru şekillendirme giderek önem kazanmaktadır.
Günümüzde birçok etken sağlık sisteminin gelişimini ve şekillenmesini
etkileyebilmektedir. Bu etkenler sırasıyla; ülkenin idari ve politik yapısı, ekonomik düzeyi,
fiziksel çevre özellikleri, sosyal ve kültürel değerleri, demografik özellikleri, tanı-tedavideki
ilerlemeler ya da teknolojik gelişmeler ve küresel etkiler vb. sayılabilir (Tablo 2.2).
Tablo 2.2. Sağlık Sistemini Etkileyen Etmenler
 İdari ve politik yapı,
 Ekonomik düzey,
 Coğrafi yapı ve fiziksel çevre özellikleri,
 Sosyal ve kültürel değerler,
 Nüfus-demografik özellikler,
 Tanı-tedavideki ilerlemeler / teknolojik gelişmeler,
 Küresel etkiler..vb.

Ülkemizde 1924 yılından bu yana süregelen T.C. Anayasalarının tümü, idari yapıyı
belirlediği gibi sağlık sisteminin de şekillenmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Geçmişten
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günümüze var olan bu Anayasalar, sağlığın bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkı sağlama
görevinin de devlete ait olduğunu belirtmektedir. T.C. Anayasasının 56. Maddesi’ne göre;
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet
herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek
elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık
ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin
yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir”.
Sağlık sisteminin organizasyonunda özellikle finansman modeline karar vermede diğer
önemli bir etken, ülkenin ekonomik kaynakları olup sağlık harcamalarının nasıl
karşılanacağının belirlenmesidir. Bir ülkenin sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi
genellikle kişi başına düşen milli gelirle ölçülmektedir. Gelir düzeyi ise hane halkının sağlık
hizmetlerini ödeme kapasitesini belirlemede göz önünde bulundurulan ölçütlerdendir. Dünya
Bankası’nın sınıflandırmasına gore, Türkiye (OECD ülkeleri arasında Macaristan, Meksika,
Polonya ve Slovakya ile birlikte) üst orta gelir düzeyinde, diğer OECD ülkeleri ise yüksek
gelir düzeyindeki ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır.
Sağlık ve hastalık tıbbi olduğu kadar aynı zamanda sosyal ve kültürel bir alandır.
Günümüzde sağlığın sosyal ve kültürel yönünü ele almayan yaklaşımlarla sağlığın korunması
ve sürdürülmesi mümkün değildir. Bolsoy ve Sevil’in yazısında (2006) kültür, “bir grup insan
tarafından öğrenilen, paylaşılan, nesilden nesile aktarılan değerler, inançlar, tutum ve
davranışlar, örf ve adetler olarak tanımlanmaktadır”. Bu bağlamda topluma sunulacak sağlık
hizmetlerinin planlanmasında sağlık bilinci ve sağlığa verilen önem, beslenme alışkanlıkları,
sağlık kaynaklarına başvurma vb. gibi bireylerin sosyal ve kültürel özelliklerini dikkate almak
gereklidir.
Türkiye coğrafi yapısı özellikleri gereği yedi bölgeye ayrılmıştır. Bu yapı içinde dört
farklı iklim özellikleri barındırmaktadır. Coğrafi özellikler gibi fiziksel çevre özellikleri sağlık
hizmetlerini şekillendirmede ve hizmete erişimde dikkate alınması gereken diğer
etkenlerdendir. OECD Türkiye raporunda, 2002 yıllarını temsil eden araştırma verilerine
göre, sağlık hizmetlerine erişimde, sağlık göstergelerinde, sağlık insan gücü dağılımında,
sağlık harcamalarında vb. ülkemizin coğrafi bölgeleri arasında farklılıklar olduğu
belirtilmektedir. Dolayısı ile sağlık hizmetleri yönünden bu farklılıkları azaltıcı sistem
düzenlemelerini yapmak önemlidir.
Günümüzde doğurganlık ve ölüm oranlarının bir sonucu olarak ülkelerin nüfus yapısı ve
özellikleri de değişmektedir. Yaşanan bu değişimler, sağlık bakım hizmetlerine gereksinimi
olan grupların özelliklerini yansıtmaktadır.
Nüfus demografik özellikler yönünden
incelendiğinde, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 78 milyon 741 bin 53 kişidir.
Yıllık nüfus artış hızı binde 13.4’tür. Ortanca yaş 31’dir. Ülkemizde nüfusun % 24’ü çocuk
yaş grubunda (0-14 yaş); % 67.8’i çalışma çağında (15-64 yaş); % 8.2’si yaşlıdır (65 yaş ve
üzeri grup). Ülkemiz genç nüfusa sahip gibi görünmekle birlikte yaşlı nüfusu ülkemizde oran
olarak giderek artmaktadır. Nitekim Türkiye Kronik Hastalıklar raporuna göre, ülkemizin
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giderek yaşlanması ve değişen yaşam biçimi nedeniyle kronik hastalıkların arttığı ve bu
konuda mücadeleye hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca toplam ölümler
içinde kalp hastalıklarının payının gittikçe artma eğiliminde olduğu, tüm ölümlerin yüzde
75’ini bulaşıcı olmayan hastalıkların (kalp ve damar hastalıkları, kanserler, kronik solunum
yolu hastalıkları ve diyabet) oluşturduğu ileri sürülmektedir.
Sağlık bakım alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler primer, sekonder ve tersiyer
bakım hizmetlerinin şekillenmesinde önemli katkılar sunar. Sağlık hizmetlerinde ileri
teknolojileri kapsayan tıbbi cihazlar ve uygulamalar (filmsiz radyoloji, robotikler, tele
uygulamalar, mobil monitorizasyon, akıllı yataklar, kablosuz uygulamalar ve elektronik sağlık
kayıtları vb.) bakım kalitesini ve hasta güvenliğini artırmaktadır. Özellikle tele sağlık gibi
teknolojiklerin gelişimi kronik hastalık yönetimi ve evde bakım gibi yeni klinik fırsatların
açılmasına yol açmıştır. Ancak her yeni fırsatların, aşılması gereken yeni sorun alanları da
yaratabileceği unutulmamalıdır.
Küreselleşme, ülkelerin ulusal sınırlarını aşan ekonomi, politika, teknoloji ve sosyal
yardımı kapsayan bir gelişim ve değişim sürecidir. Afrika ve Asya’da çocuk felcinin,
Afrika’da HIV/AIDS’in yeniden ortaya çıktığı gibi ve domuz gribi gibi yeni salgınlar, sağlık
ve hastalığa küresel düzeyde bakmayı zorunlu hale getirmiştir. Özellikle göçler, ticaret ve
seyahat gibi nedenlerden dolayı hiç bir dünya ülkesi infeksiyon hastalıkları yönünden güvenli
olarak görülmemektedir.

2.5. Türkiye’de Sağlık Bakım Sistemi
Türkiye’de yönetim yapısının genel ilkesi anayasal bir zorunluluk gereği yönetim kuruluş
ve görevleriyle bir bütündür, kanunla düzenlenir ve görevleri “merkezden ve yerinden
yönetim” esasına dayanır. Buna göre merkezi yönetim başkent ve taşra (il) teşkilatlarının;
yerinden yönetim ise yerel yönetimlerin (il özel idareleri, belediyeler, muhtarlık vb.)
karşılığıdır.
Ülkemizde sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. İl düzeyinde ise sağlık
hizmetleri Valiliklerin sorumluluğu altında Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülür. İl Sağlık
Müdürü tedaviye yönelik hizmetlerin yanı sıra tüm koruyucu sağlık hizmetlerinin
sunumundan da sorumludur. Bununla birlikte sağlık sektörü dışındaki Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Sosyal
Güvenlik Kurumu(SGK) gibi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da sağlık bakım
sistemine katkıda bulunan kuruluşlar kapsamındadır. Bu ünitede Türkiye’deki sağlık bakım
sisteminin gelişimi cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ele alınacaktır.
2.5.1. Cumhuriyet Dönemi ile 1980 Yılları Arası
Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin yakın tarihi (Cumhuriyet dönemi ve sonrası), 3
Mayıs 1920’de Sağlık Bakanlığı’nın (diğer adıyla Sıhhat ve İçtima-i Muavenet Vekaleti)
kurulması ile başlar. O dönemde Sağlık Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adıyla
sağlık hizmetlerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve sağlık
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hizmetlerinin merkezi düzeydeki temsilcisi idi. Cumhuriyetin ilk Sağlık Bakanı ise Dr. Adnan
Adıvar’ dır.
1923-1946 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nın (SB) görev ve işlevlerini açık ve kesin
bir şekilde ortaya koyan birçok yasa çıkmıştır. 1928 yılında sağlık personelinin yetki ve
sorumluluklarını belirleyen ve hizmeti disiplin altına alan, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun çıkarılmıştır. 1930 yılında ise sağlık hizmetlerinin
anayasası niteliğinde olan, toplum sağlığını korumayı devletin görevi sayan, 1593 Sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarılarak sağlık hizmetlerinde alt politikaların ya da
uygulamaların esasları belirlenmiştir. 1936 yılında ise, 3017 Sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu çıkarılmış ve böylece Bakanlık merkez ve taşra
örgütünün kuruluşu tamamlanarak, yetki ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir. Çıkarılan
bu ve benzeri kanunlar ile Türkiye’de sağlık yönetimi ve uygulamalarının temelleri
oluşturulmuştur.
1921 yılında Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam döneminde illerde Sağlık Müdürlükleri,
ilçelerde Hükümet Tabiplikleri kurularak sağlık örgütünün temel taşları oluşturulmuş ve
hizmetlerin tüm yurda yayılması sağlanmıştır. Hastane ihtiyacının karşılanması ve bu konuda
yol gösterici olması amacıyla, 1924 yılında alınan bir kararla Sağlık Bakanlığı, Ankara,
İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır illerinde olmak üzere beş numune hastanesi
kurmuştur. Hastaneler tarafından sunulan tedavi edici hizmetlerin yürütülmesi ise belediyeler,
özel idareler ve vakıflar gibi yerel idarelere bırakılmıştır. Ayrıca II. Dünya savaşı sonrası
ortaya çıkan sıtma, su çiçeği, sifilis ve cüzzam gibi salgın hastalıklarla mücadele için
“hastalığa odaklı” dikey örgütlenme yapıları (Verem savaş dispanserleri, sıtma savaş
dispanserleri vb.) geliştirilmiştir. Yine bu dönemde çocuk ölümleri ve infeksiyonlara bağlı
ölümlerin çok yoğun olması nedeniyle de, nüfus arttırıcı politikalar hassasiyetle uygulanmış,
1952 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana-çocuk sağlığı şube müdürlüğü kurulmuştur. Bu
dönemde koruyucu hizmetlere önem ve öncelik verilmekle birlikte birinci basamak hizmetler
örgütlenememiştir. Bu hizmetler daha çok hekim muayenehanelerinde, hastane
polikliniklerinde ve dispanserlerde sürdürülmüştür.
Türkiye'nin sağlık planlamasının ve organizasyonunun asıl yapısı 1954 yılında Sağlık
Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından açıklanan “Milli Sağlık Programı ve Sağlık Bankası
Hakkında Etütler” adıyla duyurulan sağlık planı ile gerçekleşmiştir. Kabul edilen sağlık planı
ile Türkiye 7 sağlık bölgesine ayrılmış, her bölgeye bir tıp fakültesi kurularak hekim ve diğer
sağlık personeli sayısının arttırılması düşünülmüştür. Bu uygulamalarla yönetimin
merkezileştirilmesi başta olmak üzere sağlık politikasında önemli değişiklikler yaşanmıştır.
Geçmişte yönetimi yerel idarelere bırakılan hastanelerin, zaman içinde bağlı oldukları mahalli
teşkilata mali yük getirmeleri ve bütçe yetersizliği sebebiyle, 1954 yılında çıkarılan bir
kanunla hastanelerin pek çoğu Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Sadece Ankara, İstanbul ve
İzmir’de yerel idarelere bağlı bazı hastaneler bu uygulama dışında bırakılmıştır.
Koruyucu sağlık hizmetleri felsefesi açısından ülkemizde sağlık sisteminde önemli bir
politika değişikliği, 1961 yılında kabul edilen yeni anayasa ile yaşanmıştır. Yeni anayasanın
devleti “sosyal devlet” olarak tanımlaması ile sağlık hizmetlerinde daha planlı örgütlenmeyi
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sağlayan bir döneme girilmiş ve1961 yılında Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 224 sayılı Sosyalizasyon Yasası ya da Modeli olarak da bilinen
yasa ile sağlık hizmetlerinin her anlamda bütünleştirilmesi (entegre edilmesi) ve tek elden
yurda yayılması öngörülmüş ve amaçlanmıştır. Sosyalleştirme ile halkın sağlık düzeyini
yükseltmek amaçlanmış ve halk sağlığı (koruyucu hekimlik)hizmetlerinin geliştirilmesine
öncelik verilmiştir. 1980’e kadar uygulanan sağlık yasaları da bu yasa çerçevesinde
oluşturulmuştur. Dikey örgütlenmeler (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, verem savaş, sıtma
savaş vb. gibi) kademeli olarak azaltılmış ve farklı sağlık hizmetleri sağlayan yapılar “Sağlık
Ocakları” çatısı altında birleştirilmiştir. Sosyalleşme, 1963 yılında Muş ilinde pilot uygulama
ile başlamış, sosyalleştirme hedefi 15 yılda tamamlanması hedeflenmekle birlikte bu tam
olarak başarılamamıştır. Resmi olarak tüm illerin sosyalleştirme kapsamına alınması 1983
yılında gerçekleştirilmiştir. Akdur’a göre (1999), yasanın uygulanmasını izleyen yıllarda
yönetime gelen iktidarların sahip olduğu neo-liberal politikalarla, bu yasayla benimsenen
sağlık politikası çelişmiştir. Bunun sonucu olarak, ülke koşullarına çok uygun olan
Sosyalleştirme Programı, merkezi hükümetlerden gerekli desteği görmemiş, sağlık alanı iki
ayrı politikanın çekişme alanı haline getirilerek, programın başarılı olmasını olanaksızlaştıran
bir ortam yaratılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan 1970’li yıllara dek izlenen resmi sağlık politikası,
hizmetlerin kamu eliyle götürülmesi yani sağlık hizmetlerinde kamu ağırlığının fazla
olmasıdır. Ancak 1970’li yılların sonunda, dünyada neo-liberal anlayış ve politikaların atağa
geçmesi sebebiyle, sosyal devlet anlayış ve politikalarından uzaklaşılmıştır. Yerine sağlık ve
sosyal güvenlik hizmetlerini piyasanın arz ve talep kuralları içinde ve kişilerin toplumsal
fırsatları oranında yararlandığı hizmetler olarak ele alan politika resmi politika haline
gelmiştir.
2.5.2. 1980 - 2003 Yılları Arası
Dünyada neo-liberal politikaların etkisiyle 1980 yılı sonrası, ülkemizde sağlık
hizmetlerinde “Aktif Özelleştirme” olarak tanımlanan döneme geçilmiştir. Neo-liberal
politikalara göre sağlığın alınan ve satılan meta olarak görülmesi, ekonomik krizler sonucu
kamu harcamalarının giderek artarak sürdürülebilir olmaktan çıkması pek çok dünya ülkesinin
sağlık sistemlerini sorgulamalarına ve var olan sistemlerinde değişim ve dönüşüm
yaşamalarına yol açmıştır. Bu değişimlerin birçok ülkede kamu örgütlerinin yeniden
düzenlenmesi, devletin hizmet sunumu yerine düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici roller
üstlenmesi, piyasa modelinin kamu sektöründe de kullanılması şeklinde geliştiği söylenebilir.
Bu etkilerin dışında kalamayan ülkemizde de başta anayasamız olmak üzere bazı
düzenlemelere gidilmiştir. 1961 Anayasası’nda yer alan ve sosyal devlet olmanın bir ifadesi
olan “insan haklarına dayalı devlet” tanımı 1982 Anayasası ile değiştirilerek “insan haklarına
saygılı devlet” şekline dönüştürülmüştür. Aynı şekilde, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini
devlete bir görev olarak veren maddeler kaldırılarak yerine, bu hizmetleri devletin
gözeteceğini, düzenleyeceğini ifade eden maddeler yerleştirilmiştir. Bu resmi politikayla
sağlık hizmetlerinin finansmanı ve örgütlenmesi tartışmaya açılarak çeşitli model önerileri ile
sürekli reform arayışları devam etmiştir. Bulunan çözüm ise hizmet sunumunda, Sağlık
Ocaklarının kaldırılarak yerine muayenehane temeline dayalı olan “aile hekimliği modelinin”
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yerleştirilmesi, devlet hastanelerinin önce özerkleştirilmesi zamanla özelleştirilmesi olmuştur.
Finansman için üretilen çözüm ise “genel sağlık sigortası” üzerine oturtulmuş “özel
sigortacılık ve cepten ödeme” dir.
Bu dönemin başlarında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine ilişkin politika ve
uygulamalar yürürlükten kaldırılmamakla birlikte, 1987 yılında iş başındaki siyasi iktidarlar
onun yerine geçecek 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası kabul etmişlerdir. Bu yasa
ile sağlık sektörüne sağlanan finansmanın arttırılması amaçlanmış ve sağlık teşkilatının kendi
kendini finanse eden kuruluşlar olacağı öngörülmüştür; ancak yasanın başarısı sınırlı
kalmıştır. Sağlık finansmanı yönetimindeki büyüme ile 1987 yılında genel sağlık sigortası
konusu yeniden gündeme gelmiş fakat konu ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanamamıştır.
Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı, ihtiyaçları anlamak ve reform
yapılacak yönleri belirlemek için kapsamlı bir plan oluşturmuş, bu planla ilgili olarak 1992’de
Birinci Ulusal Sağlık Kongresi toplanmış ve yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bu
toplantılarda yeniden ele alınan Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başlatılması konusunda
yine ilerleme kaydedilmemiştir. Ancak aynı yıl sosyal güvenlik kapsamında yer almayan
(sigortasız) ve ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık harcamalarının karşılanabilmesi için
Yeşil Kart uygulamasına geçilmiştir. Hastanelerin özelleştirilmesi ve özerkleştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Yapılan sağlık
reform çalışmalarının sonuçsuz kalması ile 2002 yılında işbaşına geçen siyasal iktidarın
girişimleriyle 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı hayata geçmiştir. Böylece bu
program ile daha önce yapılması planlanan ve kalkınma planlarında yer alan konularla, yeni
yaklaşımları da içeren sağlık sisteminde köklü değişiklikler başlatılmıştır.
2.5.3. 2003 Yılı ve Sonrası: Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılından itibaren uygulamaya geçmiş olan Sağlıkta
Dönüşüm Programı (SDP) ülkemizde yürütülen reform çalışmalarının en kapsamlısı olarak
kabul edilebilir. SDP çerçevesinde ülkemizin sağlık sistemi yeniden yapılandırılmıştır.
SDP’nin amacı, yönetişim, verimlilik, kullanıcı ve hizmet sunucu memnuniyeti ile uzun
vadeli mali sürdürülebilirliği iyileştirerek sağlık sistemini daha etkili hale getirmektir.
Sağlıkta Dönüşüm programı çerçevesinde politikalar geliştirilirken bazı temel ilkeler
kullanılmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkeleri şunlardır:






İnsan merkezlilik: İlkeye göre sistemin planlamasında ve hizmetin sunumunda
hizmetten faydalanacak bireyi ve bireyin gereksinimlerini, istek ve beklentileri esas
alınmalıdır.
Sürdürülebilirlik: Geliştirilecek sistem, ülke koşulları ve kaynakları ile uyumlu
olmalı ve sistem kendi kendini devam ettirebilmelidir.
Sürekli kalite gelişimi: Sunulan hizmetler ve elde edilen sonuçlarla yetinmeyen,
sürekli iyileştirmeyi sağlayan mekanizmalar oluşturulmalıdır.
Katılımcılık: Sağlık sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ilgili tüm
tarafların görüş ve önerilerinin alınması sağlayan, yapıcı bir anlayış benimsenmelidir.
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Uzlaşmacılık: Sağlık sektöründeki farklı bölümler arasında çıkar çatışmasına yol
açmayacak yöntem, standartlar ve denetim mekanizmaları ile birlik ve uzlaşı
sağlanmalıdır.
Gönüllülük: Sağlık sistemi içinde yer alan tüm birimlerin, hizmet üreten ve alan
kesimlerin teşvik edici önlemler doğrultusunda gönüllü olarak yer almaları
sağlanmalıdır.
Güçler ayrılığı: Sağlık hizmetinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan,
denetimini yapan ve hizmeti üretenler arasında güçler ayrılığı olmalıdır.
Desantralizasyon:Kurumlar merkezi yönetimin oluşturduğu hantal yapıdan
kurtarılmalıdır.
Hizmette rekabet: Sağlık hizmet sunumu tekel olmaktan çıkarılmalı, belli standartlar
doğrultusunda farklı hizmet sunucularının sağlık hizmet alanında rekabetine fırsat
verilmelidir.

2.5.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bileşenleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sisteminde kurumsal ve organizasyon değişikliklerini
öngören 8 temel bileşenden oluşur. Reform çalışmaları halen devam etmekle birlikte bu temel
bileşenlerin tümü resmi olarak hayata geçirilmiştir. Bileşenler ve mevcut düzenlemeler
aşağıda sırasıyla sunulmuştur:
1. Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzluk işlevinin güçlendirilmesi için rolünün yeniden
tanımlanması ve yapılandırılması (bu kapsamda SB’nın hizmet sunucu işlevinden
kurtulması, sağlık hizmetlerini planlayan ve denetleyen bir yapıya kavuşmasını
sağlayan çalışmalar yapıldı).
2. Türkiye’deki tüm vatandaşları tek bir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında
birleştiren Genel Sağlık Sigortasının (GSS) kurulması (bu kapsamda Sosyal Sigortalar
Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Yeşil kart gibi sağlık sigorta programları tek bir
havuzda toplanarak GSS’ı kuruldu).
3. Sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni bir yapıya gidilmesi (bu kapsamda aile hekimliği
modeline dayalı güçlü bir koruyucu sağlık ve birinci basamak sağlık hizmetleri sistemi
oluşturmak, kamu hastanelerinin özerk işletmeler haline getirmek, etkili bir sevk
sistemi kurmak ve sağlık kuruluşlarındaki hizmet kalitesini iyileştirmek hedeflendi).
4. Sağlık personelinin motivasyonunun iyileştirilmesi ve bu personelin gelişmiş bilgi ve
beceriyle donatılması (Bu kapsamda motive ve iyi çalışan bir iş gücü oluşturulması
için performansa dayalı ek ödeme sistemi hayata geçirildi).
5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumlarının tesisi (Bu kapsamda Yüksek Sağlık
Şurası ve Tıpta uzmanlık Kurulu oluşturuldu).
6. Etkili ve kaliteli sağlık hizmetlerini teşvik etmek üzere kalite ve akreditasyon
sistemlerinin sağlamlaştırılması (Bu kapsamda kaliteyi esas alan Kurumsal
Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışmaları ile sağlık hizmetine erişim, hizmet alt
yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hastane
değerlendirme sistemi hayata geçirildi. Kalite kriterleri oluşturuldu).
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7. Akılcı ilaç kullanımı ile tıbbi malzeme ve cihaz yönetiminin uygulanması (Bu
kapsamda ülkemizde yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı ve tedavi maliyetlerini önleyici
çalışmalar –örneğin ilaç fiyatlandırma politikasında düzenlemeler, İlaç takip sistemi
kurulması gibi alt yapı uygulamaları başlatıldı).
8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişimi sağlamak için Sağlık Bilgi Sistemi kurulmasıdır.
(Bu kapsamdaki reformla sağlık bilgi sisteminde ulusal standartlar geliştirildi ve alt
yapı kuruldu. E-Sağlık uygulamaları hayata geçirildi).
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık sisteminde önemli pek çok değişiklikler
gerçekleşmiştir. 2011 yılında çıkarılan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık
Bakanlığı merkez teşkilat yapısı değişmiş, Bağlı Kuruluşlar, Sağlık Politikaları Kurulu ve
Hizmet Birimleri şekline dönüştürülmüştür (Şekil 2.2). Yeni yapıda politika oluşturma, temel
kuralları belirleme ve üst denetim görevleri Sağlık Bakanlığına verilirken, diğer
fonksiyonların yerine getirilmesi için Bakanlığa bağlı kuruluşlar oluşturulmuştur. Bağlı
kuruluşlar şunlardır;




Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerini yürütür)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Hastane hizmetlerini yürütür),
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (İlaç ve tıbbi ürünlerle ilgili düzenleme ve
denetleme yapar)
 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Bağlı kuruluşlardan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ikinci basamak sağlık
hizmetlerini yürütmekten sorumlu iken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, koruyucu ve temel
sağlık hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Her iki kurumun Taşra /il teşkilatı düzeyindeki
organizasyonu ise ülkemizdeki idari yapıya uygun olarak şekillendirilmiştir. İllerde Sağlık
Müdürlüğü altında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birlikleri Sekterlikleri
kurulmuştur.
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Şekil 2.2. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı web sayfası, http://www.saglik.gov.tr)

2.6. İl Düzeyinde Halk Sağlığı Hizmeti Veren Temel Kuruluşlar
Sağlık Müdürlüğü ildeki tüm sağlık hizmetlerinden sorumlu olup, Sağlık müdürü bu
hizmetleri ilin mülki amiri olan Vali adına yürütür. Halk sağlığı hzimetleri, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından 81 ilde kurulan İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ve
ilçelerde kurulan Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) aracılığı ile yürütülür. İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra/il teşkilatı olup, Kuruma bağlı taşra
birimlerinin ildeki yönetim, koordinasyon ve denetim faaliyetlerini yürütmekten sorumludur.
2.6.1. Toplum Sağlığı Merkezi
Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, toplumun
koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi
arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi
ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı
Birimler Yönetmeliği’ne göre, her ilçede bir TSM açılır. Yanı sıra TSM’ler bünyesinde
KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi), AÇS-AP Birimi (Anne Çocuk SağlığıAile Planlaması),VSD (Verem Savaş Dispanseri),TSM İş Sağlığı Güvenliği Birimi, Diyabet
ve Obezite Birimi, Hemoglobinopati Tanı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile
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Mücadele ve Sağlık Evi gibi bağlı birimleri açılabilmektedir. Ayrıca, 27.02.2015 yılında
yapılan evde sağlık hizmetlerine ilişkin yönetmelik değişikliği ile TSM’ler bünyesinde de
evde sağlık hizmetleri verilebilir duruma gelmiştir. Bu konudaki ayrıntılar “Evde Bakım ve
Hemşireliği” ünitesinde ayrıntılı açıklanacaktır.
Toplum Sağlığı Merkezi’nin Sunduğu Hizmetler:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

İdari ve mali işler,
Kayıt ve istatistik,
Plan ve program yapma,
Diğer kurumlarla işbirliği,
İzleme/değerlendirme ,
Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü,
Tüberküloz kontrol hizmetleri,
Zoonotik/vektörel hastalık kontrolü,
Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları,
Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,
Kadın ve üreme sağlığı,
Çocuk ve ergen sağlığı,
Kanser tanı, tarama, eğitim hizmetleri,
Ruh sağlığı hizmetleri,
Ulusal programlar ile ilgili hizmetler,
Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kaydı,
Kaza ve yaralanmalardan koruma,
Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,
Acil sağlık hizmetleri,
Çevre sağlığı,
Çalışan sağlığı,
Olağan dışı durumlar ve afet hizmetleri,
Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri,
Evde sağlık hizmetleri,
Ağız diş sağlığı hizmetleri,
Sağlığı geliştirme ve teşvik,
Sosyal hizmet çalışmaları,
Hizmet içi eğitim ve diğer

2.6.2. Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Hemşirenin Görevleri
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği’nde (RG Sayı: 29258,
5.2.2015) toplum sağlığı merkezinde çalışan hemşirenin görevleri aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır:
 Hizmet götüreceği bölge ve toplumu tanımak,
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Aşıların soğuk zincir kurallarına uygun saklanması ve dağıtımını yürütmek,
Sorunları ve öncelikleri saptamak,
Bulaşıcı olan/olmayan hastalıkların kontrolünü yapmak,
Okul sağlığı hizmetlerine katılmak,
Kayıt ve bilgi-işlem çalış. görev almak,
Bölgedeki sağlık çalışanlarını izlemek/değerlendirmek,
Sağlıklı beslenme konusunda programlara katılmak, obezite danışmanlığında
görev almak,
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev almak,
Sağlık eğitimi çalışmalarına katılmak,
Bağışıklama hizmetlerini planlamak/yürütmek,
Hizmet içi eğitim çalışmalarında görev almak,
Sağlığın geliştirilmesi hizmetlerinde görev almak,
Üreme sağlığı hizmetlerinde görev almak,
İstatistik ve kayıt tutmak,
Görev alanında temizlik ve düzeni sağlamak, malzemeleri kullanıma hazır
tutmak,
Diğer görevler.

2.6.3. Aile Hekimliği Uygulaması ve Aile Sağlığı Merkezleri
Sağlıkta dönüşüm programının en önemli uygulamalarından biri olan Aile Hekimliği
uygulaması Aralık 2004’te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Kanunu ile resmileşmiştir. 2005
yılında Düzce ilinde aile hekimliğinde pilot çalışmalara geçilmiştir. Daha sonraki yıllarda da
tüm illerde geçiş süreci başlatılarak 2010 yılı sonu itibariyle tüm iller aile hekimliği sistemine
geçmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık ocakları yerine aile sağlığı merkez/birimleri
devreye girmiş ve koruyucu sağlık hizmetleri aile sağlığı merkezlerinde ve aile hekiminin
sorumluluğunda yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği uygulamasının amaçlarını
aşağıdaki gibi sıralamaktadır.
Aile Hekimliği uygulamasının amaçları


Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,



Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,



Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,



Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık
hizmetlerini sunmak,



Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri
izlemek,
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Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun
gelişmesine katkı sağlamak.

2.6.3. Aile Sağlığı Merkezi/Birimi
Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin
verildiği sağlık kuruluşudur. Aile Sağlığı Birimi ise bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı
elemanından oluşan yapıdır. Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından nüfus
kriteri esas alınarak sözleşme yapmış bir yada daha fazla aile hekimi tarafından
açılabilmektedir. Yönetmelikler gereği binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, havalandırma,
ısıtma, aydınlatma ve teknik donanım yönünden yeterli, muayene ve bekleme odası vb. gibi
bazı fiziki koşulları sağlaması gerekir.
2.6.4. Aile Hekimi ve Görevleri
Aile Hekimi, ailenin henüz doğmamış çocuğundan en yaşlı üyesine kadar, ailenin tüm
bireylerinin hekimi olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliklerde belirtilen tanıma göre, kişiye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı
olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve
tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri
alan uzman tabip veya tabipleridir. Aile hekimliği sistemine göre aile hekimleri devlet
memuru değildir, kendilerine verilen ödentiden bina, personel ve diğer tüm giderleri
karşılamak durumundadırlar. Hizmet ettiği nüfus yaklaşık 3000-3500’ dir.
Aile Hekiminin Görevleri (RG Sayı: 28539, 25 Ocak 2013-revize)


















ASM-yönetimi, denetimi ve eğitimi,
Kayıtlı kişilere koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri sunmak
TSM ile işbirliği,
Çevre/toplum sağlığı sorunlarını TSM’ye bildirme,
Kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak
Teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri,
Rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile AÇS ve üreme sağlığı
hizmetleri,
Periyodik sağlık muayeneleri,
Yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına göre tarama ve izlem,
Ev takibi zorunlu engelli, yaşlı, yatalak vb. evde /gezici/yerinde sağlık hizmetleri,
Sevk, ikinci ve üçüncü basamak hizmetler ile evde bakım hizmetlerinin
koordinasyonunu sağlama,
Laboratuvar hizmetleri,
Sağlık kayıtlarını tutma, güncelleme, geri bildirim,
Gerektiğinde hastanın gözlemi, tetkik ve tedavisi,
Entegre sağlık hizmeti sunulan yerlerde hastayı gözlem amaçlı yatırma ve tedavi,
Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vb. belgeleri düzenleme,
Hizmet içi eğitimler katılma,
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 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
2.6.5. Aile Sağlığı Elemanı ve Görevleri
Güncel yönetmeliğe göre, hemşireler aile sağlığı elemanı tanımı altında yer almakta
olup, aile sağlığı elemanı, “aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan
veya görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenidir”
denmektedir (RG Sayı: 29258, 5 Şubat 2015).
Aile Sağlığı Elemanının Görevleri
Vital bulguları alma/kaydetme,
Aile Hekimi gözetiminde ilaç uygulama,
Yara bakım hizmetlerini yürütme,
Tıbbi alet, malzeme ve cihazları hazırlama,
Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak,
Sevk edilen hastaların izlem ve koordinasyonu,
Numune almak/tetkik yapmak (eğitimini almışsa)/takip,
Gezici hizmetler, sağlığı geliştirici sağlık eğitimi, koruyucu hizmetler ile AÇSAP
hizmetleri,
 Hizmet içi eğitimlere katılma,
 Aile hekiminin verdiği ve mevzuat ile verilen diğer görevler.










Sonuç olarak, ülkemizde sağlık bakım sistemi özellikle son 15 yılda önemli değişimler
geçirmiş ve halen geçirmektedir. Bu ünitede aktarılan bilgiler ülkemizdeki sağlık sisteminin
küçük bir kesitidir. Sağlık sistemimizde daha henüz tümüyle istendik durumda olmamakla
birlikte halk sağlığına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bunların bazılarını örneklemek
gerekirse; ülkemizde kronik hastalıklardan kaynaklanan ve gittikçe artan hastalık yükünün
farkında olarak, “kalp sağlığı, akıl sağlığı ve diyabet” gibi hastalıkları hedef alan; ücretsiz
kanser, yenidoğan ve fenilketonüri taramaları ile tütün tüketimi, pasif içicilik, obezite ve
fiziksel hareketsizlik gibi konulara odaklı tarama ve risk azaltıcı çalışmalar; çocuklara
yönelik genişletilmiş bağışıklama programı, sıtma, şark çıbanı, tifo ve verem gibi bulaşıcı
hastalıkları kontrol altına alma çabasına yönelik önleyici çalışmalar ulusal programlar olarak
yürütülmektedir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
OECD Yayını. (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye, 2009. Erişim:
www.oecd.org/publishing/corrigenda

2) Sağlık Bakanlığı web sayfası (Teşkilat şeması, mevzuat ve yayınlar)
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Uygulama Soruları
1)

Çalıştığınız alanda verilen sağlık hizmetlerini gözlemleyerek hangi koruma
düzeyindeki hizmetlerde görev aldığınızı, farklı sağlık kurumlarında çalışan
meslektaşlarınızın görevleriyle karşılaştırarak tartışınız.

2)

Sağlık bakım sistemini oluşturan “finansman, sigorta, hizmet sunucu ve
ödeme” ye ilişkin temel yapıların sağlık hizmetlerindeki etkilerini
değerlendiriniz.
a. Hizmetler nasıl finanse ediliyor?
b. İnsanların yararlandığı sigorta çeşitleri neler?
c. Hizmet sunucular kimler? Hangi kurum ya da kuruluşlar?
d. Ödeme sistemleri nasıl?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık bakım sistemi bireylerin sağlık gereksinimlerini karşılamak için hizmet sunma ya
da sağlama yöntemi olup sağlık gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan tüm
hizmetleri, kurum ve kuruluşları kapsar. Finansman, sigorta, hizmet sunucu ve ödeme, sağlık
bakım sistemini oluşturan dört temel yapıdır. Sağlık sisteminin şekillenmesini etkileyen pek
çok faktör vardır. Sağlık bakım hizmetleri genel olarak koruma düzeylerinin kapsamına ve
felsefesine göre şekillenir. Bu koruma düzeyleri, primer (birincil) koruma, sekonder (ikincil)
koruma ve tersiyer (üçüncül) koruma hizmetleri olmak üzere üç düzeyde sunulur. Bu
hizmetlerin örgütlenme boyutundaki karşılığı, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü
basamak sağlık hizmetleri şeklindedir.
Ülkemizde sağlık sistemi son 15 yılda Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile birlikte
önemli yapısal değişimler geçirmiştir. SDP ile istenen değişimlerin tümü hayata geçmiş olup
iyileştirmeler ve düzenlemeler halen devam etmektedir. Sağlık sistemi içinde önemli bir insan
gücü olarak hemşireler bu değişim ve dönüşümlerin farkında olmaları, sağlık bakım sistemini
tanımaları ve nitelikli hemşirelik hizmeti sunma ya da geliştirme çabası içinde olmaları
önemlidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “tersiyer koruma düzeyindeki hizmetlere” örnektir?
a. Erişkin kadınlara yönelik pap-smear testi uygulaması
b. Astım hastasına sigara bırakma programı uygulanması
c. 50 yaş üstü bireylerde dışkıda gizli kan bakılması
d. İnşaatta yararlanan bir işçinin acil tedavisinin yapılması
e. Domuz gribi aşısının uygulanması
2. Bakım amacı “hastalık ya da yetersizliği ortaya çıkmadan önlemek ve iyilik
durumunu geliştirmeyi” amaçlayan hizmetler, ağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?
I.
Birinci basamak hizmetler
II. İkinci basamak hizmetler
III. Üçüncü basamak hizmetler
a. Sadece I
b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sistemini oluşturan temel yapılar arasındadır?
I.
Finansman
II. Hizmet sunucu
III. Kültür
a. Sadece I
b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. I ve III
4. Sağlık hizmetlerinin anayasası niteliğinde olan ve toplum sağlığını korumaya odaklı
olan Umumi Hıfsızsıhha Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
a. 1920 b. 1930
c. 1945
d.1961 e. 1982
5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sağlık sisteminin özellikleri arasındadır?
a. Sağlık hizmetleri hastalara sunulmalıdır.
b. Hizmette odak tedavi edici hizmetler olmalıdır.
c. Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.
d. Sunulan hizmetler dar kapsamlı olmalıdır.
e. Sağlık personelinin aldığı ücret işe göre değişmemelidir.
6. Aşağıdakilerden hangisi “Sağlıkta Dönüşüm Programı” nın temel ilkelerinden
değildir?
I. Desantralizasyon ve hizmette rekabet
II. Entegrasyon ve katılımlı hizmet
III. Kademeli ve ekip hizmeti
a. Sadece I
b. Sadece II c. Sadece III d. I ve III
e. II ve III
7. Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenleri nelerdir?
8. Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde hangi bağlı birimleri açılır?
9. Türkiye’de aile hekimliği uygulamasının amaçları nelerdir?
10. Aile sağlığı elemanlarının görevleri nelerdir?
Cevaplar: 1) b, 2) a, 3) d,

4) b,

5) c,

6) e,
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3. ERKEN TANI VE TARAMALAR*
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* Bu bölüm Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
3.1. Erken Tanı
3.2. Erken Tanı Yöntemleri
3.3. Ülkemizde Yürütülen Ulusal Tarama Programları
3.4. Erken Tanı Uygulamalarında Halk Sağlığı Hemşiresinin Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Erken tanı nedir?
2) Erken tanı yöntemleri nelerdir?
3) Ülkemizde yürütülen ulusal tarama programları nelerdir?
4) Erken tanı uygulamalarında halk sağlığı hemşiresinin sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Erken tanı

Erken tanı hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Erken tanı

Erken tanı uygulamalarının
önemi hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Erken
yöntemleri

tanı Erken tanı yöntemleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Ulusal
tarama Ulusal tarama programları
programları
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Erken
tanı
uygulamalarında
halk
sağlığı
hemşiresinin
sorumlulukları

Okuyarak/Araştırarak

Erken tanı uygulamalarında halk
sağlığı hemşiresinin
sorumlulukları hakkında bilgi
sahibi olmak

61

Anahtar Kavramlar


Erken tanı



Erken tanı yöntemleri



Periyodik sağlık muayeneleri



Tarama



Ulusal tarama programları
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Korumak tedavi etmekten her zaman daha iyidir.
Zira kişileri hasta olmak eziyet ve külfetinden uzak tutar.
Thomas Adams (1629)

Giriş
Dünyada her yıl yaklaşık 55 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Ölüm nedenleri
arasında ilk sıralarda, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, serebrovasküler hastalıklar,
kronik akciğer hastalıkları ve kazalar yer almaktadır. Bu hastalıklara neden olan faktörler
arasında ise çevresel ve genetik faktörler, sağlıksız beslenme, sedanter yaşam tarzı, obezite,
sigara, alkol, madde bağımlılığı ve ilaç kullanımı gibi çoğu önlenebilir durumlar yer
almaktadır. Özellikle başta kronik hastalıklar olmak üzere her gelişimsel döneme özgü pekçok
sağlık problemi, erken tanı yöntemleri ile bu hastalıklara ait belirtiler henüz tam olarak ortaya
çıkmadan tanılanabilinir. Erken tanı faaliyetlerinin, hastalık ve ölüm riskinin azaltılması,
yaşam kalitesinin artırılması ve hastalıkların erken tanısı ile ilerlemiş hastalıkta yapılacak
tedavi maliyetinin azaltılması yönünden büyük katkıları vardır. Erken tanı yöntemlerinin
yaygın kullanımı, toplumun genel sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi, sağlık harcamalarının
doğru ve etkin kullanılabilmesi ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için önemlidir. Bu
ünitede, toplum sağlığını korumayı, geliştirmeyi amaçlayan, sağlık sorunlarının erken
dönemde tanılanması için hayati önem taşıyan erken tanı yöntemleri özet bir şekilde ele
alınacaktır.
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3.1. Erken Tanı
Erken tanı, herhangi bir hastalığın, o hastalığa ait belirtilerin henüz tam olarak ortaya
çıkmadığı, kişiye acı ve sıkıntı vermediği ve onu çalışmaktan alıkoymadığı dönemde
tanınmasıdır. Bu döneme presemptomatik ya da preklinik dönem adı verilir. Kişi bu dönemde
hasta olduğunun farkında değildir. Erken tanı faaliyetleri sekonder koruma kapsamında
verilen aktiviteleri içerir. Hastalıklardan korunma düzeyleri, temel, birincil, ikincil ve üçüncül
olmak üzere ele alınır. Koruma düzeyleri kapsamında temel (primordiyal) koruma, toplumu
sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındırarak hastalıklarda rol oynayan etmenlerin
etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmaya yönelik aktiviteleri içerir. Belli bir hastalığa özgü
olmayıp, birçok hastalığa ve genel yaşama ilişkin önlemleri kapsar. Birincil (primer) koruma,
hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek, risk faktörlerini ve hastalık nedenlerini kontrol altına
alarak hastalık insidansını düşürmeyi ve optimal sağlığı sürdürmeyi amaçlayan
uygulamalardır.
Hastalıklardan birincil korunma konusunda hedef kitle genel toplumdur. Bu
yaklaşımda sağlıklı olan bireylere yapılan bazı müdahaleler sonucunda bu kişilerin hastalığa
yakalanmasının önüne geçilmeye çalışılır. Hastalık kişide biyolojik olarak başlamadan önce
bazı önlemler alınarak söz konusu hastalığın görülmesi önlenmeye çalışılır. Bunlar, çevredeki
olumsuz etmenlerin yok edilmesi, aşılama, iyi beslenme, kazaları önlemek için alınan
önlemler, hiç sigara içmemek, kişisel hijyen kurallarına uymak, çocuk yetiştirme konusunda
çocuğa bakım veren kişilerin ve toplumun sağlık eğitimi gibi önlemlerdir. Primer korumada
amaç, hastalıkların risk ve etmenlerine karşı kontrol önlemleri alınarak hastalık oluşmadan
önce önlenmesidir. İkincil (sekonder) koruma, hastalıkların belirtisiz dönemlerinde ya da
belirtilerin (semptomların) hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek tedavi edilmeleridir.
İkincil korumaya “erken tanı” hizmetleri de denir. Diğer bir ifade ile, semptom/ belirti
göstermeyen kişilerin tespit edilerek istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasının önlenmesi,
hastalığın veya risk faktörünün erken teşhisi ve tedavisinin yapılması amaçlanır.
Kronik hastalıkların kontrolünde erken tanı uygulamaları büyük önem taşır. Diğer
taraftan tüm hastalıklar erken tanısı açısından çaba gösterilmesi gereken durumlar için uygun
değildir. Erken tanı programının uygulanabilmesi için, hastalığın bazı özellikleri taşıması ve
erken tanı için de uygun bir yöntemin biliniyor olması gerekir. Bununlabirlikte, hastalığa ait
özellikler arasında hastalığın seyrinde erken tanı konulabilecek bir “latent” dönemin var
olması önemlidir. Üçüncül (tersiyer) koruma, hastalığın klinik bulgu ve belirtilerinin ortaya
çıkışından sonra, hastaların en iyi şekilde tedavisi, sekelli hastaların rehabilite edilmesi gibi
hizmetleri kapsar. Hastaların, hastalığın kötü sonuçlarından korunmasını amaçlar.
Semptomatik hastalığı olan kişilerin sekellerini en aza indirerek yaşam kalitesini artırmak, var
olan bir hastalığın komplikasyon geliştirmesini önlemek amaçlanır. Üçüncül koruma
yaklaşımı aslında hastalıktan değil, hastalığın olumsuz sonuçlarından korunma anlamına gelir.
Üçüncül koruma çalışmaları hastaların rehabilitasyonu kavramını, yani hastaların kendi
hastalıkları ile birlikte yaşamayı öğrenmeleri ve hastalıkları ile uygun olan bir çalışma
hayatına uyum sağlamalarını da içerir.
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Şekil 3.1. Hastalığın doğal öyküsü (TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.
Ulusal Kanser Kontrol Planı 2013–2018’dan alınmıştır)
Erken tanı, tedavi şansını artırdığı, tedaviyi kolaylaştırdığı, tedavi giderlerini azalttığı,
doku ve organ kaybını önlediği, iş gücü kaybını önlediği, hastalığın ilerlemesini önlediği ve
sakatlığın en aza indirilmesine yardımcı olduğu için çok önemlidir. Ancak erken tanıyı
etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar,


Kültür



Belirtilerin fiziksel ve psikolojik etkisi



Bilgi yetersizliği nedeniyle farkına varmama



Sonuçtan korkma



Hastalığı kendine yakıştıramama



Zaman ve ekonomik açıdan yetersizlik



Sağlık hizmetlerinde yetersizlik



Tanı koyucu yöntemlerde yetersizlik



Erken tanıya inanan sağlık personelinin azlığı



İyi bir anamnez alamama



Yanlış sonuç ve yanlış yorum



Fiziksel bulgularda yetersizlik



Laboratuvar bulgularında yetersizlik



Sonucu öğrenmeye gelmeme
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Her hastalık erken tanısı için çaba gösterilmesi gereken durumlara uygun olmayabilir.
Bunun için hastalığın bazı özellikleri taşıması önemlidir. Bunlar,







Hastalığın toplum için önemli bir sağlık sorunu olması,
Hastalığın tanı konulabilecek bir dönemi olması,
Hastalığın tanısı için güvenilir, uygun ve toplum tarafından kabul görmüş bir muayene
yönteminin olması,
Tanı konulduğunda tedavinin olanaklı olması,
Erken tanı için yapılacak harcamaların sağlık giderleri içinde büyük bir bölümü
oluşturmaması,
Sağlık insan gücü kaybına yol açmamasıdır.

Erken tanı faaliyetlerinin amaçları arasında, kronik bir hastalığı başlangıç döneminde
yakalamak, hastalığın toplumda yayılmasını önlemek, sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkları
ortaya çıkarmak ve düzeltilmesinde yol göstermek ve hastalığı olan bireylerin hastalığının
gidişini izlemek yer alır.
Erken tanı yönünden özel çaba gösterilmesi gereken dönemler ve bu dönemlerde
erken tanı yönünden çaba gösterilmesi gereken sağlık problemleri vardır. Bunlar, gebelerde,
tüberküloz, kalp hastalıkları, anemi, frengi, diyabet, böbrek hastalıkları, rh uyuşmazlığı (kan
uyuşmazlığı) ve toksemi (gebelik zehirlenmesi); bebek ve oyun çağındaki çocuklarda,
beslenme bozukluğu, işitme ve görme kusurları, gelişim geriliği, doğuştan kalça çıkığı,
feniketonüri, hipotiroidi, anemi, okul çağı çocuklarda beslenme bozuklukluğu, tüberküloz,
işitme ve görme kusurları; genç yetişkinlerde (40 yaşa kadar), tüberküloz, meslek hastalıkları,
meme ve rahim ağzı kanseri, anemi, sifiliz (frengi), gonore (bel soğukluğu); yaşlılarda,
hipertansiyon, kanser, glokom, diyabet, kronik bronşit, böbrek hastalıkları ve kalp ve damar
hastalıkları erken tanı konması önem taşıyan hastalıklardır.

3.2. Erken Tanı Yöntemleri
Periyodik sağlık muayeneleri ve taramalar erken tanı yöntemlerindendir. Periyodik
sağlık muayeneleri, herhangi bir hastalık, rahatsızlık olmaksızın bireyin belli aralarla tıbbi
kontrolden geçmesidir. Sağlıklı gibi görünen kişilerin görüşme, fizik muayene, laboratuvar
tetkikleri, bağışıklama programları gibi bir dizi standart işlem kullanılarak yaşa, cinsiyete ve
risk gruplarına göre belli aralıklarla değerlendirilmelerini içeren ve ulusal programlarımıza
göre zorunlu olarak yapılması gereken kontrollerden oluşmaktadır. Periyodik yıllık sağlık
muayeneleri veya yıllık sağlık muayeneleri, “check-up”ların yerine kullanılan bir terimdir.
Periyodik yıllık sağlık muayeneleri, kontrollerin sıklığı, yaş, cinsiyet ve maruziyet gibi
kriterlere göre yapılan bir yaklaşımı içerir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, diğer
ülkelerin çalışmaları incelenerek, periyodik muayene rehberi oluşturulmuş ve 2015 yılında
“Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri” rehberi yayınlanmıştır. Buna göre
önerilen periyodik sağlık muayeneleri ve tarama testleri kapsamında bebeklik ve çocukluk
döneminde, bebeklik ve çocukluk dönemi bağışıklamasının yapılması, anne sütü ve emzirme
konusunda bilgilendirme, demir profilaksisi-D vitamini profilaksisi, ı̇ nmemiş testis
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muayenesi, fenilketonüri taraması, konjenital hipotroidi taraması, biotinidaz eksikliği
taraması, gelişimsel kalça displazisi, yenidoğan, bebek ve erken çocuklukta görmenin
değerlendirilmesi, premature retinopatisi, yenidoğan ı̇ şitme taraması, bebeklik ve çocukluk
çağı ağız ve diş sağlığı, arteriyel tansiyon ölçümü, sağlıklı diyet danışmanlığı, obezite
taraması, çocuklarda tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanım durumunun ve
tütün ürünü dumanından pasif etkilenimin değerlendirilmesi, bilişsel gelişim, dil gelişimi,
sosyal ve duygusal gelişim, kaba-motor ve ı̇ nce-motor gelişimin taranması, yaygın gelişimsel
bozuklukların taranması, çocuk ı̇ hmali ve çocuğa kötü muamelenin sorgulanması ve kan yolu
ı̇ le bulaşan hastalıklar yer alır. Aynı rehberde birinci basamak sağlık çalışanları tarafından
erişkinlik döneminde yapılması önerilen periyodik muayene ve testler arasında,
kardiyovasküler olaylardan korunmada risk değerlendirilmesi, diabetes mellitus taraması,
tansiyon takibi, troid fonksiyon anomalileri, obezite taraması, tüberküloz, meme kanseri,
serviks kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri taraması yer alır.
Taramalar diğer erken tanı yöntemlerindendir. Tarama, genel anlamda belirtisi olmayan
bir hastalığın erken dönemde belirlenmesini sağlayan basit bir testin ya da muayenenin
uygulanması olarak tanımlanır. Diğer bir ifade ile, henüz tanı konmamış, bilinmeyen
hastalıkların varlığına ilişkin ipuçlarını belirlemek amacıyla yapılan uygulamalardır. Tarama
ile hastalık şüphesi olanlar sağlamlardan ayrılır. Taramalar kesin tanı koyucu değil, daha ileri
incelemelere gereksinimi olanları belirleyici bir uygulamadır. Tarama programlarının en sık
uygulandığı hastalıklar arasında kanserler yer alır. Kanser taraması, henüz hastalık belirti ya
da bulguları göstermeyen ya da belirtilerin farkında olmayan sağlıklı bireylere kanserin
belirlenmesi için bazı testlerin yapılmasıdır. Taramanın amacı, hastalık olasılığını
belirlemektir. Eğer tarama testi pozitif ise (normal olmayan sonuç) kişinin kanser olacağı
anlamına gelmez, sadece hastalığın olabileceği varsayılır ve ileri testler ile tanı ya doğrulanır
ya da kanser veya başka problemlerin olasılığı ortadan kaldırılır. Tarama testi tek başına kesin
tanı için yeterli değildir. Kanser tanısı sadece laboratuar ortamında patoloğun bir doku
örneğini incelemesinden sonra konur. Kanser tarama testi belli bir kanseri belirlemek için
kullanılan bir işlemdir. Kanser tarama testi tek başına test ya da muayene şeklinde olabilir.
Ancak tarama programlarında taranan kanserin özelliğine göre, genellikle kolorektal kanserin
belirlenmesinde olduğu gibi “dışkıda gizli kan, dijital rektal muayene ve sigmoidoskopi” gibi
birden çok testin birlikte kullanılması gerekebilir. Çoklu test kullanımının amacı, testlerin
sınırlılıklarını azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Bu noktada, kanserin tarama testi ile
belirlenmeden önce metastaz yapmış olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Taramalar bireysel ve toplum temelli kitle taramaları şeklinde yapılabilir. Bireysel
taramalar genellikle farklı sebeplerle sağlık hizmeti almaya gelen bireylere (fırsatçı taramalar)
yöneliktir. Bu bağlamda tarama kapsamına alınacak kişi ya da grupların yani hedef nüfusun
iyi anlaşılması gerekir. Hedef nüfus, tarama için özellikleri uygun olan insan topluluğunu
tanımlar ve kanser tarama testlerinin doğru şekilde önerisi ve seçimi için önemlidir. Hedef
nüfus aynı zamanda riskli grubu tanımlar. Hedef nüfusun özellikleri arasında “cinsiyet, yaş,
etnik yapı, aile öyküsü, maruziyetler, yaşam biçimi vb.” yer alır. Toplumda hastalıkların
taranması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş ölçütlerin karşılanması
gerekmektedir. Bu ölçütler:
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Taranan hastalık, toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır.
Taranacak hastalığın tanınması için, latent veya erken semptomatik bir dönemi
bulunmalıdır.
Hastalıkla ilgili tüm klinik seyrine dair yeterli bilgi olmalıdır.
Tarama sonucunda bulunan hastaların iyileştirilmesi için uygun tedavi yöntemi
olmalıdır.
Hastalıkların teşhisi ve tedavisi için gerekli tüm alt yapı (personel, ekipman vb)
olanakları yeterli olmalıdır.
Tarama programlarında kullanılacak uygun, pratik test yada muayene yöntemleri
olmalıdır.
Testlerin seçiciliği ve duyarlılığı olabildiğince yüksek olmalıdır.
Tarama sürekliliği olan bir işlem olmalıdır.
Taramalarda maliyet yarar dengesi korunmalıdır.

Tarama testlerinin seçiminde testin basit, kabul edilebilir, doğru, ucuz, tutarlı, duyarlılığı
ve seçiciliği yüksek olması önemlidir. Tarama testinin bir topluluktaki hasta kişileri
ayırdedebilme gücüne duyarlılık (sensitivite) adı verilir. Diğer bir ifade ile, kullanılan testin
aranan hastalığı bulma gücünü tanımlar. Testin gerçekte sağlamları bulma gücüne yani
sağlam kişileri ayırdedebilme gücüne ise özgüllük, seçicilik (spesifite) adı verilir. Tarama
programlarının yararlı olması için toplum tarafından kabul görmeli, toplum katılımı yüksek
olmalıdır.
Bir tarama programında toplum katılımını etkileyen en önemli faktörler:





Taraması yapılmakta olan hastalığın ne olduğunun bilinmesi,
Taraması yapılmakta olan hastalığın sağlığa zararının kişi tarafından kabul edilmesi,
Taraması yapılan hastalığa kişinin de yakalanabileceğini kabul etmesi,
Tarama sonucunda eğer hastalık tespit edilirse hastalığa karşı önlemler alınacağına, bu
durumun hastalık sürecini olumlu etkileyeceğine dair inancının olması,
 Tarama programlarının hedef gruba uygun olması,
 Sağlık personelinin tarama programına karşı tutumu,
 Tarama programlarının maliyetidir.

Etkili bir tarama programı aşamaları zamanlama- planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamalarını içerir. Zamanlama-planlama aşamasında tarama programının
amacının belirlenmesi ve bu amaçla erken tanısı ve tedavisi planlanan hastalık yada durumun
tıbbi öneminin açıkca belirtilmesi önemlidir. Programın amacı ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
Planlama aşamasında özellikle kitle taramalarında koşullar sürekli değişebileceğinden her
koşula uygun çalışma planları yapılmalıdır. Planlamada maliyet, personel, malzeme, zaman,
sevk süreci açık olarak belirtilmeli ve zaman tablosu hazırlanmalıdır. Bu aşamada ön çalışma
yapılması, tarama muayenelerinin ayrıntılarına ilişkin güçlüklerin belirlenerek, önlem almaya
yönelik pilot çalışma yapılması önemlidir. Uygulama aşamasında, taranan hastalığın türüne
göre uygun, maliyeti etkin ve kabul edilebilir yöntemler bireylere uygulanır ve sonuçlar kayıt
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edilir. Değerlendirme aşamasında, sonuçların değerlendirilmesi yapılır ve tarama sonucuna
göre hastalık şüphesi olan bireyler, ileri tanı ve tedavi yöntemleri için sevk edilir. Tarama
sonuçları raporlandırılır.

3.3. Ülkemizde Yürütülen Ulusal Tarama Programları
Ülkemizde yenidoğan döneminde yapılan ulusal tarama programı kapsamında
neonatal tarama programı, yenidoğan işitme taraması ve gelişimsel kalça displazisi (kalça
çıkığı) taraması yer alır. Neonatal tarama programı kapsamında, konjenital hipotiroidi,
fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği ve kistik fibrosis yer alır ve yenidoğandan topuk kanı
alınıp alınmadığı sorgulanmalı, alınmadı ise topuk kanı alınmalıdır.
Konjenital hipotiroidi: Tiroid bezinin gelişimsel hatalarından, tiroid hormon biyosentezi ve
tiroid bezinin regülasyonunda doğuştan gelen bozukluklardan kaynaklanan tiroid hormon
yetersizliği ile karakterize klinik bir durumdur. Kalıcı hipotiroidinin en sık karşılaşılan nedeni
konjenital nedenlerdir. Yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan endokrinolojik sorundur.
Prevalans ırk ve etnik yapıya göre değişmekle birlikte dünya genelinde 3500-4000 canlı
doğumda birdir. Tanı, yenidoğan tarama programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından
topuk kanı alınarak konulur. Topuk kanı ile tanı konulur konulmaz tedaviye başlanmalıdır.
Erken tanı ve tedavi zeka geriliğini önler.
Fenilketonüri: Kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Hastalıkta bir protein yapıtaşı olan
fenilalanin metabolize edilemez, kanda birikir ve geriye dönüşümsüz beyin hasarı yaratır.
Erken tanılanıp tedavi edilmediği takdirde kaçınılmaz son ağır zihinsel geriliktir. Ülkemiz
hastalığın en sık izlendiği ülkelerdendir. Doğan her 4500 bebekten biri fenilketonüri ile
doğmaktadır. Hayatın ilk 15 günü içinde bebek en az 24 saat, ideali 48-72 saat beslendikten
sonra topuktan alınan ‘’2 damla kan’’ teşhis için yeterlidir.
Biyotinidaz eksikliği: Otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan biyotinidaz eksikliği
organizmada biyotin döngüsünü bozarak metabolik asidoz, deri bulguları (parsiyel alopesi
vb), işitme ve görme kaybı, konvülsiyon ve nörolojik belirtiler gibi değişik klinik ve
laboratuvar bulgularının görüldüğü bir hastalık tablosuna yol açar. Ülkemiz, biyotinidaz
eksikliğinin en sık görüldüğü ülkelerdendir. Yenidoğanlarda her 11.000 bebekten biri bu
rahtsızlık ile doğar ve bu durum dünya ortalamasının üzerindedir. Biyotinidaz eksikliğinde
erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Biyotinidaz testi bebeklerde topuktan alınan kan ile
yapılır.
Kistik fibrozis (KF): Ülkemizde, yenidoğanda kistik fibrozis (KF) tarama programı 2015
yılında başlanmıştır. Yenidoğanın topuk kanından alınan örneklerde immun reaktif
tripsinojen (IRT) ölçümü yapılmakta, IRT değeri belirlenen düzeyin üzerinde bulunan
bebeklerde 2. kez topuk kanında IRT ölçümü yapılmaktadır. İki IRT değeri de belirlenen eşik
değerin üzerinde çıkan bebekler, ter testi yapan merkezlere yönlendirilir ve tanı bu şekilde
koyulur.
Gelı̇ şimsel kalça dı̇ splazı̇ sı̇ taraması: Doğumdan sonra 3. ve 4. haftada bebeğin gelişimsel
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kalça displazisi yönünden tarama protokolüne uygun olarak risk değerlendirmesi ile fizik
muayeneleri yapılmalı ve riskli vakalar ilgili uzmanlık alanına yönlendirilmelidir. Aile sağlığı
merkezinde yapılan izlemde (30-55.gün arası) gelişimsel kalça displazisi taraması yapılması
zorunludur. Tarama, risk faktörleri açısından sorgulama ve fizik muayene yapılması
şeklindedir. Bebekte pozitif muayene bulgusu veya risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı
varsa, bebek ileri tetkik ve muayene için ortopedi kliniğine sevk edilmelidir.
Yenidoğan ı̇ şitme taraması: İşitme taraması testinin bebek doğduktan sonraki ilk 72 saat
içerisinde, taburcu olmadan önce hastanede yapılması gerekmektedir. 1 ay içinde taramanın
tamamlanması (3.izlem olan 3- 25.günlerde zorunlu), eğer kayıp varsa 3 ay içinde (6. izlem
olan 90- 115. günlerde zorunlu) tanı alması ve bebeğin 6. ay izleminde (8. izlem 175210.gün) ise cihazlandırılması gerekmektedir.
Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezlerinde kayıtlı
bebeklerin taramalarını yaptırıp yaptırmadıklarını sorgulamaları, yaptırmayanları ilgili
merkeze yönlendirmeleri ve tanı alma aşamasında ya da tanı almış bebek/ çocukların
takiplerinde devamlılıklarını sağlamaları ve kontrol etmeleri gerekmektedir.
Ülkemizde erişkinlere yönelik yapılan tarama programları içinde kanser taramaları yer
alır. Son yıllarda kanser tarama önerilerini geliştirmeye ve yenilemeye yönelik ciddi
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve
Avrupada yapılmış olan büyük ölçekli klinik denemeler sonucunda yüksek düzeyli kanıtlar
elde edilmiştir. Kanıt değeri yüksek olan bu çalışmalar sonucunda kanser alanında uzman
kurumlar tarama önerilerinde değişiklikler yapmaktadır. Ülkemizde erişkinlere yönelik
toplum bazlı taramalar, Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından Ulusal Kanser
Tarama Standartlarının öngördüğü şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı
tarafından tanımlanan ulusal kanser tarama programlarında yer alan kanserler için tarama
önerileri aşağıda açıklanmıştır.
Meme kanseri: Meme kanserinin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulacak
ulusal tarama programını, hedef popülasyona uygulayarak, kanser gelişim sürecini, henüz
klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede iken tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine
bağlı mortalite hızını düşürmektir. Ülkemizde halihazırda fırsatçı ve toplum tabanlı meme
kanseri taramalarının kapsayıcılık oranı %20-30’lar arasındadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı
tarafından düşük riskli tüm kadınlara yönelik ulusal öneriler, 40 – 69 yaş arasında 2 yılda bir
çift yönlü mamografi çekilmesi yönündedir. Asıl tarama yöntemi mamografi olmakla birlikte,
mamografinin etkinliğini artırmak amacıyla 20 yaş üzerinde iki yılda bir ve 40 yaş üzerinde
yılda bir klinik meme muayenesi de yapılması ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 20
yaşından sonra her kadına ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmaları için
danışmanlık hizmetinin verilmesi önerilmektedir. Yüksek/ artmış riskli kadınların taranması
konusunda ise risk tanılamasının ve danışmanlığının yapılması, değerlendirmelere göre uygun
bireysel meme kanseri tarama yöntemleri ve/ veya risk azaltma stratejisi uygulanması
önerilmektedir.
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Serviks kanseri: Ülkemizde ulusal kanser tarama programına göre, serviks kanseri için
taramanın 30 yaşından sonra başlaması ve 65 yaşa kadar her kadının 5 yılda bir smear testi ve
5-10 yılda bir HPV testi ile taranması planlanmıştır.
Kolorektal kanser: Ülkemizde tüm erkek ve kadınlarda 50 yaşında başlayan ve 70 yaşında
biten toplum tabanlı kolorektal kanser taraması yapılmaktadır. Bu yaşlar arasında, dışkıda
gizli kan testi iki yılda bir, kolonoskopi ise 10 yılda bir tekrarlanır. Son iki gaitada gizli kan
testi negatif olan 70 yaşındaki kadın ve erkeklerde tarama kesilmelidir. Yüksek riskli olgular,
birinci derece akrabalarında kolorektal kanser veya adenomatöz polip, ülseratif kolit, Crohn
Hastalığı ya da kalıtsal polipozis veya polipozis dışı sendrom öyküsü olan bireylerdir. Bu
gruplarda 40 yaşından itibaren tarama işlemlerine başlanması önerilir.

3.4. Erken Tanı Uygulamalarında Halk Sağlığı Hemşiresinin
Sorumlulukları
Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin artırılmasında
önemli olan erken tanı uygulamalarında halk sağlığı hemşiresine önemli görevler
düşmektedir. Halk sağlığı hemşireleri, bireylere erken tanının önemini, hastalıkların erken
belirtilerini, kendi kendine yapacakları gözlem ve muayenelerin tekniğini, sağlıklı olsalar bile
düzenli periyodik kontrollere gitmenin önemini vurgulayan sağlık eğitimleri yapmalıdır.
Sağlık kontrolleri için ve erken hastalık belirtilerini fark ettiğinde başvuracağı sağlık
kuruluşlarına ilişkin danışmanlık hizmeti sağlamalıdır. Sevk zincirini iyi tanımlamalı ve
bilmelidir. Sevk ettiği bireyleri izlemeli ve sonuçlarını takip etmelidir. Taramanın
programının planlanması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarının tümünde
aktif olarak görev almalıdır. Gerekiyorsa ekip çalışmasını organize etmelidir. Halk sağlığı
hemşirtesinin yapabileceği bazı taramalar; görme, büyüme (boy, kilo), anemi, skolyoz,
papsmeardir.
Ülkemizde toplum tabanlı taramalar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim
Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülmektedir. Fırsatçı taramalar ise hastanelere başvuran
kadınlara yapılmaktadır. Taramalarla birlikte, KETEM’lerde yürütülen programlar içinde
eğitim ve farkındalık çalışmaları da yer almaktadır. Bu merkezlerde eğitim kapsamında,
kanser, kanser taramaları, tütün kontrolu, obesite kontrolu, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme
ve kendi kendine meme muayenesine ilişkin sağlık eğitimleri yapılmaktadır. KETEM’ler halk
sağlığı hemşirelerinin çalıştığı alanlardandır. bu birimlerde çalışan hemşirelerin görev, yetki
ve sorumlulukları şu şekilde tanımlanmıştır.
1) Görevlendirildiği birimlerde ebelik/hemĢirelik
gereksinimlerini KETEM Sorumlu Hekimine bildirir.

hizmetleri

ile

ilgili

sorun

ve

2) KETEM‘e başvuran kişileri karşılar, kayıtları yapar, yapılacak işlemleri açıklar, ilgili
formları doldurur ve görevlendirildiği birimlerde ebelik/hemşirelik hizmetlerini yürütür.
3) Gerektiği hallerde (personel yokluğu, iş yoğunluğu vs.) istatistik çalışmalarını, bilgisayar
kayıtlarını, arşiv çalışmalarını, gerekli yazışmaların sürdürülmesi gibi hizmetleri de yürütür.
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4) Risk gruplarına yönelik tarama programlarının planlanması, hazırlanması, uygulanması ve
takibi aşamasında merkez sorumlu hekimi ile koordineli olarak çalışır. 5) Gerektiğinde
hastaya ve hasta yakınlarına sosyal, ruhsal ve tıbbi konularda danışmanlık hizmeti verir.
6) Tarama programlarının her aşamasında kişisel verilerin gizliliğini güvence altına alır.
7) Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi ve kurum dışı seminer, toplantı, kongre vb.
etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder.
8) Eğitim ekibinde aktif rol alarak kanser konusunda korunma, erken tanı öncelikli olmak
üzere hizmet içi eğitimleri, grup ve birebir halk eğitimi çalışmalarını yapar.
9) Kanser erken teşhis ve tarama programlarına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir.
10) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Sertifika Programı çerçevesinde aldığı
eğitimler gereği tanımlanan tüm faaliyetleri yürütür.
11) USG ye gelen hastaların kayıtlarını kontrol eder ve çekime hazırlar.
12) Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinin yapmış olduğu faaliyetleri genelge de
belirtilen formları doldurarak belirtilen sürelerde Kanser Savaş Dairesi Başkanlığına iletilmek
üzere hazırlar KETEM hekimine teslim eder.
13) Kanser erken teşhis ve taramanın başarılı olabilmesi için her aşamada kalite güvencesi
ilkelerini titizlikle uyar.
14) Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi sorumlu hekiminin verdiği görevleri tam ve
zamanında eksiksiz olarak yapar.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma metinleri;
a. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2015). Aile
Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri
ve Tarama Testleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı. Anıl
Reklam Matbaa Ltd. Şti., Ankara
b. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Ulusal Kanser
Kontrol Planı 2013–2018. http://kanser.gov.tr/Dosya/BilgiDokumanlari/raporlar/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_2013_2018.pdf
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Uygulama Soruları

1) Erken tanı kavramı hakkında bilgi veriniz.
2) Erken tanı yöntemleri hakkında bilgi veriniz.
3) Ülkemizde yürütülen ulusal tarama programları hakkında bilgi veriniz.
4) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) çalışan hemşirelerin
görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi veriniz.
5) Erken tanı uygulamalarında halk sağlığı hemşiresinin sorumlulukları ve

rolleri

hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Erken tanı yöntemleri ile semptom/ belirti göstermeyen kişilerin tespit edilerek,
istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasının önlenmesi, hastalığın veya risk faktörünün erken
teşhisi ve tedavisi amaçlanır. Erken tanı uygulamaları sekonder koruma içinde yer alır.
Özellikle kronik hastalıklar olmak üzere her gelişimsel döneme özgü pek çok sağlık
probleminin kontrolünde, erken tanı uygulamaları büyük önem taşır. Erken tanı
faaliyetlerinin, hastalık ve ölüm riskinin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve
hastalıkların erken tanısı ile hastalığın ilerlemiş döneminde yapılacak tedavi maliyetinin
azaltılması gibi katkıları vardır. Halk sağlığı hemşirelerinin tarama programlarının
planlanmasından değerlendirme aşamasına kadar pek çok aşamada önemli rolleri vardır.
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Bölüm Soruları
1) “Henüz tanı konmamış, bilinmeyen hastalıkların varlığına ilişkin ipuçlarını belirlemek
amacıyla yapılan, hastalık şüphesi olanların sağlamlardan ayrıldığı, kesin tanı koyucu
olmayıp, daha ileri incelemelere gereksinimi olanları belirleyen uygulamalara” ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarama
Erken tanı
Sürveyans
Temel koruma
Tersiyer koruma

2) “Semptomatik hastalığı olan kişilerin sekellerini en aza indirerek yaşam kalitesini artırmak
ve var olan bir hastalığın komplikasyon geliştirmesini önlemek” hangi koruma düzeyinin
hedefidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temel
Birincil
İkincil
Üçüncül
Dördüncül

3) Aşağıdakilerden hangisi erken tanıyı etkileyen faktörler arasında yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
Belirtilerin fiziksel ve psikolojik etkisi
Bilgi yetersizliği nedeniyle farkına varmama
Zaman ve ekonomik açıdan yetersizlik
Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi taramalara ilişkin özellikler arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Taranan hastalık, toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır
Taranacak hastalığın tanınması için, latent bir dönemi bulunmalıdır
Hastalıkla ilgili tüm klinik seyir bilinmelidir
Testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır
Tarama programlarında kullanılacak uygun yöntemler olmalıdır

5) Aşağıdakilerden hangisi erken tanı faaliyetlerinin amaçları arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kronik bir hastalığı başlangıç döneminde yakalamak
Hastalığın toplumda yayılmasını önlemek
Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkların ortaya çıkmasını önlemek
Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkları düzeltilmesinde yol göstermek
Hastalığı olan bireylerin hastalığının gidişini izlemek

6) Aşağıdakilerden hangisi erken tanısı için çaba gösterilmesi gereken hastalıkların özelliğini
yansıtmaz?
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a) Hastalığın toplum için önemli bir sağlık sorunu olması
b) Hastalığın tanı konulabilecek bir dönemi olması
c) Hastalığın tanısı için güvenilir, uygun ve toplum tarafından kabul görmüş bir muayene
yöntemi olması
d) Tanı konulduğunda tedavinin mümkün olmaması
e) Erken tanı için yapılacak harcamaların sağlık giderleri içinde büyük bir bölümü
oluşturmaması
7) Toplumda hastalıkların taranması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş bazı
ölçütlerin karşılanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütler arasında yer almaz?
a) Taranan hastalık toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır.
b) Taranacak hastalığın tanınması için latent veya erken semptomatik bir dönemi
bulunmalıdır.
c) Tarama testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır.
d) Taranan hastalığa ilişkin uygun tedavi yöntemi olmalıdır.
e) Tarama için uygun, pratik test yada muayene yöntemleri olmalıdır
8) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürütülen ulusal tarama programları arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Konjenital hipotiroidi
Biyotinidaz eksikliği
Kistik fibrosis
Gelişimsel kalça displazisi
Prostat kanseri

9) Tarama testinin bir topluluktaki hasta kişileri ayırdedebilme gücüne ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Duyarlılık
Seçicilik
Özgüllük
Spesifite
Doğruluk

10) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından bebeklik ve çocukluk döneminde
yapılması önerilen periyodik muayene ve testler arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Fenilketonüri taraması
Konjenital hipotroidi taraması
Troid fonksiyon anomalileri taraması
Gelişimsel kalça displazisi taraması
Yenidoğan ı̇ şitme taraması

Cevaplar: 1) a, 2)d, 3)e, 4)d, 5)c, 6)d, 7)c, 8)e, 9) a, 10)c,
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4. TOPLUMDA BULAŞICI HASTALIKLAR*
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* Bu bölüm Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
4.1. Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar
4.2. Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi
4.3. Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları
4.4. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Toplum sağlığı açısından bulaşıcı hastalıkların önemini tartışınız.
2) Salgın durumunda yapılması gerekenleri tartışınız.
3) Bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
4) Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarını tartışınız.
5) Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplumda Bulaşıcı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar
Hastalıklar
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Toplumda Bulaşıcı Enfeksiyon zinciri hakkında
Hastalıklar
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Toplumda Bulaşıcı Bulaşıcı hastalıklara ilişkin bazı
Hastalıklar
tanımlar ve epidemiyolojik
ölçütler hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Toplumda Bulaşıcı Salgın incelemesinin
Hastalıklar
basamakları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Toplumda Bulaşıcı Bulaşıcı hastalıkların
Okuyarak/Araştırarak
Hastalıklar
kontrolünde sürveyansın önemi
ve yararları hakkında bilgi sahibi
olmak
Bulaşıcı
Hastalıkların
Bildirimi

Bildirimi zorunlu bulaşıcı
hastalıklar hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Bulaşıcı
Hastalıkların

Bulaşıcı hastalıkların bulaşma
yolları hakkında bilgi sahibi

Okuyarak/Araştırarak
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Bulaşma Yolları

olmak

Bulaşıcı
Hastalıklardan
Korunma

Bulaşıcı hastalıklardan korunma
yolları hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Anahtar Kavramlar







Bulaşıcı hastalıklar
Salgın
Sürveyans
Bulaşıcı hastalıkların bildirimi
Bulaşma yolları
Korunma
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Giriş
Çok eski yıllardan itibaren bulaşıcı hastalıklar, halk sağlığını zaman zaman tehdit eden
ve yaşam kalitesini etkileyen sağlık sorunu olmuştur. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler, bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığını en aza indirebilmek için etkin bir şekilde
çalışmaktadır. Ülkemizde de bulaşıcı hastalıklar, ülkemizin coğrafi konumu, nüfus özellikleri,
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı nedeniyle her zaman önemli bir sağlık problemi olmuştur.
Nitekim ulaşım imkanlarının artması nedeni ile bulaşıcı hastalıklar günümüzde uluslararası
bir sorun haline gelmiştir. Bu ünitede toplumda sık görülen bulaşıcı hastalıklar özet bir
şekilde ele alınacaktır.
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4.1. Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar
Bulaşıcı hastalıklar eski çağlardan beri toplum sağlığı etkileyen önemli bir konu
olmuştur. Zaman zaman sık ve yaygın bir şekilde görülen bulaşıcı hastalıklar ölümlere,
sakatlıklara ve iş gücü kayıplarına neden olmaları nedeni ile ülkelerin sağlık öncelikleri
arasında her zaman yerini korumuştur. Bu amaçla bulaşıcı hastalıklardan korunma, bulaşıcı
hastalıklarla mücadele ve kontrol önlemlerinin alınması bulaşıcı hastalıklara ilişkin en sık
yapılan uygulamalar olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, önlem alınmadığı takdirde salgınlar
yaparak geniş toplulukları etkileyebilecek, ciddi sonuçlar yaratabilecek önemli halk sağlığı
sorunlarındandır. Ekolojik değişiklikler, nüfus yoğunluğu, altyapı sorunları, nüfus hareketleri
ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yetersizlik bulaşıcı hastalıkları etkileyen önemli
özelliklerdir. Günümüzde ise sanitasyon çalışmaları, aşılama programları ve antibiyotikler
sayesinde bulaşıcı hastalıklar alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bununla birlikte,
pekçok bulaşıcı hastalık uzun yıllardan beri görülmekle birlikte, son yıllarda yeni ortaya çıkan
ve halk sağlığını tehdit eden kırım kongo kanamalı ateşi, kuş gribi, hanta virus, tatarcık ateşi,
domuz gribi, batı nil ateşi gibi hastalıkların varlığı da bilinmektedir.
Bir etmenin konakçının üzerinde yerleşmesi ve orada çoğalmasına bulaşıcı veya
enfeksiyöz hastalık denir. Diğer bir ifade ile, spesifik bir patojenik ajanın duyarlı bir kişiye
aktarılması ile ortaya çıkan hastalık durumudur. Bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesinde
bulaşma zincirinin (enfeksiyon zinciri) bilinmesi önemlidir. Bu zincirde, etken, kaynak, çıkış
yolu, bulaşma yolu, konak giriş yolu ve duyarlı konak yer alır.

Etken

Duyarlı
konak

Kaynak

Giriş yolu

Çıkış yolu

Bulaşma
yolu

Şekil 4.1. Enfeksiyon zinciri

Literatürde bulaşıcı hastalıklarda enfeksiyon zincirini oluşturan yapıların, enfeksiyöz
ajan, bulaşma süreci (transmisyon), konakçı ve çevre arasındaki etkileşim olduğu da
belirtilmektedir. Enfeksiyöz ajanlar, metazoalar (kancalı kurt, şistozoma), protozoalar (sıtma,
giardia), bakteriler (tifo, tb, pnömoni), mantarlar (histoplazmozis, kandidiazis), riketsialar
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(tifus) ve viruslar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) olabilir. Transmisyon, bir enfeksiyöz
ajanın çevre aracılığı ile başka bir kişiye geçişi veya yayılmasıdır. Transmiyon, doğrudan ve
dolaylı olmak üzere iki yolla olabilir. Doğrudan transmisyon, dokunma, öpüşme, cinsel ilişki,
doğum, tıbbi süreçler, ilaç enjeksiyonu, emzirme, hava yolu (damlacık, öksürme), kan nakli
ve transplasental yolla oluşur. Dolaylı transmisyon ise, araç kaynaklı (kontamine olmuş gıda,
su, aletler), vektör kaynaklı (hayvanlar) ve parenteral yolla oluşur. Konakçıya giriş noktaları
arasında deri, mukoza zarları, solunum yolları ve gastroentestinal yollar yer alır. Çevre,
bulaşıcı hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Genel sanitasyon, sıcaklık,
hava kirliliği, su kalitesi, kalabalık yaşam, nüfus yoğunluğu ve yoksulluk enfeksiyon
zincirindeki bütün evreleri etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin bazı tanımların ve epidemiyolojik ölçütlerin bilinmesi
önemlidir. Bu tanımlar ve ölçütler arasında, enfektivite, etkenin konakçıya ulaşabilme ve
dokulara yerleşip üreyebilme özelliğini tanımlar. Virülans, patojen organizmanın hastalık
oluşturabilme yeteneğidir. Patojenite, etkenin konakçının vücudundaki dokularda
oluşturabildiği patolojik reaksiyonlardır. Taşıyıcı (portör), klinik olarak hastalık belirtileri
göstermeyen enfekte kişilere verilen isimdir. Konakçı ise, bir enfeksiyon etkeninin büyüme ve
çoğalması için uygun yer sağlayan insan ya da hayvanlara denir. Endemi, belirli bir coğrafik
bölgede ya da toplumda bir hastalığın nispeten yüksek insidans ya da prevalans göstermesidir.
Sporadi, enfeksiyon hastalığının tek tük görülmesidir. Epidemi (salgın), bir bölgede ya da
toplumda hastalık olgularının o bölge için normal beklenenden daha çok görülmesidir.
Pandemi, bir enfeksiyon hastalığının ülke sınırlarını aşarak ülkelerarası yayılımıdır.
Prevalans, zaman içinde belirli bir anda, sıklıkla belirli bir günde, var olan tüm
vakaların, episodların veya olayların toplam sayısını gösterir. İnsidans, belirli bir zaman
aralığında, genellikle bir yıl içinde, ortaya çıkan yeni vakaların, episodların veya olayların
sayısını gösterir. Atak hızı, insidans hızının özel bir kullanım şeklidir ve bir toplumu
oluşturan kişiler bir hastalık veya olaya kısa süre maruz kaldıklarında insidans hızı yerine
kullanılan bir ölçüttür. Fatalite hızı, belirli bir hastalığa yakalananlar içinden ne kadarının
öldüğünü gösteren ölçüttür. Eliminasyon, planlı çabalar sonucunda, belirli bir hastalığın
belirlenmiş bir coğrafi alanda yeni vaka görülme sıklığının (insidans) sıfır düzeyine
indirilmesidir. Eradikasyon, hastalığın etkeni ile birlikte yeryüzünden yok edilmesidir.
Sürveyans, toplumsal programlarda planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
yapabilmek için sistematik veri toplama, bu verileri analiz etme, yorumlama, ilgili kurum ve
kuruluşlarla paylaşma işlemlerinin tümüdür. Bildirim, bildirimi zorunlu bir hastalığın bir
sistem içinde belirli aralıklarla ve resmî iletişim kanalları ile haberdar edilmesini tanımlar.
Bildirimi zorunlu hastalık, yasal bir gereklilik ile uygun yetkide bir makama (yerel ya da
merkezî sağlık otoritesi) rapor edilmesi zorunlu hastalıktır. İhbar, bazı bildirimi zorunlu
hastalıklarda olgu ya da salgın söz konusu olduğunda tanı koyan sağlık kurumundan bir üst
kuruma durumun en kısa zamanda iletilmesidir.
Bulaşıcı hastalıkların salgın durumları halk sağlığını tehdit eden ve ivedilikle girişim
yapılması gereken kritik durumlardandır. Salgın bir bölgedeki kişilerde belirli bir zaman
aralığında bir hastalığın beklenenden daha fazla görülmesidir. Salgın şüphesi olduğunda en
kısa sürede salgın incelemesinin yapılması önerilir. Salgın incelemesi, salgın şüphesinin
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doğrulanması, salgının nedeni, kaynağı ve bulaş yolunun saptanması, salgının yayılımı ve risk
altındaki kişileri belirlemek için ve salgına yönelik girişimler ile ilgili varolan kaynakları ve
etkin kontrol yöntemlerini belirlemek için yapılır.
Salgın incelemesinin basamakları şunlardır:
1. Hazırlık aşaması
2. Olguların doğrulanması
3. Olguların kişi, yer ve zaman özelliklerine göre tanımlanması
4. Salgın eğrisinin oluşturulması
5. Risk faktörlerini saptamak için epidemiyolojik çalışmalar yapılması
6. Korunma ve kontrol önlemlerinin uygulanması
7. Rapor yazımı.
Salgın kontrolünde, enfeksiyon kaynağına, bulaş yoluna ve sağlam kişilere yönelik
olmak üzere üç basamağa ilişkin önlemler alınmalıdır. Kaynağa yönelik önlemler arasında,
hastalığa bağlı olarak olguların erken tanı ve tedavisi, vakaların izolasyonu, şüphelilerin
izlemi, hayvan kaynakların kontrolu ve vakaların bildirilmesi yer alır. Duyarlı kişilere yönelik
önlemler arasında, bağışıklama, iyi beslenme, ilaçla koruma, kişisel koruma, güvenli kan ve
kan ürünlerinin sağlanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV için kondom dağıtılması
yer alabilir. Bulaş yoluna yönelik önlemler arasında, besin hijyeni, çevre temizliği, sağlıklı
içme suyu sağlanması, kişisel hijyen konusunda sağlık eğitimi, vektör kontrolü, nüfus
hareketlerini kısıtlamak, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yer alır.
Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde sürveyans çalışmaları çok önemlidir. Ülkemizde
2005 yılında yürürlüğe giren bulaşıcı hastalıkların sürveyansı programı, bulaşıcı hastalıkların
kontrolünde çok önemli katkılar yapmıştır. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi
ve ortaya çıktığında toplumda yayılımının önlenmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin amaçları
arasında yer alır. Bu amaca ulaşılabilmek etkin bir sürveyans sisteminin varlığı çok
önemlidir. Etkili bir bulaşıcı hastalık kontrol programının ana öğeleri arasında sürveyans
çalışmaları yer alır. Sürveyans, “verilerin sistematik olarak toplanması, düzenli yorumu ve
ilgili yapılara sonuçların hızla geribildirimidir” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile,
sürveyans, halk sağlığı faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için
gerekli olan sağlık verilerinin devamlı biçimde sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi
ve yorumlanmasıdır. Sürveyansın amacı, bir bölgedeki hastalığın araştırılmasında, kontrol
edilmesinde ve önlenebilmesinde etkili olabilmek için o bölgede hastalığın oluşumunun var
olan örüntüsünü ve hastalık potansiyelini ortaya koymaktır. Sürveyansın amacı genel olarak
hastalıkların kontrolünün ve korunmanın sağlanarak morbidite ve mortaliteyi azaltmak olarak
da tanımlanmaktadır. Sürveyansın dört aşaması vardır. Bunlar; 1. Veri toplanması 2. Veri
analizi 3. Verinin yorumlanması 4. Geri bildirimdir.
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4.2. Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi
Sürveyans sürecinin birinci aşaması veri toplama aşamasıdır. Bu aşamada veriler
yapılan bildirimlerle toplanır. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu tüm sağlik kurum ve
kuruluşlarını bulaşıcı hastalıkları ihbar etmekle yükümlü tutmuştur. 30.05.2007 tarihli 26537
sayılı “Bulaşıcı hastalıklar sürveyans ve kontrol esasları” yönetmeliği de bulaşıcı hastalıkları
bildirim zorunluluğu getirmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve
Bildirim Sistemi Hakkında Tebliği, 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiş
ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince bulaşıcı hastalık bildiriminin zorunlu
olduğu tekrar yinelenmiştir.
Her kurumda bildirimlerden sorumlu bir kişi veya ünite bulunmaktadır. Kurum ve
kuruluşlarda, bu konuda görevli kişilerin isimleri İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilir. Her bir
hastalık için ihbar ve bildirimin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Bildirim sistemi yönergesine
uymayanlar hakkında “kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” suç
duyurusunda bulunulur. Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren bildirim sistemine göre
bildirimi zorunlu hastalıklar, bildirim şekillerine göre 4 grupta sınıflandırılmıştır. Buna göre:
1.
2.
3.
4.

Birinci grup : “A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”
İkinci grup : “B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”
Üçüncü grup : “C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”
Dördüncü grup: “D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”dır.

1- Birinci grup: A grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Bu grupta yer alan hastalıklar şunlardır:
•AIDS
•Akut Gastroenterit Enfeksiyonu
•Boğmaca
•Botulismus
•Bruselloz
•Chikungunya Ateşi
•Difteri
•Gonore
•HIV Enfeksiyonu
•Kabakulak
•Kızamık
•Kızamıkçık
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•Kolera
•Kuduz
•Kuduz Riskli Temas
•Meningokoksik Hastaliklar
•Neonatal Tetanoz
•Sarı Humma
•Sifiliz
•Sıtma
•Su Çiçeği
•Şarbon
•Şark Çibani
•Tetanoz
•Tifo
•Tüberküloz
•Akut Viral Hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E)
Bu grupta yer alan hastalıkların bildirimi Türkiye genelinde hizmet veren bütün sağlık
kuruluşlarından yapılır. Bunlar, aile hekimleri (aile sağlığı birimi), yataklı tedavi kurumları
(devlet Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri,
askeri hastaneler ve özel hastaneler) ve özel tıp merkezleri ve muayenehaneleridir.
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Grup A hastalıkların bildirim sistemi aşağıdaki gibidir.
Özel hekim

SB devlet hastaneleri

Özel sağlık kurumları

SB eğitim hastaneleri
Üniversite hastaneleri
Belediye hastaneleri

Form 014

Form 014
İl Sağlık Müdürlüğü
İlçe Grup Başkanlığı

Form 014
Form 017

Aile sağlığı
merkezi

Form 017
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bulaşıcı ve Salgın hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı
Sıtma Savaş Daire Başkanlığı

Kaynak: Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında
http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d7fdcde13eca42a78d4b65bfd30ef590.pdf

Tebliğ.

2- İkinci grup: B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Bu grupta yer alan hastalıklar şunlardır:
•Çiçek
•Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS)
•Poliomiyelit
•Yeni bir alt tipte insan gribi (Human Influenza)
Bu grupta yer alan hastalıkların bildirimi, Türkiye genelinde hizmet veren bütün sağlık
kuruluşlarından tespit edildiği anda yapılır. Bildirimler, aile hekimleri (aile sağlığı birimi),
yataklı tedavi kurumları (devlet hastaneleri, sağlık bakanlığı eğitim araştırma hastaneleri,
üniversite hastaneleri, askeri hastaneler ve özel hastaneler) ve özel tıp merkezleri ve
muayenehanelerden yapılır.
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Grup B hastalıkların bildirim sistemi aşağıdaki gibidir.

Sağlık ocakları

Hemen telefonla veya birebir
Ay sonunda Form 017 B
Hemen telefonla veya birebir

Özel hekim

İl Sağlık Müdürlüğü

Özel sağlık kurumları
Hemen telefonla veya birebir

Sağlık
Bakanlığı

Ay sonunda Form 017 B

Dünya

SB Devlet hastaneleri
SB eğitim hastaneleri

Hemen telefonla veya birebir

Üniversite hastaneleri

Ay sonunda Form 017 B

Sağlık
Örgütü

Belediye hastaneleri
Diğer yataklı tedavi kurumları

Kaynak: Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında
http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d7fdcde13eca42a78d4b65bfd30ef590.pdf

Tebliğ.

3- Üçüncü grup: C grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Bu grupta yer alan hastalıklar şunlardır:
•Avian Influenza (H5N1)
•Bati Nil Virus Enfeksiyonu
•Ekinokokkoz
•Epidemik Tifüs
•Hanta Virus Enfeksiyonu
•H. Influenza Tip B (Hib) Enf.
•Influenza (Grip Benzeri Hastalık)
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•Kala-Azar
•Kene Kaynakli Ensefalit (Tick Borne Ensf)
•Kirim Kongo Kanamali Ateşi
•Konjenital Rubella
•Laym Hastalığı
•Lejyoner Hastaliği
•Lepra
•Leptospiroz
•Invaziv Pnömokokkal Hastalık ( Streptococcus Pneumonia) •Sspe
•Şistozomiyaz
•Toksoplazmoz
•Trahom
•Tularemi
•Varyant Creutzfeldt-Jakop Hastalığı
•Veba
•Viral Hemorajik Ateş
•Q Ateşi
Bu grupta yer alan hastalıkların bildirimi, Türkiye genelinde hizmet veren bütün sağlık
kuruluşlarından yapılmaz. Bildirimler, ülke genelinde hizmet veren yataklı tedavi
kurumlarından (Sağlık Bakanlığı devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri, üniversite
hastaneleri, askeri hastaneler ve özel hastaneler) yapılır.
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Grup C hastalıkların bildirim sistemi aşağıdaki gibidir.

İlgili sağlık kuruluşları

Form 014

Form 014

(günlük)

(günlük)

İlçe Grup Başkanlığı
Form 14
(günlük)
İl Sağlık Müdürlüğü

Form 017 C
(aylık)

Sağlık Bakanlığı

Kaynak: Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ.
http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d7fdcde13eca42a78d4b65bfd30ef590.pdf

4- Dördüncü grup: D grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Bu grupta yer alan hastalıklar şunlardır:
•Campylobacter Jejuni/Coli
•Chlamydia Trachomatis
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•Cryptosporidium Sp
•Entamoeba Histolytica
•Enterohemorajik E.Coli
•Giardia Intestinalis
•Salmonella Sp.
•Shigella Sp.
•Trişinoz
•Listeria Monocytogenes
•Yersinia Sp.
•Norovirus
•Rotavirus
•Influenza
Bu grupta yer alan hastalıkların bildirimi, ülke genelinde hizmet veren yataklı tedavi
kurumlarının (Sağlık Bakanlığı devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri, üniversite
hastaneleri, askeri hastaneler ve özel hastaneler) laboratuarlarından yapılır. Ayrıca özel
laboratuarlar enfeksiyon etkenleri bildirimlerini yapmakla yükümlüdür.
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Grup D hastalıkların bildirim sistemi aşağıdaki gibidir.

İlgili sağlık kuruluşları
(Laboratuvarlar)
Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi
(günlük)
Kurum Bildirim Sorumlusu

İlçe Grup Başkanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü

Form 017 D
Sağlık Bakanlığı

Kaynak: Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ.
http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d7fdcde13eca42a78d4b65bfd30ef590.pdf

4.3. Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma Yolları
Havayolu ile bulaşan hastalıklar, nezle (soğuk algınlığı), grip, tüberküloz, bademcik
iltihabı (streptekok anjini), suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, difteri,
menenjittir.
Ağız yolu ile bulaşan hastalıklar, mikroplu su ve gıdaların tüketilmesi ile bulaşır. Bu
hastalıklar, besin zehirlenmeleri, botilismus zehirlenmeleri, tifo, paratifo, dizanteri, kolera,
viral hepatit A sarılığı, bruselloz (malta humması), poliomiyelit (çocuk felci), toksoplazmoz,
ishali, tularemi.
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Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar (zoonozlar), şarbon, kuduz, bruselloz,
toksoplazmoz, kuş gribi, ruam, veba, tularemia, salmonella, tenyazisdir. Bit, pire, kene,
sinekler gibi vektörlerle bulaşan hastalıklar arasında, sıtma, şark çıbanı, kala azar, tifus, kırım
kongo kanamalı ateşi yer alır.
Deri ve mukoza yolu ile bulaşan hastalıklar, bitlenme, uyuz, yüzeyel mantarlar ve
trahomdur.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS, mantar, hepatit B, hepatit C, sifiliz (frengi),
gonore (bel soğukluğu), herpes, genital siğil, klamidya enfeksiyonudur.

4.4. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada çevre şartlarının düzenlenmesi önemlidir. Bu
amaçla, çevrenin olumlu hale getirilmesi, atıkların sağlıklı bir şekilde yok edilmesi, suların
dezenfeksiyonu, vektörlerin ortadan kaldırılması, gıda güvenliği ve kişisel temizliğin bir
yaşam biçimi haline getirilmesi önemlidir. Dezenfeksiyon; enfeksiyon etkenlerinin, hastalık
kaynağı olan vücudun dışında fiziksel yöntemlerle veya kimyasal maddelerin direkt olarak
uygulanması suretiyle öldürülmesidir. Enfeksiyonların bulaşmasının önlenmesinde
dezenfeksiyon önemli ve etkili bir uygulamadır. Bununla birlikte, bağışıklama,
enfeksiyonlardan korunmada en önemli yöntemdir. Bu nedenle rutin aşılama ve risk grubu
aşılaması büyük önem taşır. Aşı ile korunulabilen hastalıklar, BCG, Difteri, Boğmaca,
Tetanoz, Çocuk felci, Hepatit B, Hepatit A, Pnömokok, Haemophilus influenzae tip b,
Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeğidir. Ülkemizde genişletilmiş bağışıklama programı
kapsamında aşı ile korunabilen hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan
kaldırmak amacı ile hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp
bağışıklanmalarını sağlamak için aşılama hizmetleri yürütülmektedir. Genişletilmiş
Bağışıklama Programının hedefleri şunlardır:
• Her bir antijen için etkinliği korunmuş aşı ile ülke genelinde %95 aşılama oranına ulaşmak
ve devamlılığını sağlamak,
• 12–23 aylık bebeklerin %90’ını tam aşılı hale getirmek,
• 5 yaş altı (0–59 aylık) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak,
• Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak,
• Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri aşısı dozunu uygulamak,
• Ülkenin poliomyelitten arındırılmış durumunu sürdürmek,
• Maternal ve Neonatal Tetanozu elimine etmek,
• 2010 yılına kadar yerli kızamık virüsünü elimine etmek,
• Kızamıkçık ve Konjenital Rubella Sendromunu kontrol altına almak,
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• Difteri, Boğmaca, Hepatit-B, Tüberküloz, Kabakulak ve Hemofilus influenza tip b’ye bağlı
hastalıkları kontrol altına almak,
• Aşı güvenliğini sürdürmek,
• Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek,
• Toplumun katılımını sağlamak olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde erişkinlere yönelik aşı uygulamaları kapsamında, hepatit B aşılaması,
doğurganlık çağı kadınlara kızamıkçık aşılaması, doğurganlık çağı kadınlara tetanoz
aşılaması, erişkin tetanoz aşılaması, sağlık çalışanı aşılaması, seyahat sağlığı aşılaması, hac
aşılaması, askerlik dönemi aşılaması yer alır. Tüm bu uygulamalar içinde erişkin dönemde
yapılması önerilen aşılar, difteri, tetanoz, boğmaca aşıları, grip (influenza) aşısı, pnömokok
aşısı, hepatit A ve hepatit B aşısı, suçiçeği (varicella zoster) aşısı, herpes zoster (zona) aşısı,
kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları, meningokok aşısı, human papilloma virüs (HPV)
aşısı, haemophilus influenzae tip b (hib) aşısı ve kuduz aşısı olarak belirtilmektedir.
Ülkemizde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklama
hizmetlerini yürütmek, merkez teşkilatında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün,
taşrada ise 81 İl Sağlık Müdürlüğü’nün Bulaşıcı Hastalıklar Şubelerinin görevidir. Bulaşıcı
hastalıklar şube müdürlüğünün görevleri arasında,
1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği
içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda
diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin hizmetiçi eğitimlerinin
plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
5) Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç
duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği
yaparak sağlamak.
6) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık kuruluşlarının
çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak,
değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
7) İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen
aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan
ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
8) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma
ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini
düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin
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tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon
kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
9) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin
ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve
sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
10) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini
işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak.
11) İl’de Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası
işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İl’deki faaliyetleri
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
12) Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın
incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar 8
incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili
kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
13) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya
meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili şube müdürlükleriyle birlikte yapılmasını
sağlamak.
14) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta,
evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip
etmek.
15) İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
16) Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır
bulundurulmasını sağlamak.
17) İlgili şube müdürlüğü, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan
hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
18) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak
araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
19) Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
20) İstatistik bilgilerinin toplanmasında ilgili şube müdürlüğüne yardımcı olmak.
21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak yer alır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma metinleri;


T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Sürveyans Araç Kiti: Yoğun Çalışan Görev
Yöneticileri İçin Bir Rehber. (2008). TUSAK. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz.
Ltd. Şti. Ankara. ISBN 978-975-590-281-4



T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı
Hastalıkların İhbarı ve Bildirimi Sistemi Yönergesi. 2016. Sayı
B100TSH0110001.http://ailehekimligi.gov.tr/genel-mevzuat/yoenergeler/619-bulachastalklarn-hbar-ve-bildirim-sistemi-yoenergesi.html
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Uygulama Soruları
1) Toplumda bulaşıcı hastalıkların önemi hakkında bilgi veriniz.
2) Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde çok önemli olan sürveyans aşamaları hakkında bilgi
veriniz.
3) Bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi veriniz.
4) Bulaşıcı hastalıkların bildirim yolları hakkında bilgi veriniz.
5) Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları hakkında bilgi veriniz.
6) Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgi veriniz.
7) Bebek, çocuk ve erişkin dönemde yapılması önerilen aşı uygulamaları hakkında bilgi
veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bulaşıcı hastalıklar eski çağlardan beri toplum sağlığı etkileyen önemli bir konu
olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, önlem alınmadığı takdirde salgınlar yaparak geniş toplulukları
etkileyebilecek, ciddi sonuçlar yaratabilecek önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Pekçok
bulaşıcı hastalık uzun yıllardan beri görülmekle birlikte, son yıllarda yeni ortaya çıkan ve halk
sağlığını tehdit eden kırım kongo kanamalı ateşi, kuş gribi, hanta virus, tatarcık ateşi, domuz
gribi, batı nil ateşi gibi hastalıkların varlığı da bilinmektedir.
Bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesinde bulaşma zincirinin (enfeksiyon zinciri)
bilinmesi önemlidir. Bu zincirde, etken, kaynak, çıkış yolu, bulaşma yolu, konak giriş yolu ve
duyarlı konak yer alır. Bulaşıcı hastalıkların bildirimi ve sürveyansı, bu hastalıklarla
mücadelede çok önemlidir. Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren bulaşıcı hastalıkların
sürveyansı programı, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde çok önemli katkılar yapmıştır.
Sürveyans, “verilerin sistematik olarak toplanması, düzenli yorumu ve ilgili yapılara
sonuçların hızla geribildirimidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren bildirim sistemine göre bildirimi zorunlu
hastalıklar, bildirim şekillerine göre A,B,C,D olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır.
Bulaşıcı hastalıklar hava, ağız, deri ve mukoza, hayvanlar ve vektörler ve cinsel yollarla
bulaşır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada çevre şartlarının düzenlenmesi önemlidir. Bu
amaçla, çevrenin olumlu hale getirilmesi, atıkların sağlıklı bir şekilde yok edilmesi, suların
dezenfeksiyonu, vektörlerin ortadan kaldırılması, gıda güvenliği ve kişisel temizliğin bir
yaşam biçimi haline getirilmesi önemlidir. Enfeksiyonların bulaşmasının önlenmesinde
dezenfeksiyon önemli ve etkili bir uygulamadır. Bununla birlikte, bağışıklama,
enfeksiyonlardan korunmada en önemli yöntemdir. Aşı ile korunulabilen hastalıklar, BCG,
Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk felci, Hepatit B, Hepatit A, Pnömokok, Haemophilus
influenzae tip b, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeğidir. Ülkemizde genişletilmiş
bağışıklama programı kapsamında aşı ile korunabilen hastalıkları kontrol altına almak ve
hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile hassas yaş gruplarına enfeksiyona
yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak için aşılama hizmetleri
yürütülmektedir. Ülkemizde erişkinlere yönelik aşı uygulamaları kapsamında, hepatit B
aşılaması, doğurganlık çağı kadınlara kızamıkçık aşılaması, doğurganlık çağı kadınlara
tetanoz aşılaması, erişkin tetanoz aşılaması, sağlık çalışanı aşılaması, seyahat sağlığı
aşılaması, hac aşılaması, askerlik dönemi aşılaması yer alır.
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Bölüm Soruları
1) Enfeksiyon hastalığının çok seyrek görülmesine ne ad verilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Epidemi
Sporadi
Endemi
Pandemi
Konakçı

2) Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Şarbon
Bruselloz
Paratifo
Tularemia
Toksoplazmoz

3) Aşağıdakilerden hangisi bulaşma zincirini (enfeksiyon zinciri) oluşturan yapılardan
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Etken
Bulaşma yolu
Konakçı
Çevre
Sürveyans

4) Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklardandır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kızamık
Tifüs
Sıtma
Pnömoni
Giardia

5) Aşağıdakilerden hangisi “doğrudan transmisyon” yollarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dokunma
Cinsel ilişki
İlaç enjeksiyonu
Kan nakli
Vektör kaynaklı

6) “Etkenin konakçıya ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliğine” ne ad verilir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Virülans
Enfektivite
Patojenite
Portör
İnsidans

7) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde erişkin dönemde yapılması önerilen aşılar arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

BCG aşısı
Pnömokok aşısı
Hepatit B aşısı
Suçiçeği (varicella zoster) aşısı
Human papilloma virüs (HPV) aşısı

8) “Hastalığın etkeni ile birlikte yeryüzünden yok edilmesine” ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Eliminasyon
Enfektivite
Eradikasyon
Virülans
Patojenite

9) Ülkemizde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklama
hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için neler yapılmalıdır?
10) Ülkemizde bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirimi nasıl yapılmaktadır? Kısaca
açıklayınız.

Cevaplar: 1)b,

2)c,

3)e,

4)a,

5)e,

6)b,

7)a,

8)c,
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5. TOPLUM TANILAMA*

* Bu bölüm Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
5.1. Toplum Kavramı ve Toplum Tanımı
5.2. Sağlıklı Toplum
5.3. Halk Sağlığı Hemşireliğinde Toplum Tanılamanın Yeri ve Önemi
5.4. Toplum Tanılama
5.5. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
5.5.1. Hastalık (Morbidite) Ölçütleri/Hızları
5.5.2. Ölüm (Mortalite) Ölçütleri
5.5.3. Doğurganlık Ölçütleri/Hızları
5.5.4. Diğer Ölçütler/Hızlar
5.6. Toplum Tanılama Alanları
5.7. Toplum Tanılama Yöntemleri
5.8 Topluma Tanı Koyma
5.9. Toplum Sağlığı Programları Geliştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlıklı toplum nasıl tanımlanır? tartışınız.
2) Toplum tanılama kavramını ve halk sağlığı hemşireliğinde yeri ve önemini tartışınız.
3) İl Düzeyinde halk sağlığı hizmetini veren kuruluşları ve organizasyonunu tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toplum Kavramı ve
Toplum Tanımı
Sağlıklı Toplum

Toplumu kavramını
açıklamak
Sağlıklı topluma
ölçütlerini sıralamak
Halk sağlığı
hemşireliğinde toplum
tanılamanın yeri ve
önemini kavramak
Toplum sağlığını
değerlendirmede yaygın
kullanılan sağlık düzeyi
ölçütlerini sıralamak
Toplum tanılama
alanlarına özgü özellikleri
ayırt etmek

Halk Sağlığı
Hemşireliğinde Toplum
Tanılamanın Yeri ve
Önemi
Sağlık Düzeyi Ölçütleri

Toplum Tanılama Alanları

Toplum Tanılama
Yöntemleri
Topluma Tanı Koyma

Toplum Sağlığı
Programları Geliştirme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Tartışarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak/

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak

Toplum tanılamada
kullanılan yöntemleri
açıklamak

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak

Klinik tanı ile toplum
tanısı arasındaki
farklılıkları tartışmak
Toplum sağlığı
programlarını geliştirme
sürecini açıklamak

Okuyarak/Araştırarak/

Okuyarak/Araştırarak/
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Anahtar Kavramlar



Toplum



Toplum tanılama



Sağlıklı toplum



Toplum tanılama yöntemleri



Gözlem



Görüşme



Windshield gözlem



Kroki çizme



Sağlık düzeyi ölçütleri



Hız



Oran



İnsidans



Prevalans



Atak hızı



Klinik tanı



Toplum tanısı



Omaha Sistemi
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Giriş
Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklı bir meslek
olmasına rağmen, hemşireler aldıkları eğitimleri ve sağlık sistemindeki düzenlemeler gereği,
daha fazla hastanelerde çalışmakta ve hasta bireye yönelik bilgi ve beceri geliştirmişlerdir.
Oysaki sağlık hizmetleri sadece birey ve ailenin değil bir bütün olarak toplumun sağlığının
geliştirilmesine odaklıdır. Toplumun sağlık düzeyinin yükselmesi toplum düzeyinde sağlık
hizmetlerinin planlanması ve topluma sunulması ile mümkündür.
Geçmişten günümüze sağlık gereksinimleri, tıbbi bakım teknolojileri ve hemşirelik
rollerinde yaşanan değişimler toplum odaklı hemşirelik uygulamasına geçişi sağlamış,
böylelikle hemşireler sadece ev ziyaretleri ile evlerde değil aynı zamanda aile sağlığı
merkezleri, huzurevleri, okullar, iş sağlığı alanları, tutukevleri, vb. gibi toplum odaklı
alanlarda da uygulamalar başlamıştır. Bu bağlamda toplum odaklı hizmet alanlarında çalışan
hemşirelerin toplumun özelliklerini ve hemşirelik uygulamalarına etkilerini anlamaya
gereksinimleri vardır.
Bu ünite, toplumu bir birey gibi kabul ederek, toplumda hemşirelik sürecini
uygulamaya odaklı bilgileri içerir. Aynı zamanda toplum kavramlarına, sağlıklı toplum
özelliklerine, toplum sağlığını geliştirmede hemşirenin rolüne ve toplumdaki hemşirelik
uygulamalarına açıklık getirir. Toplumun sağlığını geliştirmek için tanılama aşamasından
değerlendirmeye kadar uzanan hemşirelik süreci yaklaşımı kullanılır. Bu süreç toplumu
bilmeyi, tanımayı sağlayan en önemli işlevlerden biri olan “toplum tanılama” ile başlar.
Toplumda hemşirelik süreci yaklaşımı, toplum gereksinimlerini, toplumun zayıf ve güçlü
yönlerini, olanaklarını belirlemek, problemlere açıklık getirmek için mantıklı ve sistematik bir
yaklaşım sağlar. Halk sağlığı hemşireleri, toplum tanılama hakkında bilgi ve farkındalıklarını
geliştirerek toplum düzeyinde hemşirelik problemlerini belirleyebilir, problemlerin çözümüne
yönelik hizmetleri planlayabilir, girişimleri uygulayabilir ve değerlendirebilirler.
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5.1. Toplum Kavramı ve Toplum Tanımı
“Toplum” kelimesini insanlara sorduğumuzda muhtemelen farklı cevaplar alırız:
İnsanların yaşadığı yer, ortak ilgi alanı olan insanlar grubu, belli sınırları olan bir yer vb.
gibi. Bazıları kendi mesleki alanları ya da ortak ilgilendikleri alanlar kapsamındaki gruplarını
tanımlarken bazıları yaşadıkları mahalle ya da şehri, toplum olarak tanımlayabilirler. Toplum
bazen bir yer, bazen gruplar ya da kümeler olarak karşımıza çıkar.
Toplum sağlığı literatüründe çok çeşitli toplum tanımları yapılır. Genellikle de toplum,
coğrafi bir yerleşimin olduğu bir yada daha fazla kişisel ya da çevresel özellikleri paylaşan
bireyler topluluğu olarak tanımlanır. Ya da toplum, ortak amaçları olan ve uzun süredir aynı
yerde yaşayan insanlardan oluşmuş, açık bir sosyal sistemdir.
Toplum, yerleşik düzene sahip, bütünlükleri zaman içinde oluşmuş ortak bir kültürle
sağlanan, birlikte yaşama iradesini taşıyan bireylerden meydana gelen insan kümeleridir.
Toplum aynı zamanda ülke, şehir, bölge, köy ve mahalle gibi ortak bir coğrafi bölgeyi
paylaşan insanlar topluluğudur. Örneğin “İstanbul-Şişli bölgesinde oturanlar” dediğimizde
coğrafi olarak belediye sınırları ile çizilmiş ve bu sınırlarda oturan/yaşayan insan topluluğunu
kastetmiş oluruz. Benzer şekilde Türkiye toplumu, Amerikan toplumu da örnek olarak
verilebilir.
Başka bir tanıma göre toplum, ilgi alanı ortak yada yaşam biçimi benzer olan kişilerin
oluşturduğu gruplardır (okul, işyeri, sosyal topluluklar, gibi..). “İstanbul üniversitesinde
öğrenim gören öğrenciler”, ya da “Refet Angın ilköğretim okulu öğrencileri” dediğimiz
zaman okul toplumunu işaret etmiş oluyoruz. Benzer şekilde “Ford Otosan’da çalışan işçiler”
diye ifade edildiğinde işyerine özel bir toplum tanımlanmış olmaktadır.
Toplumun nasıl tanımladığı götürülecek hizmetlerin amacına ve durumuna bağlı
olarak değişiklik gösterir. Farklı şekillerde toplum tanımları yapmanın asıl gerekçesi de tam
bu noktada buluşmaktadır. Yani toplum diye tanımlanan grupların gereksinimleri birbirinden
farklıdır, bu farklılıklara ya da özelliklere göre toplumun sağlık gereksinimlerini belirleme
yöntemleri ve hemşirelik girişim stratejileri de farklılık gösterir.
Toplum üç özellik ile tanımlanır. Buna göre toplum tanımı; (1) Toplumda yaşayan
insanların kim olduğu, (2) insanların nerede ve ne zaman yaşadıkları, ve (3) insanların hangi
amaçla bir araya geldikleri ile ilgilidir. Eğer bir toplumda bu üç kritik yapı bulunuyorsa
toplum olarak tanımlanabilir.
“Kim” sorusunun karşılığı halk ya da toplumda yaşayan bireyler/insanlardır. Toplumu
oluşturan halk ya da insan toplulukları, toplumu toplum yapan bileşenlerin en belirgin
olanıdır. Toplumdaki insanların sayısı toplumun diğer özelliklerine bağlı olarak değişiklik
gösterir. Toplumu oluşturan insanlar az sayıda (Gebe izlem polikliniğine devam eden 60
gebe) olabildiği gibi daha fazla sayıda da olabilir (10 milyonluk bir şehir). Yaş, cinsiyet,
ırk/etnisite, din, meslek ve sosyoekonomik durum gibi özellikler yönünden benzer veya farklı
olabilir.
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Toplum olarak tanımlanan nüfusun “yaşadığı yer ve zaman boyutu” önemlidir.
Toplumun özellikleri ve sağlık problemleri zamanla değişebilir. Bazı toplumlarda çok büyük
değişiklik olmamakla birlikte çoğu toplumun demografik yapısı, bireylerin sağlık durumu
değişme eğilimi gösterir. Örneğin genç işgücünün fazla olduğu bir bölge, bölgenin sağlığını
ve çevresinde değişikliklere yola açabilecek yeni bir sanayi için cazip olabilir. Ya da bazı
şehirlere, bölgelere ya da mahallelere geçmişte mülteci olmuş ancak vatandaşlık verilen
kişiler/aileler yerleştirilebilir. Bu yerleşim o bölgelerde önemli değişimlere yol açabilir. Bu
bağlamda toplumun hikayesi, zamanla sağlık problemlerinin nasıl oluştuğunu ve değişim
özelliğini yansıtır.
Geleneksel olarak toplumlar coğrafik bir alanla bağlantılı olarak açıklanır. Coğrafik
alan bağlantısı ile tanımlanan toplumlar, doğal ya da insan eliyle yaratılmış/ şekillendirilmiş
olabilir. Bir deniz, ırmak, dağ ya da bir vadi doğal bir sınır yaratabilir. Örneğin İstanbul’daki
Marmara denizi ya da boğaz İstanbul’u Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. İnsan eliyle yapılan sınırlar yapısal, politik ya da yasal olabilir (Komşuluğu olan
ülkeler arasında sınırlar gibi). Caddeler, köprüler ya da demiryolu geçitleri insan eliyle
yaratılan yapısal sınırlardır. Köy, belde, ilçe ve şehirler yasal ve insan eliyle oluşturulabilir.
Halk/Toplum sağlığı hemşiresi niçin coğrafik ya da jeopolitik sınırlarla ilgilenmek
zorundadır? Toplumun coğrafik yapısı, hemşirenin dikkatini çevre, barınma, ulaşım, eğitim,
politik süreçler gibi alt sistemler üzerine odaklanmasını sağlar. Buradaki tüm öğeler nüfusun
yapısı ve dağılımı, sağlık hizmetleri, kaynaklar ve olanaklarla ilgili olduğu gibi coğrafik
bölgeyle de ilişkilidir. Ülkelerin ulusal istatistik ve epidemiyolojik çalışmaları genellikle özel
jeopolitik alanlardan çıkan verilere dayalıdır.
Toplumun “yaşadığı yer” her zaman coğrafi alan olmayabilir, daha soyut olarak
karşımıza çıkabilir. Bu da toplumun üçüncü özelliğini yansıtır. Yani toplumu oluşturan
insanların “hangi amaçlarla ve nasıl” bir araya geldiğidir. Toplumun sosyal etkileşimlerini,
ortak ilgileri, amaçları ve aktivitelerini kapsar. Yaşlı, yoksul, göçmen, engelli, diyabetli gibi
topluluklar belirgin bir coğrafi bölgede yaşamasa dahi bir ya da daha fazla özelliklerinin
olması, ortak amaçları ya da ilgilerinin olması toplum olarak tanımlanmalarında yeterli
olabilir.
Toplumlar da ailelere benzer ve bireyler, aileler, gruplar ve kurumlar arasında kendi
etkileşim şekillerine sahiptirler; bu etkileşimler gereksinimlere ve değerlere bağlı olarak,
toplumdan topluma değişir. Coğrafi toplumda bu etkileşim bir kişinin yanındaki komşusu ile
konuşmaya gitmesinden daha öteye olabilir, toplumdaki diğer kurumlarla etkileşimi
kapsayabilir. Coğrafi topluma göre daha soyut olan bu tip toplumlar “Fenomenolojik toplum”
olarak da tanımlanır ve bu tip topluluklarda daha çok birbirine ait olma hissi ya da üyelik
duygusu hakimdir.
Fenomenolojik toplumu diğer toplum gruplarından ayıran en önemli özellik grup
bakışına sahip olmalarıdır. Grup, yüz yüze iletişimi kapsayan, bağımsız ilişki ile birbirlerine
bağlı iki ve daha fazla sayıda insandan oluşur. Bir grubun kimliği, kültür, inançlar, değerler,
tarih, ortak ilgi ve özelliklere ya da amaçlara dayalı olabilir. Fenomenolojik toplum
örneklerine, profesyonel ya da akademik ilgi grupları; belli bir dini inanca yada dine bağlı
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olan grupları, kadın hakları, ırk eşitliği gibi insan hakları konusunda ortak inanç grupları; ya
da ortak amaç için bir araya gelmiş destek grupları (alkolle mücadele destek grubu gibi)
verilebilir.
Topluma odaklı alanlarda çalışan hemşireler çok farklı toplum tipleri olduğunu
bilmelidirler. Toplum tipleri değiştiğinden girişim planlamak isteyen hemşireler toplumun
özelliklerini göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

5.2. Sağlıklı Toplum
Sağlıklı toplum, problemleri için etkili iletişim kurabilen, amaçlarının ve
önceliklerinin farkında olan, kararlarını nasıl uygulayacağını bilen, uyumlu, işbirlikçi ve
başarılı faaliyetleri olan insanların bulunduğu; aynı zamanda yaşadığı yerden mutlu olan ve
başkalarını oraya çeken özellikler gösteren bir yerdir. Sağlıklı toplumdaki insanların
genellikle refah içinde yaşayabildiği çevresel, sosyal ve ekonomik koşullara sahip oldukları
düşünülür. Bu düşüncenin temelinde sağlıklı bir toplumun özellikleri yatar. Sağlıklı olma
kavramı daha çok bireyler için kullanılmakla birlikte bireylerin oluşturduğu toplumların da
sağlıklı olma yönünden değerlendirilmesi mümkündür. Örneğin bir yerleşim yerinde (bir
şehir, kasaba, köy, belde ya da mahalle vb.) suç oranı ve fakirliğin yüksek olması, orada
yaşayan sakinlerin sağlık ve sosyal durumunu ciddi olarak etkileyebilir.
Sağlıklı bir toplumu tanımlayan özelliklerin neler olduğu konusunda çeşitli görüşler
vardır. Sağlıklı toplum genellikle daha az suç olaylarının işlendiği, aileler ve komşular
arasında destekleyici etkileşimlerin olduğu, sağlıklı fiziksel çevre koşulları (temiz hava, temiz
içme ve kullanma suyu, güvenli gıda vb.) olan, iyi okullar, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık
hizmetleri ve toplumsal bağlılık hissinin olduğu güvenli bir toplum demektir. Başka bir
tanımlamaya göre; uygun/ekonomik ev koşulları ve iş sahibi olmak sağlıklı toplumun başlıca
gereklilikleridir. Aşağıda sağlıklı toplum özellikleri sıralanmıştır. Bu özelliklerin yanı sıra,
uygun/ekonomik ev koşulları ve iş sahibi olmak sağlıklı toplumun başlıca gereklilikleri
arasında sayılmaktadır. Tablo 5.1’de genel olarak sağlıklı bir toplumun özellikleri
sıralanmıştır.
Tablo 5.1. Sağlıklı Toplum Özellikleri
-

Düşük suç oranları,
İyi okullar,
Güçlü aile yaşamı,
Sağlam ekonomi/iyi işler,
Yüksek çevre kalitesi (temiz hava, su vb),
Ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetleri,
Yeterli/sağlıklı ev koşulları,
Yurttaşlıkla ilgili konularda bağlılık,
İyi ulaşım olanakları (yollar, toplu taşıma vb),
Eğlence ve boş zaman aktiviteleri yapma olanakları,
Sanatsal aktivitelere açık olma,
Makul, karşılanabilir vergiler.
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5.3. Halk Sağlığı Hemşireliğinde Toplum Tanılamanın Yeri ve Önemi
Halk sağlığı hemşireliği, hemşirelik ve halk sağlığı biliminin sentezi olarak tanımlanır.
Halk sağlığı hemşireliği uygulamaları bireylerden ziyade tüm topluma odaklıdır. Toplumun
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için toplumda mevcut problemlerin belirlenmesi ve bu
problemlerin giderilmesine yönelik toplum sağlığı programlarının geliştirilmesi gerekir. Bu
çalışmalar birbirini izleyen adımlardan (tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme)
oluşur ve bu adımlardan en önemlisi ve vazgeçilmezi ise tanılamadır. Tanılama, ister birey
ve aile isterse toplumsal düzeyde olsun, sağlık gereksinimlerinin belirlenmesinde en temel
yollardan biridir ve hemşirelik sürecinin ilk adımıdır. Farklı toplum gruplarıyla çalışan
hemşireler bilgi, geçmiş deneyimler, özel tanılama araçları ve sezgilerini kullanarak bilgi
toplarlar. Bu veriler toplumun sağlık durumu hakkında tanı koymak için analiz edilir ve
hemşire şu soruya yanıt verilmesini sağlar: Bu sağlıklı bir toplum mudur? Ya da birçok
problem ve sıkıntıları olan bir toplum mudur?.
Tanılama süreci hemşirelerin toplumdaki insanların neye ihtiyaçları olduğunu,
gereksinimlerini karşılamak için hangi programların planlanması ve uygulanması gerektiğine,
toplumun problem alanları ve güçlü yanları öğrenmesine, bilmesine katkıda bulunacak
fırsatlar sağlar. Tüm bireyler ve aileler farklı olduğu gibi toplumlar da farklıdır. Toplumu
anlamak için hemşireler o toplumu oluşturan bireyleri, onların amaçlarını ve nasıl işlevsel
olduklarını bilmelidirler.
Halk sağlığı hemşireleri, çalıştıkları topluma ya da toplum gruplarına ait sağlık
verilerine, literatürlere, ailelere, bilirkişilere ulaşabilmek ve sağlıklı ve kapsamlı veri
toplayabilmek için girişken olmalıdır. Hizmet verdiği toplum hakkında bilgisi olan, toplumu
tanıyan hemşireler yerel yönetimlerle gerektiği durumlarda
toplumun savunucusu da
olabilmektedirler.

5.4. Toplum Tanılama
Toplum tanılama bireylerin gerçek ya da tahmin edilen gereksinimlerine /ihtiyaçlarına
karar vermede gerçekçi ve mantıksal bir çerçeve oluşturulmasını sağlar. Risk gruplarını
belirleme ve sağlık gereksinimlerine ilişkin verileri elde etme ve sağlık programı planlamanın
gereği ve nedenidir. Gereksinimlere ilişkin verilerin elde edilmesi, sağlık programlarının
tamamlanmasında büyük önem taşır.
Toplum tanılama, toplumun gereksinimlerini ya da sorunlarını belirlemek ve çözüm
yolları bulmak için toplumu oluşturan özellikler hakkında veri toplama, verileri analiz ve
sentez etme ve değerlendirme sürecidir. Toplum tanılama dinamiktir, toplumun demografik,
sosyal, ekonomik yapısına, sağlık durumuna ve çevresel değişikliklere göre değişebilir.
Toplum tanılama ile topluma ilişkin tüm verilere ulaşmak amaçlanır. Topluma ilişkin
tüm bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile toplum büyüklüğü, bileşimi, yoğunluğu,
eğitim düzeyi, sağlık, din ve ekonomik durumu gibi birçok faktör ile ilgili bilgi
kaynakları/kişi ile görüşülür ve mevcut durum ile ilgili bilgi alınır. Kapsamlı ve ayrıntılı
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incelemede, toplum içinde yer alan kurum ve kuruluşlar ve bunların toplum içerisindeki rol ve
işlevlerini belirlemek de yer alır.
Toplum tanılamanın amacı, toplumun sağlık gereksinimlerini yada problemlerini
belirlemektir. Bu yolla, toplumdaki sağlık sorunları için çözüm yolu bulmak kolaylaşır; halk
sağlığı hemşiresinin toplum hakkında bilgi sahibi olmasına ve anlamasına yardım eder.
Toplum tanılama bazı sorularla başlar. Toplum Tanılamada Temel Sorular şunlardır:
-

Toplumun sağlık durumu ne düzeydedir?
Sağlık durumunun bu düzeyde olmasına neden olan etkenler nelerdir?
Durumun iyileştirilmesi için sağlık sistemi ve toplumun kendisi neler yapmaktadır?
Daha neler yapılabilir? Öneriler ve beklenen sonuçlar nelerdir?
Yapılan girişimlerin sonuçlarını ve sağlık durumunun değerlendirilmesi için ne gibi
ölçütler gereklidir?

5.5. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Toplum tanılamada var olan durumu ortaya koymak, sağlık sorunlarını tanımlamak
için sayısal değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Bunu sağlamanın en iyi yolu da “sağlık
göstergeleri ya da ölçütlerini” kullanmaktır. Sağlık göstergelerinin çoğu niceliksel, bazıları
niteliksel yapıdadır. Hız, bir sağlık olayının toplum içindeki görülme sıklığını ölçmek için
kullanılır. Oran, bir sağlık olayının diğerine göre ne boyutta olduğunu ifade eder.
Sağlık ölçütleri aşağıdaki konular için gereklidir:
-

Bir toplumun sağlık durumunu tanımlamak.
Sağlık durumunda ya da sağlık sorunlarında zamanla meydana gelen değişimleriz
izlemek.
- Toplumların sağlık düzeylerini karşılaştırmak.
- Sunulan sağlık hizmetlerinin sorunların çözümünde etkili olup olmadığını
değerlendirmektir.
Sağlık düzeyi ölçütleri “hastalık (morbidite), ölüm (mortalite), doğurganlık ve diğer
ölçütleri” olmak üzere dört grupta açıklanabilir.

5.5.1. Hastalık (Morbidite) Ölçütleri/Hızları: Bir toplumda belirli hastalıkların boyutlarını
gösteren ölçütlere genel olarak hastalık ya da morbidite hızları adı verilir. En sık
kullanılan insidans, prevalans ve atak hızıdır.
İnsidans, belli bir nüfusta yeni olgu/vakaların ortaya çıkma hızıdır. Belirli bir zaman
aralığında, o toplumdaki “sağlam” kişilerin belirli bir hastalığa yakalanma olasılığıdır.
Bu hız, belirli bir süre (hafta, ay, yıl) içinde görülen yeni vaka sayısının risk altındaki
sağlam kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir. İnsidans sıklığın belirlenmesi için en
temel ölçüdür. Bir durum, hastalık veya bir olayın arttığını, azaldığını veya
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değişmediğini gösteren en iyi göstergedir. Bundan dolayı sağlık programlarının
etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçüttür. Örneğin gebe izlemlerinde
tetanoz aşısının yapılmasıyla yeni doğan tetanoz vaka sayısının azalması beklenir. Bu
sonucun görülmesi hizmetin etkinliğini gösterir. İnsidans hesaplaması Tablo 5.2’de
gösterilmiştir.
Atak hızı, insidans hızının özel bir kullanım şeklidir, genellikle belli bir süre içinde,
dar biçimde tanımlanan bir nüfusta görülen hastalık salgını boyunca insidans teriminin
yerine kullanılır. Atak hızı, hastalıktan etkilenen insanların sayısının hastalığa maruz
kalanların sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanabilir.
Prevalans, bir hastalığın toplumdaki görülme sıklığını ifade eder. Belirli bir zaman
kesitinde, bir toplumda belirlenen tüm eski ve yeni vaka sayısının, aynı andaki risk
altındaki kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Kullanılacak katsayı hastalığın
yaygınlığına göre değişir. Prevalansı yorumlamak, geçmişte hastalığa yakalanıp,
hastalığı halen devam eden kişilerin sayısına dayandığı için insidansı yorumlamaktan
daha zordur. Prevalans hesaplaması Tablo 5.2’de gösterilmiştir.
Tablo 5.2. İnsidans ve Prevalans Hesaplaması
Bir toplumda belirli bir sürede saptanan yeni vaka sayısı
İnsidans=------------------------------------------------------------------------ X 100
Aynı toplumun (yıl ortası) nüfusu

Bir toplumda belirli bir sürede saptanan
tüm (eski ve yeni) vaka sayısı
Prevalans=-------------------------------------------------------------- X 100
Aynı toplumun (yıl ortası) nüfusu

5.5.2. Ölüm (Mortalite) Ölçütleri: Bir toplumun tümünde ya da belirli kesimlerinde
ölümlerin boyutlarını saptamak için en sık kullanılan ölçütlerdir. Ölüm düzeyini
belirleyen ölçütlere örnek olarak, “Kaba ölüm hızı, Anne ölüm oranı, bebek ölüm
hızı, 5 yaş altı çocuk ölüm oranı” verilebilir. Ölüm verileri ölüm kaydına (sayı ve
dağılım) ve ölüm belgesine (neden) dayanır. Ölüm kaydı bir kişinin ölümünü gösteren
resmi kayıttır ve genellikle ölenin adı, yaşı, cinsiyeti, ölüm tarihi ve ölüm nedenini
içerir.
5.5.3. Doğurganlık Ölçütleri/Hızları: Bir toplumda doğurganlığın boyutlarını ve sunulan
Aile Planlaması hizmetlerinin etkinliğini göstermek için kullanılan ölçütlerdir.
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Doğurganlık ölçütlerine örnek olarak, “Kaba doğum hızı, Yaşa özel doğurganlık hızı,
Toplam doğurganlık hızı” verilebilir.
5.5.4. Diğer Ölçütler/Hızlar: İlk üç ölçüte girmeyen ancak toplumun sağlık düzeyini, sağlık
hizmetlerinin niteliğini ölçmek için kullanılan ölçütlerdir. Ülkemizde diğer ölçütler
kapsamında en çok kullanılan hızlara bazı örnekler şunlardır: “Hastanede yapılan
doğum yüzdesi, Sağlık personeli yardımı ile yapılan doğum yüzdesi, Sezaryenle
doğum yüzdesi, Aile hekiminden hiç hizmet almayan kişi yüzdesi, Kişi başı aile
hekimine ortalama başvuru sayısı, Birinci ve ikinci basamak kurumlarına başvuru
durumu, Bebek başına ortalama izlem, Evlilik öncesi Talasemi tarama yüzdesi, Rutin
tütün denetimlerindeki ihlal yüzdesi” dir.

5.6. Toplum Tanılama Alanları
Toplum, birbiri ile etkileşim içinde olan 8 alt boyutla tanımlanır. Bu alt boyutlar aynı
zamanda toplum tanılama alanları olarak kabul edilir. Bunlar; Fiziksel çevre, Nüfus ve eğitim,
İletişim, Ekonomi, Politikalar ve devlet, Eğlence ve oyun alanları, Sağlık ve sosyal
hizmetler, Ulaşım ve güvenlik (Tablo 5.3).
Tablo 5.3. Toplum Tanılama Alanları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fiziksel çevre,
Nüfus ve eğitim,
İletişim,
Ekonomi,
Politikalar ve devlet,
Eğlence ve oyun alanları,
Sağlık ve sosyal hizmetler,
Ulaşım ve güvenlik.

Fiziksel Çevre: Fiziksel çevre özellikleri, toplumun kırsal ya da kentsel gibi yerleşme alanını
ve coğrafi konumunu (deniz, göl, ormanlık alan, otoban, demiryolu gibi); konut ve binaların
yapısını, tiplerini; su kaynaklarını; sanitasyon ve alt yapı koşullarını; çevresel sağlık
özelliklerini kapsar.
Nüfus ve Eğitim: Nüfus ve eğitim özellikleri, toplumun nüfus büyüklüğünü; yaş, cinsiyet,
ırk, etnik köken, nüfus yoğunluğu gibi toplumun demografik özelliklerini; genç, orta ve yaşlı
nüfus özelliklerini; gözlenen yerleşim alanının merkeze göre konumunu; kırsal, kentsel, köy
halkı gibi özelliklerini; tarihsel geçmişini; göç durumunu-göç veren ya da göç alan bir bölge
olup olmadığını; toplumun eğitim özellikleri ve olanaklarını (okullaşma oranı, yaygın-örgün
eğitim kurumları, kütüphane olanağı ve kullanımı vb.); gazete-dergi okuma, internet kullanma
olanakları ve eğitime karşı toplumun tutumlarını kapsar.
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İletişim: İletişim özellikleri, bölgede yaşayan insanların ilişkilerini, konuşulan dil ya da dil
engellerini, sözlü ya da sözsüz iletişim biçimlerini, kullandıkları iletişim ağları ve iletişim
araçlarını kapsar.
Ekonomi: Toplumun ekonomik özellikleri, bölgenin ekonomik yapısını, insanların iş
olanaklarını ve gelir durumunu, gelir dağılımının yapısını, toplumun ortalama gelir düzeyini,
bir ailenin ortalama aylık gelir düzeyini ve toplumda yoksulluk düzeyini, işsizlik durumunu,
toplumun gıda ihtiyacını maddi yönden karşılayabilme durumunu, ailelerin beslenme ve
barınma gibi temel ihtiyaçlarına ödedikleri para miktarını ve toplumda sağlık hizmetlerinin
finansmanını kapsar.
Politikalar ve Devlet: Politikalar ve devlete ait özellikler, toplumun yönetim biçimini; siyasi
partilerin özelliklerini; yürüyüş, toplantı gibi toplumun politik aktivitelerini; toplumun farklı
görüşlere bakış açılarını; resmi ve resmi olmayan liderleri, karar alma mekanizmalarını ve
toplumun politik taleplerini kapsar.
Eğlence ve oyun alanları: Değerlendirilen toplumdaki insanların boş zamanlarını geçirme
şekli, eğlence/boş zaman aktivite çeşitleri, insanların yararlanabilecekleri ya da boş
zamanlarını geçirecekleri sosyal aktivite alanlarını/mekanlarını (piknik veya mesire alanları,
yürüyüş parkurları, lunapark, atari salonları vb.), yaşa özel (çocuk, genç, erişkin, yaşlı vb. )
oyun ve meşguliyet alanlarını kapsar.
Sağlık ve Sosyal hizmetler: İlgili toplumun sağlık ve hastalık durumunu (hastalık, ölüm ve
sakatlık insidans ve prevalansları, nedenleri vb.); toplumun sağlık bilinci ve öz-bakımını;
hastane, poliklinik, halk sağlığı kurumları, evde sağlık hizmetleri, koruyucu hizmetler
(bağışıklama, erken tanı-tarama vb.) ve acil servis hizmetleri gibi sağlık hizmet kaynaklarını;
bu hizmetlere toplumun erişimini; resmi ve gönüllü sağlık hizmeti veren kurum ve
kuruluşları; sosyal hizmet çeşitlerini ve sosyal yardım hizmetlerini (maddi destek, temel gıda
desteği, hazır yemek, temizlik, ulaşım yardımı, vb.) kapsar.
Ulaşım ve Güvenlik: Ulaşım kaynakları ve olanakları, ulaşım ücretleri, şehirlerarası ulaşımın
ve şehir içi otobüs seferlerinin toplumun ihtiyacına uygunluğu, bisiklet kullanımı, yürüme ve
bisiklet parkurları, ulaşım olanaklarının engelli kişilere uygunluğu, itfaiye, polis ve sanitasyon
hizmetlerini, suç oranları-suçu önleyici hizmetleri ve toplumda güvenlik önlemlerini kapsar.

5.7. Toplum Tanılama Yöntemleri
Hemşire ilgilendiği toplumu nasıl tanır? Bu sorunun yanıtı toplum tanılama
yöntemlerinden geçer. Çok çeşitli toplum tanılama yöntemleri vardır. Bu yöntemler, hemşire
ve diğer sağlık profesyonellerine toplumu tanımalarına yardımcı olacak sistemli bilgi toplama
fırsatı sağlarlar.
Tanılama yöntemleri sırasıyla;
1. Topluma yönelik Anket çalışmaları ya da Surveyler,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kayıt ve istatistikler,
Harita ve krokiler,
Tarih şeridi,
Mevsimsel takvim,
Görüşme (Bireysel ve odak grup görüşmeleri gibi),
Gözlem:
 Yapılandırılmamış gözlem
 Yapılandırılmış-sistematik gözlem (Windshield gözlem gibi)
 Katılımlı gözlem
8. Ev ziyaretleri’dir.

Sağlık profesyonelleri bazen kayıtlar, istatistik veriler gibi var olan bilgilerden
yararlanarak, bazen veri toplanması gereken özel alana yönelik anketler uygulayarak ya da
sistematik gözlem ve görüşmeler yaparak topluma yönelik bilgi toplayabilirler. Aynı zamanda
bilgi toplamak için halkla konuşmak, toplantılara katılmak ve onlara ziyaret yapmak da
yararlı olabilmektedir. Bu şekilde insanlarla birlikte olma, hemşirenin toplumu hissetmesine
ve deneyim kazanmasına fırsat sağlar.
Anket çalışmaları / Surveyler; özel bir grup ya da alan analizi için verilerin
toplanmasında kullanılan sorular serisini içeren veri toplama yöntemidir. Çalışmaların ve bilgi
kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda, gerekli bilgiye ulaşmak için bu yöntemler
kullanılabilir. Veri toplamak amacıyla oluşturulan sorular, toplumun sağlık ve hastalık
durumlarını, sağlık inançlarını, tutumlarını ya da sağlık davranışlarının tanılanmasına
yardımcı olur. Anket ve surveyler veri toplamada kolay yöntemler olmakla birlikte, sağlık
hizmeti sunumunda insan gücü, zaman ve veri değerlendirmede teknik eleman gerektirdiği
için her zaman kullanılamayabilir.
Kayıt ve istatistikler:Tanılama yapılacak toplumla ilgili var olan önceki kayıtlar ulusal
(TUİK verileri gibi) ve yerel (Sağlık merkezlerinin kendi kayıtları/arşivler ya da Belediye
kayıtları vb.) kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilir. Günümüzde bilgiye erişim giderek
kolaylaşmaktadır.
Harita, Kroki, Tarih şeridi ve Mevsimsel takvim:Toplumda tanılama yaparken bölge
haritasına, krokisine, bölgenin tarihsel olarak kuruluşunu gösteren Tarih şeridine ya da sağlık
problemlerinin mevsimlere göre dağılımını gösteren Takvimlere ihtiyaç duyulabilmektedir.
Hizmet verilen alanın büyüklüğü, bölgede var olan sağlık, eğitim ve güvenliği ilgilendiren
kuruluşlar, coğrafi özellikler, sağlık sorunlarının yaygınlığı vb.gibi durumlar harita, kroki,
tarih şeridi ve mevsimsel takvim incelenerek anlaşılabilir. Bu araçlar önceden hazırlanmış
olabileceği gibi hizmet sunumu sırasında da tanılama yapan sağlık profesyonelleri tarafından
da oluşturulabilir. Harita ve kroki oluşturmada yerel yönetimlerin desteği yararlıdır.
Görüşme: Doğrudan veri toplama yöntemi olarak görüşmeler, toplumda önemli olan
kişilerle (toplumun ileri gelenleri, toplumda sözü dinlenen/tanınan kişiler gibi) bireysel
görüşmeler ya da odak görüşme tekniği kullanılarak (6-8 kişiyle ortak görüşmeler) yapılabilir.
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Gözlem: Toplum tanılamada kullanılan gözlem yöntemi çeşitlidir. Daha çok sosyal
bilimcilerin kullandığı “katılımcı gözlemi” küçük saha çalışmalarında kullanılır. Bu yöntemde
hemşire tüm duyu organlarını kullanarak toplumda tanılamayı amaçlar. Katılımcı gözlemi ve
görüşmeler yolu ile insanların yaşam özellikleri, tutum ve inançları, problem çözme
biçimlerinin değerlendirilmesi için çok uygun yöntemlerdir. Toplanan verilerin sayısal olarak
raporlandırılması zordur. Katılımcı gözlemi dışında gözlemler, “yapılandırılmış ya da
yapılandırılmamış” olabilir. Yapılandırılmamış gözlemler sağlık profesyonellerinin
hizmetlerini sunarken her zaman kullandığı bir yöntemdir. Gözlem alanları yada neyin
gözleneceği önceden belirlenmemiştir. Yapılandırılmış gözlemlerde kullanılanı ve en çok
bilineni Windshield gözlem yöntemidir. Kullanımı çok pratik ve ucuz olduğu için okuyucuya
yararlı olabileceği düşüncesi ile bu ünitede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Windshield Gözlem Yöntemi; yürüyerek ya da araçla dolaşarak yapılan sistematik ve
doğrudan yapılan gözlemlerdir. Bu yöntemle toplumu tanımak, toplum gereksinimlerini kısa
sürede ve kolayca belirlemek mümkündür. Gözlemler sadece yürüyerek ya da araçla
dolaşarak ayrı yapılabildiği gibi her ikisi birlikte de yapılabilir. Her ikisi birlikte
kullanıldığında daha iyi sonuç verir. Bunun için tüm bölge ya da şehir araçla dolaşılabilir,
daha sonra en çok ilgilenilen bölge/mahalle yürüyerek ayrıntılı olarak gözlenir.
Windshield gözlem yöntemini uygularken;


Harita kullanılmalıdır. Gidilecek bölge önceden harita üzerinde incelenmeli ve
çalışılmalıdır.



Yürüyerek yapılan gözlemlerde halkın arasına girilmelidir. Takım halinde çalışmak
gerekiyorsa, en fazla iki kişilik takımlar oluşturulmalıdır. İkiden fazla kişiyle yapılan
gözlemler kalabalık bir görüntü yaratır.



Araba ile dolaşarak gözlem yaparken en az 4 kişilik gözlem ekibi oluşturulmalıdır. Bir
kişi araba kullanırken diğerleri gözlem yapma, haritayla sürücüyü yönlendirme ve
fotoğraf çekme gibi aktiviteleri yapabilirler.



Araba ile gözlem sırasında orta hızda gidilmelidir. Küçük, büyük tüm cadde ve
sokaklara girilmelidir.



Gözlem yapılırken dikkat çekmeyecek şekilde düzenli olarak notlar alınmalı ve
gözlem sonrası karşılaştırılmalıdır. Olanak varsa kayıt cihazı kullanılabilir.



Gözlemler sırasında toplumdaki bireylere soru sorulmamalı ve rahatsız edici
olunmamalıdır.



Gözlem yapanlar gösterişsiz olmaya ve dikkat çekmemeye özen göstermelidir.

Ev ziyareti: Birey ve ailelerin sağlık gereksinimlerini ve ailenin güçlü yönlerini
belirlemek için halk sağlığı hemşirelerinin kullandığı tanılama yöntemlerindendir. Ev
ziyaretleri ile abjektif tanılama yapmak zordur ancak ziyaret sırasında başka standardize
araçlar (Kontrol Listeleri, ölçekler vb.) kullanılarak bu sorun aşılabilir.
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5.8. Topluma Tanı Koyma
Bu bölümde buraya kadar olan bilgiler toplum kavramı ve toplum tanılama üzerine
yoğunlaşmıştır. Sırada halk sağlığı hemşiresinin toplum sağlığına yönelik topladığı verileri
nasıl kullanacağı konusu gelmektedir. Toplumu tanıma ve toplum gereksinimlerini
belirlemeye yönelik çalışmalar sonucunda, bir çok veri ve bilgi elde edilmiş olacaktır. Bu
noktada “topluma tanı koyma” önemli bir ve atlanmaması gereken bir adımdır.
Toplum tanısını daha iyi anlamak için “klinik tanı” örneği verilebilir. Toplum tanısı ile
klinik tanı, yaklaşım açısından birbirine benzerdir. Tıbbi tanıda, hekim/klinisyen, ilk
görüşmede hastanın şikayetlerini sorar, öyküsünü alır, fizik muayenesini yapar, gerekirse
laboratuvar tetkikleri gerçekleştirir ve bu veriler ışığında tanı koyar ve tedavi eder. Birey
tedavi sonrasında izlenir ve tedavinin etkinliğine göre tedavi sonlandırılır/idame ettirilir veya
sevk edilir. Topluma tanı koymak toplumdaki sorunlara etkili çözümler üretebilmek,
toplumdaki gelişmeyi izlemek için çok önemlidir. Toplum tanısı için topluma yönelik
tanılama yapılır, toplanan veri ve bilgiler analiz edilir ve toplumun problemine yönelik bir
tanı konur. Ancak toplum tanısının tıbbi tanıdan farklılaşan bir yönü vardır. Klinisyenler
bireyi hastalık başladıktan sonra görür ve tanı koyarken; toplumda hasta ve sağlam bireyler
birlikte ele alınır. Klinik tıp ile toplum tanısının özellikleri Tablo 5.3’de sunulmuştur.
Tablo 5.4. Klinik Tıp ile Toplum Tanısının Karşılaştırılması
Özellikleri
1-Amaç
2-Gerekli bilgi

Klinik Tanı
Hastayı iyileştirmek
Klinik öykü, fizik
muayene vb.

3-Tanı

Ayırıcı ve olası tanı

4-Faaliyet planı

Tedavi ve
rehabilitasyon
İzleme ve
değerlendirme

5Değerlendirme

Toplum Tanısı
Toplumun sağlık düzeyini yükseltmek
Toplum tanılama yöntemleri elde edilen
veriler: Nüfus verileri, sağlık düzeyi
ölçütleri, laboratuvar incelemeleri vb.
Topluma tanı koyma ve gerekli
faaliyetler için öncelikleri belirleme
Toplum sağlığı programları
Sağlık durumundaki değişiklikleri
değerlendirme

Hemşirelik tanıları toplumun sağlık durumunu yansıttığından zamanla değişir, bundan
dolayı periyodik olarak tanılama tekrar yapılmalı ve değerlendirilmelidir. Aşağıda daha iyi
anlaşılması için toplum tanısı için bazı örnekler verilmiştir.
Toplum tanı örnekleri:
-

Bölgede sağlık kurumları /olanakları olmadığı için sağlık personeli denetiminde/
eşliğinde olmayan doğumların oranının yüksek olması (% 80).
Bilgi ve farkındalık eksikliğinden dolayı adölesanlarda ve gençlerde, alkol, sigara, ve
madde kullanımı; okuldan kaçma ve şiddet davranışları oranı giderek artıyor
(Araştırma ve gözleme dayalı sayısal veriler).
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-

-

Bölgedeki içme sularındaki flor eksikliği, ağız diş sağlığına yönelik sağlık kontrolleri
ve ağız hijyeni eksikliğinden dolayı Tozlu dere ilköğretim okulundaki öğrencilerde diş
çürükleri prevalansının yüksek olması(% 85).
Bölgede başıboş hayvan sayısındaki artış, denetim eksikliği vb. nedeniyle ısırılma
öyküsü ve kuduz vaka sayısında artma (Araştırma ve gözleme dayalı sayısal veriler).
Bölgede dil engelleri, ulaşımın pahalı olması vb. nedenlerle 0-6 yaş çocuk bağışıklama
oranının düşük olması (%45).

Literatürde toplum sağlığına yönelik tanıların belirlenmesinde bazı uluslararası
sınıflandırma sistemleri de kullanılmaktadır. Bu tür sınıflama sistemlerinin kullanılması
kullanılan tanılarda dil birliğini sağlamak ve özellikle sağlık hizmetlerinde gelişmeyi izlemek
için yararlıdır. Hemşirelik literatürüne paralel olarak İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı da toplum
düzeyinde tanı sistematiği için Omaha Sistemi’ni hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitiminde
kullanmaktadır. Yanı sıra ulusal ve uluslararası çok merkezli saha çalışmalarında da Omaha
Sistemi’nde üç alana özgü 11 problemin “toplum düzeyinde tanıları belirlemek” için
kullanılabileceği kanıtlanmıştır (Tablo 5.5).
Tablo 5.5. Omaha Sistemi’nde Toplum Tanısı için Kullanılan Problem, Belirti-Bulgular
Çevresel Alan
1. Yaşam Alanı/ İş Ortamı Güvenliği: Cinayet (şiddet) oranının yüksek
olması; kirlilik oranının yüksek olması; güvenli oyun ve egzersiz
alanlarının yetersiz olması; sağlığı geliştirmek için uygun kaynakların ve
alanların yetersiz olması; şiddet ihbarları /tehditler; fiziksel tehlikeler
2. Konut: yapısal olarak sağlam olmaması; evsiz
3. Sanitasyon: böcek/kemiricilerin olması; temiz su sağlamada yetersizlik;
kanalizasyon kullanımında yetersizlik
4. Gelir: gelirin düşük olması / hiç olmaması; gereksinimlerini satın alma
güçlüğü; sağlık güvencesinin olmaması
Sağlık Davranışları Alanı
5. Beslenme: Dengesiz beslenme; fazla kilo; düşük kilo
6. Madde Kullanımı: Uyarıcı/ uyuşturucu/ sokakta satılan maddelerin
kullanımı; alkolün kötüye kullanımı; sigara/ tütün ürünlerinin içimi/
kullanımı; sigara-puro dumanına maruz kalma; yasal olmayan maddeleri
alma/satma
7. Sağlık Bakım Denetimi: Sağlık bakım kaynaklarının sürekliliğinin
olmaması; sağlık bakım kaynaklarının yetersiz olması
Psikososyal Alan
8. Toplum kaynakları ile iletişim: Kaynakların olmaması/ yetersiz olması;
dil engeli; kültürel engeller; ulaşım engelleri; hizmetlere ulaşmada
yetersizlik
9. Kişilerarası ilişkiler: İlişkiye başlama/ sürdürmede güçlük; uzun süren,
düzelmeyen gerginlik
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10. Sosyal etkileşim: sosyal etkileşimde yetersizlik; Dış uyaranların/boş
zaman aktivitelerinin çok az olması
11. Maneviyat: İnançla ilgili endişelerini ifade etme; tıbbi/ sağlık bakımı
uygulamaları ile dini inançların çatışması

5.9. Toplum Sağlığı Programları Geliştirme
Halk sağlığı hemşireliğinin en kritik konularından biri toplumda belirlediği sorunlara
yönelik hangi düzeyde sağlık programı geliştireceği konusudur. Aynı zamanda toplum
sağlığına yönelik programlar planlamak, geliştirmek ve yürütmek oldukça zor ve karmaşık bir
iştir. Daha önce de vurgulandığı gibi toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için
toplumda var olan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesine yönelik toplum
sağlığı programlarının geliştirilmesi gerekir. Bu çalışmalar “tanılama, planlama, uygulama ve
değerlendirme” gibi birbirini izleyen adımlardan oluşur.
Geçmişte halk sağlığı hemşireleri daha fazla birey ve aileye odaklı çalışırken 21.
yüzyılda okul sağlığı, iş sağlığı, yaşlı sağlığı, göçmen sağlığı vb. gibi toplum odaklı çalışma
alanlarının genişlemesi, topluma yönelik sağlık programlarının uygulanmasını gündeme
getirmiştir. Bu nedenle, günümüzde halk sağlığı hemşireleri birey ve ailelerin sağlık bakım
ihtiyaçlarını doğrudan karşılarken toplumu da sanki bir “birey” gibi görerek sağlık
problemlerini ya da gereksinimlerini belirleyebilir, sağlık programları planlayabilir, planladığı
girişimleri uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir. Ekip yaklaşımı doğrultusunda,
Hemşirelik Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibi (Resmi Gazete-Sayı:27910), toplumda çalışan
hemşireler görev aldıkları toplum sağlığı kurum, kuruluş ya da birimlerdeki sorumluluklarına
uygun olarak toplumun hemşirelik bakım ihtiyaçlarını karşılamaları beklenir. Ancak sağlık
programı geliştirme, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme bir ekip işidir; halk sağlığı
alanında uzmanlaşmış başta hekim, hemşire, ebe ve çevre sağlığı, sosyal çalışmacı vb. olmak
üzere diğer pek çok disiplinin katkısıyla yürütülür. Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik
yürütülen çalışmalardaki ekip sadece çok disiplinli değil aynı zamanda çok sektörlü
yaklaşımları da içermelidir.
Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarında birey düzeyinden ziyade toplum düzeyinde
sağlık programı planlama önemlidir. Sağlık planlaması basit bir kavram gibi görünmekle
birlikte kapsamı oldukça geniştir. Sağlık programı planlama belli bir program çerçevesinde
uygulandığı için belirsizlikleri ortadan kaldırır, hizmet sunucuların dış çevre ile çalışma
kabiliyetini artırır. Programa katılan herkes programın uygulanması için ihtiyaç duyulanın ne
olduğu, uygulama sürecinde ne olacağı ve sonuçlarının ne faydalar sağlayacağı konusunda
bilgilenir.
Halk sağlığı hemşireliğinde sağlık programlarının daha çok topluma yönelik olması
hedeflenmekle birlikte, birey veya aileye sunulan hizmetler boşuna değildir. Çünkü her birey
ve aile, gerçekte daha büyük bir toplumun yada grubun üyeleridir. Bu bağlamda her düzeyde
yapılan girişimler toplum sağlığına önemli katkı yapar. Hemşireler birey, aile ve tüm toplumu
etkileyen faktörleri tanılayarak sağlık programları ve girişimleri planlayabilir. Halk sağlığı
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hemşireliği için önerilen bazı girişimler şunlardır; Sürveyans, tarama, vaka bulma, sevk ve
izlem, vaka yönetimi, sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık, işbirliği, ortaklık kurma,
savunuculuk ve politika geliştirme’ dir.
Sağlık planlamaları birey ve aile düzeyinde olduğu zaman daha çok doğrudan bakıma
ya da öz-bakım sorumluluklarına odaklanır. Grup ya da toplum düzeyinde olduğunda temel
amaç sağlık eğitimine, insanları hastalıklardan koruyan ya da çevresel riskleri kontrol altına
almaya çalışan önlemlere odaklanmayı gerektirir. Toplum düzeyinde alınan önlemlerle daha
makro düzey olan sistem düzeyinde çözümler üretme ve politika geliştirme olasılığı da artar.
Farklı düzeyde sağlık programları geliştirme ve uygulamayı bir örnekle açıklamak
mümkündür:
Halk sağlığı hemşiresi sigara alışkanlığı olan bir bireye, sigaranın zararlarını, pasif
içiciliğin etkilerini ve sigara bırakma vb. gibi konularda bireysel eğitim ve danışmanlık
yapabilir. Aynı zamanda ailenin diğer bireylerine de ailede sigara alışkanlığı ile ilgili sağlık
değerlendirmesi yaparak aile üyelerinin sigaradan korunmaları, zararlı etkileri ve sigara içen
aile üyesine sigara bırakmaya destek olma konusunda ailenin diğer üyelerine sağlık eğitimi
yapabilir. Bu çalışmalar birey ve aile düzeyinde halk sağlığı hemşiresinin uygulayabildiği
sağlık programı ve girişimleridir. Eğer hemşire gerek Windshield gözlem yöntemi ile gerekse
bazı anket sonuçlarına göre sigara içen bireyin bulunduğu mahallede de sigara alışkanlığının
yüksek olduğuna ilişkin bilgi ve veriye sahipse, toplum düzeyinde sağlık programı geliştirmesi
gerekecektir. Çünkü o bölgedeki her bir bireye birebir eğitim yapmak, izlemek pratik bir
yöntem olmayacaktır. Bu kapsamda muhtarlık ya da belediye yönetimleri ile işbirliği yaparak,
farklı haftaları kapsayacak şekilde tüm bölgedeki sakinlere büyük gruplar halinde sigaranın
zararları, korunma, sigara bırakma yöntemleri vb. konusunda grup sağlık eğitimleri
planlayabilir ve toplumda eğitime destek verecek profesyonel ve gönüllülerden yardım alarak
uygulayabilir. Ayrıca sigara alışkanlığı olanlara, sigarayı bırakma konusunda destek grupları
oluşturularak motivasyonları artırılabilir. Toplumda herkesin gördüğü yerlere sigaranın
zararları konusunda afiş ve posterler asılarak toplum farkındalığı geliştirilebilir. Sigarayı
bırakanlar içmediklerini kanıtladıkları zaman sağlık merkezi tarafından “kutlama yazısı”
içeren bir belge verilebilir ya da bölgenin ileri gelen/gönüllü bir kuruluştan sağlanan yardım
motive edici teşvikler (tablet hediyesi gibi) sağlanabilir. Bu aktivitelerin her biri toplum
düzeyinde planlanmış, “sigaradan korunma” sağlık programının kapsamında uygulanacak
girişimleri ve aktiviteleri oluşturur. Sigaradan korunma konusunda ülke düzeyinde sigara
kullanımına ilişkin yasakların ve yaptırımların getirilmesi ise makro düzeyli planlamalarla
gerçekleşebilen sistem düzeyinde girişimlere örnek verilebilir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
Bertan M., & Özcebe, H. (2001). Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyolojiye Giriş:
Birinci Basamak Sağlık Personeli için, Barok Matbaacılık, Ankara,8. Basım. Sağlık
Bakanlığı sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Yayını.
RG Sayı:27910, 19 Nisan 2011, Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm
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Uygulama Soruları
1)

Aşağıda Windshield gözlem yöntemi ile elde edilmiş verilerin olduğu bir
senaryo bulunmaktadır. Senaryoyu dikkatlice okuyarak sorular üzerinde
düşününüz ve tartışınız.
a. Bu senaryoda gözlemlenen insanlar, aileler hangi özelliklere sahiptirler?
b. Toplumun sağlık durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
c. Hangi özellikteki mahallede yaşamak istersiniz? Neden?

SENARYO 5.1: Sıcak güneşli bir günde bir mahalleden arabayla ya da yürüyerek
geçiyorsunuz. Sıra sıra evler görüyorsunuz, caddeler ve sokaklar üzerinde bazıları boyalı ve
bakımlı görünürken bazıları inşaat halinde yarı katı çıkmış, bir kısmında oturuluyor, üst kat
inşaat halinde, merdivenlerin korkulukları yok, bahçe önlerinde yeşillik yok, caddelerde çöp
atıkları var. İnsanlar evlerinin önündeki basamaklarda oturuyor, sohbet ediyor ve gelen
geçen trafiği seyrediyorlar. Farklı yaş grubundan birçok çocuk sokakta oynuyor. Yaşları
küçük, adölesana benzeyen kızlar kucaklarında bebekler ile merdivenlerde oturuyorlar.
Mahalle gürültülü ve hareketli görünüyor. Arabayla devam ettikçe farklı bir mahalleye
girdiğinizi anlıyorsunuz, birbirinden ayrı şekilde konumlanmış daha az katlı evler
görüyorsunuz. Etrafları bahçe çitleri ile çevrelenmiş güvenlik elemanlarının dolaştığı ve site
içinde evler. Göründüğü kadarıyla caddeler çok düzenli ve temiz, evlerin önü yeşillik ve
çiçekten zengin, ağaçlar oldukça fazla sayıda. Bazı bahçelerde toprakla meşgul olan yetişkin
ve çok az sayıda çocuk görünüyor. Manzara, genel görünüm oldukça sessiz ve sakin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum, ilgi alanı ortak yada yaşam biçimi benzer olan kişilerin oluşturduğu
gruplardır. Halk sağlığında okul sağlığı, iş sağlığı, yaşlı sağlığı, göçmen sağlığı vb. gibi
toplum odaklı hizmet alanlarının gelişmesiyle birlikte toplum kavramı ve toplum tanılama
giderek önem kazanmıştır. Toplum tanılama, toplumun gereksinimlerini ya da sorunlarını
belirlemek ve çözüm yolları bulmak için toplumu oluşturan özellikler hakkında veri toplama,
verileri analiz ve sentez etme ve değerlendirme sürecidir. Aynı zamanda dinamik bir süreçtir.
Toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için en temel adımlardan biri olan toplum
tanılamada, var olan durumu ortaya koymak, sağlık sorunlarını tanımlamak için “sağlık
düzeyi ölçütleri” kullanılır. İnsidans ve prevalans en yaygın kullanılan ölçütlerdendir.
“Fiziksel çevre, Nüfus ve eğitim, İletişim, Ekonomi, Politikalar ve devlet, Eğlence ve
oyun alanları, Sağlık ve sosyal hizmetler, Ulaşım ve güvenlik” başlıca önerilen toplum
tanılama alanlarıdır. Hemşireler, bu tanılama alanlarında “Topluma yönelik Anket çalışmaları
ya da Surveyler yaparak; Kayıt ve istatistikleri, Harita ve krokileri, Tarih şeridi ve Mevsimsel
takvimleri inceleyerek ya da oluşturarak; toplumdaki birey ve gruplarla görüşme;
yapılandırılmamış veya yapılandırılmış sistematik gözlemler yaparak; ya da ev ziyaretleri” ile
topluma ilişkin kapsamlı veri toplayabilirler. Topladıkları verileri analiz ederk toplumun
sağlık gereksinimlerini belirleyebilir ve toplum tanısı koyabilirler. Belirlenen toplum sağlığı
sorunlarına / gereksinimlerine yönelik olarak toplum sağlığı programları geliştirebilir ve
uygulamaya geçirerek sorunların azalmasına ya da ortadan kaldırılmasına katkı
sağlayabilirler.

125

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “toplum tanılama” için uygun ifadelerden biridir?
a. Her zaman yapılması gereken dinamik bir süreçtir.
b. Sadece epidemiyolojik bilgilerin toplanmasını gerektirir.
c. Halk sağlığı hemşireliği sürecinin ikinci aşamasıdır.
d. Sadece sağlık kayıtların incelenmesini gerektirir.
e. Sağlık programlarının uygulama aşamasında kullanılır.
2. Aşağıdakilerden hangisi “fenomenolojik toplum” olarak tanımlanabilir?
I. Polikliniğe ilaç yazdırmaya gelen diyabetik hastalar
II. Sosyal yardım alan düşük gelir grubundaki aileler
III. İstanbul’da Avrupa yakasında oturan aileler
a. Sadece I b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir toplumun göstergelerindendir?
I.
İnsanların bir yabancı dil bilmesi
II. Bölgede temiz içme-kullanma suyunun sürekli olması
III. Ulaşım aracı olarak çift katlı otobüslerin olması
a. Sadece I b. Sadece II c. Sadece III d. I ve III
e. I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi toplum tanılamanın en temel amaçları arasındadır?
I.
Toplumun sağlık düzeyini geliştirmek
II. Toplumun sağlık gereksinimlerini belirlemek
III. Toplumun sağlık sistemini geliştirmek
a. Sadece I b. Sadece II c. Sadece III d. I ve III
e. I, II ve III
5.

Aşağıdakilerden hangisi “diğer sağlık düzeyi ölçütlerindendir?”
I.
Hastanede yapılan doğum yüzdesi,
II. Sağlık personeli yardımı ile yapılan doğum yüzdesi,
III. Rutin tütün denetimlerindeki ihlal yüzdesi
a. Sadece I b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi “toplum tanılama alanları arasındadır?
I.
Nüfus ve eğitim,
II. İletişim ve ekonomi
III. Sağlık ve sosyal hizmetler
a. Sadece I b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. I, II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nde toplum tanılamada kullanılan problemler
arasındadır?
I. Sağlık bakım denetimi ve maneviyat
II. Solunum ve dolaşım
III. Beslenme ve madde kullanımı
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a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve III

e. I ve II

8. Toplum Tanılama yöntemleri nelerdir?
9. Halk sağlığı hemşireliği için önerilen girişimler nelerdir? Sıralayınız.
10. Klinik tanı ile toplum tanısı arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevaplar:1) a, 2) d, 3) b,

4) b,

5) e,

6) e,

7) d,
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6. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SÜRECİ: OMAHA SİSTEMİ*
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*Bu bölüm Yard. Doç.Dr. Gülhan COŞANSU tarafından, aynı zamanda yazarı olduğu Omaha
Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi Kitabı’ndan faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
6.1.Omaha Sistemi gelişim süreci
6.2.Omaha Sistemi’nin yapısı ve temel bileşenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Omaha Sistemi’ni duydunuz mu?
2) Omaha Sistemi hakkında ne bildiğinizi tartışınız.
3) Omaha Sistemi ve hemşirelik süreci adımlarını karşılaştırarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Omaha Sistemi’nin
gelişim süreci ve
tarihçesi

Sistemin gelişim süreci
tarihçesi hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Omaha Sistemi’nin
yapısı ve temel
bileşenleri

Sistemin yapısı ve temel
bileşenleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar





Omaha Sistemi
Problem Sınıflama Listesi
Girişim Şeması
Problem Değerlendirme Ölçeği
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Giriş
Hemşirelikte yaşanan gelişmeler, hemşirelik sürecinin aşamalarını ortaya koyan, yol
gösteren modellerin, sistemlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler
hemşirelikte standart / ortak dil kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Omaha Sistemi,
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından kabul edilen ve hemşirelik uygulamalarını
destekleyen on iki standart terminolojiden biridir. Omaha Sistemi, birey, aile ve toplumun
sağlık bakımına yönelik olarak ayrıntılı uygulama, dökümantasyon ve bilginin yönetimini
sağlayan standardize edilmiş bir sınıflama sistemidir. Omaha Sistemi, hemşireler ve diğer
bakım profesyonelleri tarafından kullanılabilir. Günümüzde çeşitli disiplinlerden yaklaşık
20.000’den fazla klinisyen, eğitimci ve araştırmacı Omaha Sistemi’ni kullanmaktadır.
Hemşirelik tanılarını belirleme, girişimleri planlama, uygulama ve bakım sonuçlarını
değerlendirme fırsatı sağlayarak, hemşirelik bakımının kanıt temelli ve kaliteli sunulmasını
destekler. Omaha Sistemi, sıklıkla halk sağlığı alanında çalışan disiplinlerin gereksinimlerini
karşılamak için geliştirilmiş araştırma temelli, standardize bir klinik dokümantasyon dilidir.
Omaha Sistemi’nin kritik düşünme ve problem çözme süreçlerini işlevsel hale getiren
yaklaşımlara temellenmesi, bakımın hemşirelik sürecine dayalı yöntemlerle sunulmasını
kolaylaştırır. Birbirini izleyen adımlardan oluşan hemşirelik süreci yöntemi ile birey, aile ve
toplumun sağlık problemleri/gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen hemşirelik
problemleri/tanıları doğrultusunda en uygun hemşirelik bakımının planlanması ve bakım sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu yönüyle Omaha Sistemi’nin yapısı
hemşirelik süreci adımları ile oldukça uyumlu olup hemşirelik sürecinin tanılama, planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarını kapsar. Omaha Sistemi, Tanılama (Problem
Sınıflama Listesi), Girişim (Girişim Şeması) ve Bakım sonuçlarından (Problem Değerlendirme Ölçeği) oluşan standardize bir sağlık bakım terminolojisi olarak tanımlanır. Sistem
üç temel yapı ya da bileşenden oluşur. Bu bölümde Omaha Sistemi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi
vermek amaçlanmıştır.
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6.1. Omaha Sistemi Gelişim Süreci
Omaha Sistemi problem çözme sürecinin yapısını bütünleştiren; kritik düşünme ve
klinik karar verme yeterliğini destekleyen; bakımın kalitesini geliştiren; sağlık profesyoneli ve
birey ilişkisini düzenleyen; acemilikten yetkinliğe geçiş sağlayan; dinamik, epidemiyolojik bir
çerçeve oluşturan ve uluslar arası kabul gören bir sınıflama sistemidir.
Karen S. Martin’in liderliğinde uzun çalışmalar sonucunda geliştirilen Omaha Sistemi
40 yıldan fazla süredir klinik bilginin dokümantasyonu için standardize bir dil olarak sağlık
bakım alanlarında kullanılmaktadır. Omaha Sistemi ilk olarak Kuzey Amerika Ziyaretçi
Hemşireler Birliği tarafından geliştirilmiştir. Profesyonel hemşirelik faaliyetlerinin tıbbi
tanılara ve klinik verilere göre yürütülemeyeceğinden hareket edilerek, 1970’li yıllarda
kapsamlı bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile bireyin, grupların ve toplumun bakım
gereksinimlerini tanımlayan bilgilerin geliştirilmesine ve birey-hemşire ilişkilerine dayalı bir
sistemin oluşturulmasına karar verilmiştir. Omaha Sistemi’nin bileşenleri olan “Problem
Sınıflama Listesi (PSL)”, “Girişim Şeması (GŞ)” ve “Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ),
ulusal araştırma kuruluşlarının fon desteği ile dört araştırma projesi kapsamında 1975-1993
yılları arasında geliştirilmiştir.
Sistemin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin analizi 18 yıl
sürmüş ve 1992 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Daha sonra, Omaha Sistemi’nin
bileşenlerini oluşturan kod ve kavramlar yeni hemşirelik gerek sinimleri doğrultusunda
güncelleştirilmiş ve 2005 yılında yeniden kullanıcılara sunulmuştur. Sonuç olarak, Omaha
Sistem’i bir bütün olarak geçerli, güvenilir, güncel ve bireyin bakım gereksinimlerine hizmet
sağlayan üç bileşenli bir yapı üzerine oturtulmuştur.
Omaha Sistemi ilk olarak toplum sağlığı uygulamaları için geliştirilmiş, sonrasında ise
pek çok bakım alanında yaygınlaşmıştır. Sistemin çeşitli ülkelerde pek çok disiplinden 22
binden fazla kullanıcısının olduğu tahmin edilmektedir. Sistem, Amerika, Danimarka,
Hollanda, Japonya, Kore, İsveç, Norveç, Slovenya, İspanya, Kanada, Estonya ,Tayland, Yeni
Zelanda, İngiltere ,Çin ve Türkiye’de, manüel ya da bilgisayara dayalı yazılım programları
ile kullanmaktadır.
Omaha Sistemi kod ve kavramlarının Türk diline kazandırılması çalışmaları 2000
yılında başlamış, sistem Erdoğan ve arkadaşları tarafından Türk diline ve kültürüne
uyarlanmıştır. Omaha Sistemi Türkiye’de 15 yılı aşkın süredir öğrenci eğitiminde ve okul
sağlığı, iş sağlığı, evde bakım gibi pek çok halk sağlığı alanında araştırmalarda kullanılmış ve
kullanılmaya devam etmektedir.

135

6.2. Omaha Sistemi Temel Bileşenleri
Omaha Sistemi, genel olarak birbiriyle bağlantılı olarak kullanılabilen, aynı zamanda
hiyerarşik /sıralı, çok boyutlu ve bilgisayara uyumlu üç temel yapı / bileşenden oluşur (Şekil
6.1). Üç bileşen aynı zamanda kendi içinde de aşamalı yapılardan oluşur ve üç ana soruya
yanıt arar: (1) Hizmet sunulan birey/aile ve toplumun problemleri nelerdir? (Problem
Sınıflama Listesi), (2) Birey/ aile ve topluma planlanan ve uygulanan girişimler nelerdir?
(Girişim Şeması) ve (3) Bakım sonuçları nedir? (Problem Değerlendirme Ölçeği).

Şekil 6.1. Omaha Sistemi Temel Bileşenleri

6.2.1. Problem Sınıflama Listesi (PSL)
Problem Sınıflama Listesi, birey, aile ve toplumda var olan (yaşanan, aktüel, gerçek)
ya da olası sağlık problemlerinin sistemli şekilde tanılandığı, kapsamlı ve düzenli bir listedir.
Bu liste ile hemşirelik uygulamasının önemli bir standardı olan ayrıntılı tanılama yapılır,
hemşirelik tanıları belirlenir ve sınıflandırılır.
Problem Sınıflama Listesi kullanılarak birey, aile ve topluma ait problemler dört
adımda tanılanabilir. Birinci Adım: Problem Sınıflama Listesi’nden problem alanı (Çevresel,
Psikosoyal, Fizyolojik ve Sağlık Davranışları) seçilir. İkinci adımda: seçilen problem
alanında sıralanmış problemler arasından (42 problem) en uygun problem seçilir. Üçüncü
adım: seçilen problemin kime ait olduğunu (kapsam belirleyicileri: birey / aile/ toplum) ve
problemin ciddiyetini (ciddiyet belirleyicileri: aktüel/ potansiyel ve sağlığı geliştirme)
yansıtan problem belirleyicileri tanımlanır. Son adımda seçilen problem “aktüel” ise
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problemlerin altında yer alan belirti-bulgular kümesinden (toplam 335 belirti / bulgu) belirtibulgular seçilir. Problem “potansiyel” ise risk faktörleri, “sağlığı geliştirme gereksinimi” ise
ek bilgiler yazılır.
Problem Sınıflama Listesi Kavramları
Tanı /Problem Alanları
Çevresel Alan: Yaşam alanı, mahalle ve toplumu kapsayan fiziksel ve çevresel
kaynaklarla ilgili hemşirelik problemlerini tanımlar.
Psikososyal Alan: Davranış biçimi, iletişim, ilişkiler ve gelişimsel özellikler ile ilgili
olan hemşirelik problemlerini tanımlar.
Fizyolojik Alan: Yaşamın sürekliliğini sağlayan vücut fonksiyonları ve süreçler ile
ilişkili olan hemşirelik problemlerini tanımlar.
Sağlık Davranışları Alanı: Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan aktivite örüntüleri ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlar.
Problemin Belirleyicileri
Kapsam Belirleyicileri (Birey/Aile/Toplum): Problemin kimi ilgilendirdiğini ya da
problemin kime ait olduğunu belirler. Birey: Sağlık problemini yaşayan/deneyimleyen
kişidir. Aile: Sağlıkla ilgili problemi birlikte deneyimleyen ve birlikte yaşayan
kişilerden oluşan sosyal birimdir. Toplum: Bireylerin içinde yaşadığı sosyal gruptur
(örn: sınıf, işyeri, mahalle vb).
Ciddiyet Belirleyicileri (Aktüel/ Potansiyel/ Sağlığı Geliştirme): Bu belirleyiciler
problemin niteliğini tanımlar.
Aktüel belirti-bulgular: Birey, aile ve toplumun bozulmuş sağlık durumunu gösteren
belirtileri / bulguları tanımlar. Algılanan, deneyimlenen gerçek ya da yaşanan sorunlardır. Problem Sınıflama Listesi’nde yer alan 42 problemin belirti / bulguları (335
belirti/ bulgu) aktüel olarak kabul edilir. Potansiyel Problem: Belirti ve bulguların
olmadığı, ancak sağlığın en iyi düzeyde ol- masını engelleyen risk faktörlerini ya da
riskli sağlık davranışlarını tanımlar. Problem Sınıflama Listesi’nde 42 problem için
geçerlidir, belirti ve bulguları kapsamaz. Gelecekte problem olabileceği yönünde
hemşirenin dikkatini çeker. Potansiyel problem tanılanırsa mutlaka o tanıyı destekleyen
risk faktörleri de belirtilmelidir. Bu kapsamda risk faktörleri, bireyin, o anda veya
gelecekte sağlık problemlerine neden olacak, çevresel, fizyolojik veya psikolojik
nedenlerle ilişkili durumları ifade eder. Sağlığı Geliştirme: Herhangi bir problem belirti
/ bulgusunun ve risk faktörlerinin olmadığı; en yüksek iyilik halini devam ettiren sağlık
bilgisi ve davranışların artması ile ilgili bir sağlık beklentisidir. Sağlığı geliştirme
kavramı üst düzeyli gereksinimleri tanımlar. Sağlığı geliştirme tanısı koyabilmek için
bireyin nötral sağlık düzeyinde olması, konu ile ilgili gereksinimini fark etmiş olması ve
bu konuda arayış içine girmesi, bilgi ve hizmeti talep etmesi gerekir. Sağlığı Geliştirme
tanısı konmuşsa mutlaka bu tanıyı destekleyen açıklayıcı bilgiler not edilmelidir.
Hemşirelik Tanıları / Problemleri ve Belirti-Bulgular
Omaha Sistemi Problem Sınıfl ama Listesi’nde dört tanı alanı altında toplam 42 problem ve
bu problemlerin altında toplam 335 belirti / bulgular kümesi yer alır. Tanı alanlarına göre
problemlerin bazıları Tablo 6.1’de listelenmiştir.
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Tablo 6.1. Problem Sınıflama Listesi Problem Örnekleri
Tanılama Alanı
Çevresel Alan

Psikososyal Alan

Fizyolojik Alan

Sağlık Davranışları Alanı

Problemler
Gelir
Konut
Yaşanılan mahalle / işyeri güvenliği
Toplum kaynakları ile iletişim
Kişilerarası ilişkiler
Ruh sağlığı
Bakım verme/ ebeveynlik
İhmal
Büyüme ve gelişme
Ağız sağlığı
Deri
Sinir-kas-iskelet fonksiyonu
Dolaşım
Bağırsak fonksiyonu
Üreme fonksiyonu
Gebelik
Bulaşıcı/infeksiyon durumu
Beslenme
Fiziksel aktivite
Kişisel bakım
Madde kullanımı
Aile planlaması

Problem Sınıflama Listesi üzerinde bir problemin nasıl kaydedileceği aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Şekil 6.2. Problem Sınıflama Listesi kullanımı
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6.2.2. Girişim Şeması (GŞ)
Girişim Şeması Omaha Sistemi’nde uygulayıcıların girişimlerini tanımlayan
bölümdür. Hemşirelik sürecinin planlama ve uygulama aşamalarına karşılık gelir. Girişim
Şeması, uygulayıcıların tanı koydukları hemşirelik problemleri için düzenledikleri bakım
planlarını ve bireye özel girişimlerini açıklayan esnek bir sistemdir. Hemşirelik bakım planları
bu şemanın girişim kategorileri doğrultusunda seçilen hedefler ve bireye özel girişimler ile
hazırlanır. Girişim Şeması (1) girişim kategorileri, (2) hedefler ve (3) bireye özel girişim/
bilgi olmak üzere birbirini izleyen adımları kapsar.
Girişim Kategorileri Girişim kategorileri hemşirelik girişimlerini sınıflandırır. Omaha
Sistemi’nde dört girişim kategorisi bulunur. Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık (ERD):
Bireye, aileye ve topluma bilgi ve doküman sağlama; özbakım ve başa çıkma konusunda
sorumluluk almaları ve harekete geçmeleri için cesaretlendirme; problem çözme ve karar
vermeye yardım eden aktiviteleridir. Tedavi ve İşlem (Tİ): Birey, aile ve toplumun problem
belirti/ bulgularını önlemek, azaltmak ve hafifletmek için tasarlanan teknik girişimlerdir (Örn:
yara bakımı, örnek toplama, reçete edilen ilaç uygulamaları gibi.) Vaka Yönetimi (VY):
Birey, aile ve toplumu sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme; rehberlik yapma;
koordinasyon sağlama; sağlık bakımı alma haklarını savunma; sağlık ve sosyal hizmet
kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanmasına yönelik
aktivitelerdir. Sürveyans (S): Birey, aile ve toplumun problemi/durumu ile ilgili tanılama
yapma, ölçme, kritik analiz yapma, kontrol altında tutma ve izleme aktiviteleridir.
Hedefler Belirlenen problemlere yönelik seçilen girişim kategorileri doğrultusunda planlanan
hemşirelik girişimlerini açıklamak için “hedefl er listesi” kullanılır. Bu listede alfabetik olarak
sıralanmış 75 + (1 diğer) hedef bulunur. (örn: aile planlaması hizmetleri, dayanıklı tıbbi
araçlar, deri bakımı, diyet yönetimi, belirti /bulgular-fiziksel vb).
Bireye Özel Girişim / Bilgi Bireye özel girişim/ bilgi, hedefler kullanılarak planlanan
girişimlerin ayrıntılı dökümüdür. Seçilen girişim kategorisi ve hedef kapsamında planlanan
girişim kısa ve net ifadeler kullanılarak kayıt edilir.
6.2.3. Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ)
Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ), problemin düzeyini ve bakımın sonuçlarını
değerlendiren üç boyutlu bir ölçme aracıdır. Hemşirelik sürecinin değerlendirme aşamasında
kullanılan bu araç beş maddeli likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek ile her problem Bilgi,
Davranış ve Durum boyutları/ parametreleri ile 1’den 5’e kadar bir puan ile değerlendirilir.
Sağlık sonuçları en olumsuz ve en olumlu değerler arasında derecelendirilir. Bakımın
etkinliğini, kalitesini ve maliyet sonuçlarını yansıttığı için hem yöneticiler hem de
uygulayıcılar için gerekli bir araçtır. Problem Değerlendirme Ölçeği problemin tanılanma
aşamasında ve girişimler uygulandıktan sonra olmak üzere en az iki kez kullanılır. Problem
Değerlendirme Ölçeği’nin Bilgi alt boyutu, bireyin ilişkili problem ile ilgili ne bildiğini, ne
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kadar anladığını belirlemeye yöneliktir. Davranış alt boyutu, bireyin problem ile ilgili
uygulamalarını ve becerilerini değerlendirmeyi amaçlar. Durum alt boyutu ise bireyin o
andaki durumunu ya da gelişimini belirler. Problem Değerlendirme Ölçeği boyutları
/parametreleri Tablo 6.2 de gösterilmiştir.
Tablo 6.2. Problem Değerlendirme Ölçeği
Puan
Kavram

1

2

3

4

5

Bilgi
Bireyin bilgiyi hatırlama Bilgisi yok
ve yorumlama yeteneği

Çok az

Temel

Yeterli

Üst

Düzeyde

Düzeyde

Düzeyde

Tutarsız

Genellikle

Her zaman

Uygun

Uygun

Davranış
Bireyde gözlenebilen
yanıtlar, harekete
dönüşen aktiviteler

Uygun değil

Nadiren
Uygun

Durum
Bireyin objektif
/subjektif bulgularına
dayandırılan durumu

Çok ciddi

Ciddi

Orta
düzeyde

Çok az
Düzeyde

Belirti /
Bulgu
Yok
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal kitaplardan önerilen okuma kaynakları
Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M.N., Seçginli, S., Coşansu, G., Ardıç, A.
(2016). Omaha Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevi.
İstanbul.
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Uygulama Soruları

1) Omaha Sisteminin temel bileşenlerini hemşirelik süreci adımlarına göre kritik ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Omaha Sistemi, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen ve hemşirelik
uygulamalarını destekleyen standart terminolojilerden biridir. Hemşirelik uygulamalarını
uluslararası ortak dil ile tanımlayan ve bakımın sonuçlarını kayıt altına alan Omaha Sistemi,
hemşirelik eğitimi, uygulamaları ve araştırmalarında kullanılmaktadır. Sistem, sağlık
problemlerini, girişimleri ve bakım sonuçlarını basit kodlarla tanımlamakta ve sağlık
hizmetlerinin dokümantasyonu için uygun bir yapı sunmaktadır.
Omaha Sistemi, genel olarak birbiriyle bağlantılı olarak kullanılabilen, aynı zamanda
hiyerarşik /sıralı, çok boyutlu ve bilgisayara uyumlu üç temel yapı / bileşenden oluşur. Üç
bileşen aynı zamanda kendi içinde de aşamalı yapılardan oluşur ve üç ana soruya yanıt arar:
(1) Hizmet sunulan birey/aile ve toplumun problemleri nelerdir? (Problem Sınıflama Listesi),
(2) Birey/ aile ve topluma planlanan ve uygulanan girişimler nelerdir? (Girişim Şeması) ve
(3) Bakım sonuçları nedir? (Problem Değerlendirme Ölçeği).
Problem Sınıflama Listesi (PSL), çevresel, psikososyal, fizyolojik, ve sağlık
davranışları olmak üzere dört alan, bu alanlar altında 42 problem ve problemlerin altında
belirti/bulgu kümelerinden (335 belirti/bulgu) oluşur. Ayrıca problemlerin tanılama
aşamasında problemin niteliğini belirlemeye yönelik iki grup problem belirleyicisi kullanılır.
Bunlar kapsam belirleyicileri (birey, aile ve toplum) ve ciddiyet belirleyicileri (aktüel,
potansiyel ve sağ- lığı geliştirme)’dir.
Girişim Şeması (GŞ), Omaha Sistemi’nde tanılanan problem ile bakımın sonuçları
arasında bir köprü oluşturur, girişimleri sınıflama, analiz ve kayıt etme ve geliştirme fırsatı
sağlar. Girişim Şeması, uygulayıcıların tanı koydukları hemşirelik problemleri için
düzenledikleri bakım planlarını ve bireye özel girişimleri açıklayan esnek bir sistemdir;
girişim kategorileri, hedefler ve bireye özel girişim/ bilgi adımlarından oluşur. Hemşirelik
bakım planları bu şemanın girişim kategorileri doğrultusunda seçilen hedefler ve bireye özel
girişimler ile hazırlanır.
Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ), problemin düzeyini ve sunulan bakımın
sonuçlarını değerlendiren üç boyutlu bir ölçme aracıdır. Hemşirelik sürecinin değerlendirme
aşamasında kullanılan bu araç beş maddeli likert tipi bir ölçektir. Her problem Bilgi,
Davranış ve Durum boyutları yönünden 1’den 5’e kadar puanlanarak değerlendirilir. Omaha
Sistemi’nde aracın kullanımı, problemin tanılanma aşamasında ve girişimler uygulandıktan
sonra olmak üzere en az iki değerlendirmeyi kapsamalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Omaha Sistemine göre problemler ve bakım sonuçları sistemin hangi bileşeni ile
değerlendirilir?
a) Problem sınıflama listesi
b) Girişim şeması
c) Hedefler listesi
d) Problem değerlendirme ölçeği
e) Tanılama alanları
2) Omaha Sistemi’nde bakım planları sistemin hangi bileşeni ile kaydedilir?
a) Problem sınıflama listesi
b) Girişim şeması
c) Problem değerlendirme ölçeği
d) Belirleyiciler
e) Tanılama alanları
3) Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nde girişim şeması kategorilerinden biri
değildir?
a) Eğitim, rehberlik ve danışmanlık
b) Vaka Yönetimi
c) Bireye özel bilgi
d) Surveyans
e) Tedavi ve işlem
4) Aşağıdakilerden hangisi Omaha Sistemi’nde “Yaşam alanı, mahalle ve toplumu
kapsayan fiziksel ve çevresel kaynaklarla ilgili hemşirelik problemlerini” tanımlayan
alandır?
a) Çevresel
b) Psikososyal
c) Sağlık davranışları
d) Fizyolojik
e) Yaşanılan mahalle –işyeri güvenliği
5) Omaha Sistemi’nde “ekstremitelerde ağrı / kramp” belirti bulgusu olan bir problem
hangi türde bir problemin varlığını gösterir?
a) Sağlığı geliştirme
b) Aktüel
c) Risk faktörleri
d) Potansiyel
e) Sağlığı koruma
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6) Omaha Sistemi’ni oluşturan temel bileşenleri nelerdir?
7) Omaha Sistemi’nde problem tanılama alanları nelerdir?
8) Omaha Sistemi’nin temel bileşenlerinden biri olan girişim şemasında yer alan girişim
kategorilerini yazınız.
9) Omaha Sistemi’nin temel bileşenlerinden biri olan problem değerlendirme ölçeğinde
problem hangi boyutları/parametreleri ile değerlendirilir?
10) “Birey, aile ve toplumu sağlık ve sosyal hizmet veren kuruluşlara sevk etme; rehberlik
yapma; koordinasyon sağlama; sağlık bakımı alma haklarını savunma; sağlık ve sosyal
hizmet kuruluşları arasındaki iletişimi geliştirme ve uygun kaynakların kullanmasına
yönelik aktiviteler” Omaha Sistemi Girişim şemasında hangi kategorideki girişimdir.
Cevaplar:

1) d,

2) b,

3)c,

4) a,

5) b,

145

7. AİLE SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ*
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*Bu bölüm Yard. Doç.Dr. Gülhan COŞANSU tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
7.1.Aile Kavramı
7.1.1. Aile Tanımları
7.1.2. Aile ve Ev Halkı Yapıları/ Modelleri
7.1.3. Ailenin Özellikleri
7.1.4. Ailenin Fonksiyonları
7.1.5. Sağlıklı Ailenin Özellikleri
7.1.6. Ailenin Sağlık Fonksiyonları
7.2.Türk Toplumundaki Aile Yapıları ve Özellikleri
7.2.1. Aile Yapıları
7.2.2. Aile Yapısı ve İşlevlerini Etkileyen Eğilimler
7.3.Aile Sağlığı Hemşireliği
7.3.1. Aile Sağlığı Hemşireliği Süreci
7.3.2. Ev Ziyaretleri
7.3.2.1. Ev ziyaretlerinin avantaj ve dezavantajları
7.3.2.2. Ev ziyaretinin aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)

Ailenin tanımını tartışınız.
Aile ile sağlık arasında bir ilişki var mıdır? Tartışınız
Aile temelli sağlık hizmetleri konusunda düşüncelerinizi belirtiniz
Ev ziyareti sürecinin hemşirelik süreci ile benzerliğini tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aile kavramı

Aile kavramını, ailenin özelliklerini,
rol ve fonksiyonlarını , sağlıklı
ailenin özelliklerini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Toplumdaki aile
yapıları ve sağlıkla
ilişkisi

Türk toplumundaki aile yapılarını
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Aile sağlığı
hemşireliği

Aile sağlığı hemşireliği hakkında fikir
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Ev ziyaretleri

Ev ziyareti sürecini kavramak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar







Aile
Ailenin rolleri
Ailenin fonksiyonları
Aile sağlığı
Aile sağlığı hemşireliği
Ev ziyareti
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Giriş
Aile toplumun en temel birimidir ve farklı sosyal, kültürel, yasal ve politik sistemler
içinde yer alır. Anayasamızın 41. maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır, teşkilâtı kurar” ifadesi bulunmakta ve aile kurumu anayasa ile güvence altına
alınmaktadır.
Aile kavramı genellikle anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileyi akla getirir.
Ancak günümüzde toplumlar çeşitli aile tiplerini ve yapılarını da kabul etmektedir. İnsanlar
çocuk sahibi olarak, çocuk evlat edinerek ya da anlayış birliği içinde ilişkiler geliştirerek
aileler oluşturabilir ya da ailelerini genişletebilirler. Aileler, çekirdek aile ve geniş aileden tek
anne ya da babalı ailelere, evlatlıkları olan ailelerden, üvey anne ya da babalı ailelere ve daha
önceki evliliğinden çocuğu olan yeniden evlenmiş ailelere kadar çok geniş bir yelpazede
değerlendirilebilirler.
Aile, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile, bireyin yaşamında
çok önemli bir yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim , psikolojik
gelişim, eğitim ,kültürel değerleri kazanma , sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel
ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yerdir. Sağlam ve güçlü bir toplum ancak güçlü ve düzenli
ailelerden oluşur. Kişilerin sağlıklı bireyler olmaları, yaşadıkları ailenin işlevlerini sağlıklı bir
şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Ailenin sağlamış olduğu yaşantılar ve sunduğu
modeller, çocuğun olumlu sosyal davranış ve değerler geliştirmesinde önemli bir rol oynarken
sağlık konusunda da ailenin önemi büyüktür. Çünkü: kalıtsal özellikler, bozukluklar ve
hastalıklar bireylere ailelerinden geçer, Bulaşıcı hastalıklar, aile ortamında daha kolay yayılır.
Aile bireyin psiko-sosyal yapısının ilk şekillendiği, dolayısı ile ruh sağlığı için temellerin
atıldığı birimdir. Kişilerin beslenme alışkanlıkları, yaşam biçimleri, düşünme tarzları aile
birimi içinde şekillenir. Aile yapıları ve işlevleri sürekli değişmekte, aile dış çevre ve sosyal
eğilimlere uyum sağlamaktadır. Ancak değişiklikler ne olursa olsun aile kavramı tüm
toplumlarda ve tarihin her döneminde en önemli sosyal birim olarak varlığını sürdürmektedir.
Aile sağlığı hemşireliği ise ailenin bakım ihtiyaçlarını hemşirelik uygulamaları ile
karşılama sürecidir. Aile sağlığı hemşireliği, aileyi bir bütün olarak ele alan aile sağlık bakım
hizmetlerini bir araya getiren hemşirelik yaklaşımıdır. Aile sağlığı hemşireliği, aile sistemi
içinde tüm aile üyelerinin maksimum düzeyde sağlık ve iyiliğe ulaşmaları için yapılan tüm
uğraş ve girişimlerdir.
Ev ziyaretleri hemşirenin sağlık hizmeti verme amacını gerçekleştirmesinde ve
topluma sunulan hizmetlerinin amacına ulaşmasında önemli bir yer tutar. Ev ziyareti bireyin
ve ailenin sağlığını korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak ev ortamında yürütülen
bir etkileşimdir.
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Bu bölümde aile kavramı, aile yapıları, ailenin sağlıkla ilişkisi, aile sağlığı hemşireliği
ve ev ziyaretlerinden söz edilecektir.

7.1. Aile Kavramı ve Ailenin Temel Özellikleri
Aile, en genel anlamıyla ‘toplumun en küçük yapı taşı’ olarak tanımlanır. Aile;
evrensel bir kurum olmasına rağmen modern toplumun aile tanımı ile geleneksel toplumun
aile tanımı birbirinden farklıdır. Bu farklılığın temeli aileye yüklenen işlevlere ve beklentilere
dayanmaktadır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde genel olarak aile; birbirlerine doğrudan
akrabalık bağıyla bağlı olan, erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir
insan topluluğu olarak tanımlanabildiği gibi biyolojik ilişki sonucu insan türünün devamını
sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belli kurallara
bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan
kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan
toplumsal bir birim olarak da tanımlanabilir.
7.1.1.Aile Tanımları
Çeşitli kaynaklarda ailenin çok farklı tanımlarını bulmak mümkündür. Bu tanımlardan
bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik, aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık
ilişkileri bulunan kimselerin tümü.
Kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve
çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin psikolojik, cinsel, sosyal ve
ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve
düzenlendiği temel bir birimdir.
Aralarında evlilik, kan ve çocuk bağları olan, aynı çatı altında yaşayan, ortak geliri
paylaşan, kendine benzer görgü, inanç ve değerleri bulunan, toplumsal rolleriyle iletişim ve
etkileşim içinde olan insanlardan oluşan en küçük toplumsal kurumdur.
7.1.2. Aile ve Ev Halkı Yapıları / Modelleri
Aileleri ya da aynı evi paylaşan kişilerden oluşan grupları (hanehalkı) farklı şekillerde
sınıflamak mümkündür.
•

Çekirdek: anne, baba ve evlenmemiş çocuk/çocuklar birlikte yaşar

•

Geniş: Evlenmiş çocuklar ve onların kendi ailelerini de içeren üç kuşağın üyeleri bir
arada yaşar ve sayıları fazladır

•

Üç-kuşak birlikte: birinci, ikinci ve üçüncü kuşak üyeler bir arada, aynı evde yaşar.

•

Çocuksuz çiftler: evli yada evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan çiftler
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•

Tek ebeveynli: boşanmış, ayrılmış,hiç evlenmemiş ya da dul kadın ya da erkeğin
çocuk /çocuklar ile birlikte olduğu aile

•

Üvey anne/babalı: çocuğu olan kadın yada erkek ya da her ikisi boşanmış, dul kalmış
ve yeniden evlenmiştir.

•

Yeniden yapılanmış/kaynaşmış: çocuğu olan kadın yada erkek ya da her ikisi
boşanmış, dul kalmış ve yeniden evlenmiştir ve ortak çocukları vardır.

•

Yalnız yaşayan erişkin: hiç evlenmemiş, boşanmış yada dul kalmış bir erişkin
yaşamını tek başına ayrı bir evde sürdürür.

•

Birlikte yaşayan erişkin: evli olmayan ve birlikte yaşayan çiftler

•

Ev arkadaşı: aralarında akrabalık ilişkisi ya da kan bağı olmadığı halde aynı evi ve
kaynakları paylaşan en az iki kişi

•

Çok eşli: kadın yada erkeğin birden fazla kişi ile evli olması

•

Eşcinsel: Birlikte yaşayan yada evli olan çocuklu yada çocuksuz eşcinsel çiftler

•

Birlikte yaşayan aileler: Birden fazla tek eşli çiftin kaynakları paylaşmak amacı ile
birlikte yaşaması

7.1.3. Ailenin Özellikleri
1. Aile Evrenseldir: Tüm dünyada, her toplumda ve sosyal gelişimin her evresinde
aile vardır. Ailenin evrensel özellikleri;
-

her aile küçük bir sosyal sistemdir,
her ailenin kendine özgü değerleri ve kuralları vardır,
her ailenin bir yapılanma modeli vardır,
her aile belli temel fonksiyonlara sahiptir,
her aileni değer yargıları farklıdır,
her ailenin kendine özgü bir yaşam tarzı vardır.

2. Aile duygusal bir temele dayanır: Aile ortamı; sıcak, sevgi dolu ve özverilidir.
Mutluluk ve acının birlikte paylaşıldığı bir ortamdır.
3. Ailenin sosyalizasyon özelliği vardır: İnsan neslinin toplumsal yaşama hazırlanma
süreci ailede başlar. Aile disiplin, düzen, görev bilinci ve toplumsal kuralların öğretildiği en
önemli yerdir.
4. Aile üyelerinin sorumlulukları vardır: Aile üyelerinin ebeveyn olma, çocuk olma
rollerinin yanı sıra ekonomik gereksinimlerin karşılanması, çocukların yetiştirilmesi, eşlerin
birbirlerine karşı sorumlulukları ve çocukların anne babaya karşı sorumlulukları vardır.
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5. Aile sosyal kurallarla çevrilmiştir: Aile yazılı olmayan sosyal kurallar ve
yasalarla şekillenen bir sosyal düzen içinde bulunur. Evlilik, çocuk sahibi olma, evliliğin
devamı ve sonlandırılması hukuki ve toplumsal kurallarla belirlenmiştir.
7.1.4. Ailenin Fonksiyonları
Tarihin başlangıcından beri aileler pek çok fonksiyonu yerine getirmiştir. Bu
fonksiyonlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Sevgi Fonksiyonu :Aile üyeleri için sevgi ortamı oluşturma ve bunu sürdürme
Sosyalizasyon fonksiyonu: Aile
sosyalizasyonunu sağlama

üyelerinin

eğitimini,

toplumsallaşması

ve

Üreme fonksiyonu: Yeni aile üyeleri / çocuk üreterek neslin devamını sağlama
Başa çıkma fonksiyonu: Aile içinde ve çevre ile olan etkileşimlerde dengeyi
sağlayarak bunu sürdürme, duygusal destek sağlayarak problem çözümüne
yardımcı olma
Ekonomik fonksiyonu: Ekonomik kaynak sağlama ve bu kaynakları etkin olarak
kullanma
Güvenlik fonksiyonu: Sağlık bakımı, giyim, barınak ve gıda gibi fiziksel
gereksinimlerin karşılanmasını sağlama ve dış güçlerden koruma
Kimlik Fonksiyonu: Bireysel ve sosyal kimlik kazandırma, dini ve milli duyguları
koruma ve kültüre uyum, geleneklerin ve değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması
Bağlılık fonksiyonu: Ait olma duygusunu yaşam boyu sürdürme, birlikteliğin
devamını sağlama
Kontrol fonksiyonu: Aile içinde, aileler arasında ve aile ile toplum arasındaki düzeni
sağlama
7.1.5. Sağlıklı Ailenin Özellikleri
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Toplumla ilişkilerde sorumluluk sahibidir.
Sağlıklı barınak ve yaşam biçimi gösterirler.
Aile tüm üyelerini dinleme ve iyi iletişim kurma eğilimi gösterir.
Aile tüm üyelerini destekler.
Ailenin ortak değer yargıları vardır.
Aile üyeleri kendini güvende hisseder.
Tüm üyeler diğerleri ile etkileşim kurar ve bu etkileşim dengelidir.
Aile boş zamanlarını birlikte paylaşır.
Aile sorumluluk duygusunu paylaşır.
Ailenin alışkanlıkları ve gelenekleri vardır.
Aile dini duyguları paylaşır.
Çocukları ile birlikte büyürler.
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●
●
●
●

Sadakat ve iş birliği vardır.
Krizleri birer büyüme aracı olarak görüp bundan faydalanırlar.
Tüm aile üyeleri diğerinin mahremiyetine saygı duyar.
Problemleri için yardım arar ve gerekirse sınırlarını açarlar.
7.1.6. Ailenin Sağlık Fonksiyonları

Ailenin temel fonksiyonlarından biri aile bireylerinin sağlıklarını devam ettirmek ve
geliştirmektir. Birey, sağlık kavramı ile aile ortamında tanışır, sağlık alışkanlıklarını ailede
öğrenir. Aile sosyal bir kurum olarak sağlık ve hastalık hakkında değerler, inançlar geliştirir.
Sağlıkla ilgili bilgilerin gelecek nesillere aktarımında rol oynar.
Ailenin sağlıkla ilgili fonksiyonları ve görevleri;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Giyim, barınak ve yeterli gıdayı sağlamak,
Sağlığı destekleyen fiziksel ev ortamı sağlamak,
Sağlığı destekleyen psiko-sosyal ev ortamı sağlamak,
Kişisel hijyenin sürdürülmesi için kaynak sağlamak,
Manevi gereksinimler için ortam sağlamak,
Sağlık eğitimi,
Sağlığı geliştirme,
Sağlık-hastalık kararı, sağlık sorunlarını tanıma,
Sağlık bakımı arama / çabalama,
Diş sağlığı konusunda bakım arama,
İlk yardım,
İlaç tedavisinin denetimi,
Hastalıkların bakımı ve rehabilitasyon (kısa ve uzun dönem).

7.2.Türk Toplumundaki Aile Yapıları ve Özellikleri
7.2.1. Aile Yapıları: Aile yapılarını çeşitli şekillerde sınıflamak mümkündür. Türkiye
Aile Yapısı Araştırmasına göre aile yapıları aşağıdaki şekilde sınıflanmıştır;
1) Çekirdek aile
- Çocuksuz çekirdek
- Çocuklu çekirdek
2) Geniş aile
- Ataerkil geniş
- Geçici geniş
3) Dağılmış aile
- Tek kişilik
- Tek ebeveynli
- Diğer dağılmış
- Akraba olmayan
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Çekirdek Aile: Karı koca ve /veya evlenmemiş çocuklardan oluşur. En fazla iki kuşak bir
arada yaşar. Modern aile, çağdaş aile, kent ailesi olarak da adlandırılır. Çekirdek aileyi
oluşturan eş ve çocuklar kendilerine ait bir evde otururlar. Bağımsız bir geliri paylaşırlar. Karı
koca ilişkileri genelde eşitlikçidir. Sorumluluk ve yükümlülükler aile üyeleri arasında
paylaşılır. Bütün çağlarda en yaygın aile tipi çekirdek ailedir. Ülkemizde ailelerin yaklaşık %
70’i çekirdek ailedir.
Geniş Aile: Birden fazla kuşağın ve akrabalık ilişkilerinin yaşandığı, aynı gelirin aynı
sofranın paylaşıldığı, kalabalık bir aile biçimidir. Ülkemizde ailelerin %12.3’ü bu aile
modelindedir. Ailede yaşayan üyelerin özelliğine bağlı olarak bu aile; dikey ve yatay geniş
aile şeklinde yapılandırılmıştır.
Dikey geniş ailede; baba, oğul, torun gibi üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aile
modelidir. Evli oğulun eş ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı bu aile yapısı ülkemizde, özellikle
kırsal kesimde oldukça yaygındır.
Yatay geniş aile ise; bütün akrabalık ilişkilerinin yer aldığı bir aile tipidir. Ana baba
ve çocukların yanı sıra büyükanne, büyükbaba, amca, hala, dayı, teyze gibi akrabalar bir arada
yaşar. Ortak mülkiyet ilişkilerinin de şekillendirdiği bu aile tipinde koruyuculuk ve
kollayıcılık geleneğinin gereği olarak, parçalanmış ya da tamamlanmamış aile üyeleri
yaşamını bu baba evinde sürdürür.
Birleşik Aile: Evlenen bütün oğulların eş ve çocuklarıyla baba evinde birlikte
yaşamaları ile şekillenir. Aile bütünlüğü kapsamında birden fazla çekirdek aile bulunur. Bu
aileleri bir arada tutan nedenler büyük ölçüde ekonomiktir. Zamanla ekonomik bağımsızlığını
kazanan aileler baba evinden ayrılıp ayrı bir eve çıkabilirler. Ancak ayrı evde oturdukları
halde, sosyal ve ekonomik bakımdan aileden kopmamış, aynı tencereden yiyen, sadece
fiziksel bir ayrılmanın söz konusu olduğu bu aile tipi ülkemizde oldukça yaygın görülür.
Geniş ailelerin dış ortama kapalı bir yaşantısı vardır. Toplum ile olan ilişkiler gelenek,
görenek, töreler ve dini inançlara göre düzenlenir. Bireysellik fazla önem taşımaz. Çocukların
evlenmelerine erken yaşlarda aile büyükleri tarafından karar verilir. Çocuk sayıları fazladır.
Kişisel özgürlükler kısıtlı, duygusal bağlar güçlüdür.
Dağılmış Aile: Çekirdek aile biriminin tek kişiye, tek ebeveyne dönüşmüş olduğu ya da
aralarında kan bağı olan ya da olmayan kişilerden oluşan aile biçimidir. Toplumumuzda
%17.7 oranındadır. Bu oranını %9.2’si tek başına yaşayan bireyler, %4.6’sı ise tek ebeveynli
ailelerden oluşmaktadır.
7.2.2. Aile Yapısı ve İşlevlerini Etkileyen Eğilimler
Toplumlarda aile kurumu varlığını evrensel olarak korusa da aile yapıları ve ailelerin
işlevleri bazı faktörlerin etkisi ile değişime uğramaktadır. Ülkemizde aile yapılarını etkilediği
düşünülen faktörler:
● Nüfusun yaşlanması,
● Yalnız yaşayan yaşlıların sayısında artış,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Doğum oranlarının ve aile büyüklüklerinin azalması,
Toplumda nüfus hareketlerinin fazla olması (göç vb.),
Kadınların eğitim olanaklarından daha fazla yararlanması,
Erkeğin hakimiyetinden kadın erkek eşitliğine dayalı bir düzene geçilmesi,
Cinsiyet rollerinin değişime uğraması ve bulanıklaşması
Evlenme yaşının yükselmesi,
Boşanma ve yeniden evlenme oranlarının artması,
Üvey anne, baba bulunan ailelerin sayısında artış,
Ev dışında çalışan kadın sayısının artması,
Gelir dağılımındaki dengesizlik,
Çalışma saatlerinin fazlalığı ve boş zaman sıkıntısı
Teknolojik gelişmeler

7.3. Aile Sağlığı Hemşireliği
Aile sağlığı, aile üyelerinin biyolojik,psikolojik,ruhsal ve kültürel yönden iyilik
halindeki değişim sürecinin incelenmesidir. Aile sağlığı hemşireliği ise ailenin bakım
ihtiyaçlarını hemşirelik uygulamaları ile karşılama sürecidir. Diğer bir tanıma göre aile sağlığı
hemşireliği, aileyi bir bütün olarak ele alan, aile sağlık bakım hizmetlerini bir araya getiren
hemşirelik yaklaşımıdır. Aile sağlığı hemşireliği, aile sistemi içinde tüm aile üyelerinin
maksimum düzeyde sağlık ve iyiliğe ulaşmaları için yapılan tüm uğraş ve girişimlerdir.
Amacı; ailenin sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmektir.
Hedefleri:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ailenin sağlık sorunlarını saptamak,
Aileye hemşirelik hizmeti sunmak,
Aileye sorunlarını tanılamayı öğretmek,
Ailenin kendi sağlık sorunlarını anlayıp kabullenmesini sağlamak,
Ailenin ve bireylerin sağlık konusunda sorumluluk almasını sağlamak
Aileyi sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemek,
Gelişim dönemlerinde aileyi desteklemektir.

7.3.1. Aile Sağlığı Hemşireliği Süreci
Aile sağlığı uygulamaları süreci genel hemşirelik süreci ile paralellik göstermektedir.
Bu süreç ev ziyaretleri ile gerçekleştirilir ve 4 adımdan oluşur. Aile sağlığı uygulamalarında
çok boyutlu tanılama, değerlendirme ve girişim olanağı sağladığı için Omaha Sistemi yaygın
olarak kullanılan bir hemşirelik sınıflama sistemidir.
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Şekil 7.1. Aile Sağlığı Hemşireliği Süreci

Tanılama: Tanılama sürecin ilk adımıdır. Her bir aile üyesi tek tek ve aile bir bütün olarak
tanılanır.
Tanılama alanları
➔ Her bir aile üyesi hakkında temel bilgiler: demografik veriler, iş ve eğitim
düzeyleri, sağlık öyküleri, aşılanma durumları, sağlık güvenceleri, sosyal
kaynaklar vb.
➔ Çevresel: konutun tipi, özellikleri, güvenlik önlemleri ve tehlikeler, evin
ailenin gereksinimlerine uygunluğu (ısınma şekli, oda sayısı vb)
➔ Psikososyal: toplum kaynakları ile iletişim, sosyal ilişkiler, duygusal durum,
cinsellik, bakım verme-ebeveynlik, büyüme-gelişme, ihmal ve istismar.
➔ Fizyolojik: Solunum, sindirim, solunum, genitoüriner sistem, kas-iskelet
sistemi, sindirim, barsak fonksiyonu, deri, görme, işitme, konuşma, bilişsel
durum, ağrı, vb.
➔ Sağlık davranışları: beslenme, uyku-dinlenme, fizik aktivite, kişisel hijyen,
madde kullanma, aile planlaması, sağlık bakım denetimi, tedavi uygulamaları
vb.
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Planlama: Planlama sürecin tanılamadan sonraki adımıdır. Aile Bakım Planının Prensipleri
aşağıda sıralanmıştır:










Karşılıklı olma: Bu hizmet hemşirenin tek taraflı olarak hizmet vermesi değildir.
Hemşire aile ile iletişim halinde olmalı, sorun belirleme ve çözümünde birlikte
çalışmalıdır.
Bireysellik: Aile içinde aynı sorun birden fazla bireyin sorunu olabilir. Ancak her
birey için ayrı bakım planı hazırlanmalıdır. Çünkü, bireysel özellikler durumun
gidişini ve sonucunu etkileyebilir.
Gerçekçi amaçlar: amaçlar gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Gerçekçi olmayan
hedeflerin uygulamada değeri yoktur. Planlama imkanlar ve kaynaklar doğrultusunda
hareket edilmelidir.
Sağlık inançları ve değerler: Davranışa başlamak için o durum hakkında eksiklik
hissetmek ve durumu düzeltmek ve geliştirmeyi istemek gerekir. Ailenin inanç ve
değerlerine uygun olmayan planlamalar gerçekçi olmaz.
Sağlık ekibi ile koordinasyon: Hizmetlerin etkin olabilmesi için mutlaka
sektörlerarası koordinasyon gereklidir. Hiçbir disiplin kendi başına başarılı olamaz

Uygulama: Hazırlanan planın uygulandığı, gerçekleştirildiği aşamadır.
Değerlendirme: Değerlendirme sürecin son aşaması gibi görünmesine rağmen aslında her
aşamada yapılan bir uygulamadır. Hemşirenin değerlendirmede soracağı sorular;






Amaçlara ulaşıldı mı?
Beklenen davranış değişiklikleri var mı?
Amaca ulaşılamamışsa belirlenen amaçlar aile için uygun mu?
Hemşirenin eğitimi ve deneyimi yeterli mi?
Hemşire- aile etkileşimi nasıldır?

7.3.2. Ev Ziyareti
Ev ziyaretleri hemşirenin sağlık hizmeti verme amacını gerçekleştirmesinde ve
topluma sunulan hizmetlerinin amacına ulaşmasında önemli bir yer tutar. Halk sağlığı
hemşireleri ev ziyaretleri gerçekleştirerek ailenin ve bireyin sağlık durumunu tanılayan ve
hastalıklar oluşmadan korunma önlemlerinin alınması için çaba gösteren tek sağlık
profesyonelidir. Ev ziyareti bireyin ve ailenin sağlığını korumak ve geliştirmek amacına
yönelik olarak ev ortamında yürütülen bir etkileşimdir. Ev ziyaretlerinin amacı; birey, aile ve
toplumu yaşadığı gerçek ortamda tanımak, sorunları ve öncelikleri ailenin katılımı ile
gerçekçi bir biçimde belirlemek ve onların katılımı ile çözüm yolları aramak ve uygulamaktır
7.3.2.1. Ev ziyaretlerinin avantaj ve dezavantajları
Ev ziyaretlerinin avantajları:
● Hastanede bakımdan daha ucuzdur.
● Pek çok insan kendi evinde rahat ettiği bir ortamda bakımı tercih eder.
●

Sağlık eğitimi için ev ortamı daha uygundur.
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●
●
●
●
●

Aile içindeki etkileşim gözlenebilir.
Aileyi oluşturan tüm bireyler gözlenebilir.
Ev koşulları ve çevre faktörleri gözlenebilir.
Ev ortamında bilgi toplamak ve yaşam biçimi değerlerini öğrenmek daha kolaydır.
Ailenin sağlık bakımına katılımı kolaylaşır.

Ev ziyaretlerinin dezavantajları
●
●
●
●
●
●
●
●

Hastanede bakıma göre daha fazla zaman gerektirir.
Ev ortamı ile hemşirenin değerleri ve alışkanlıkları uyuşmayabilir.
Hemşirenin güvenliği sorun olabilir.
Eve ulaşmak için harcanan süre fazladır,
Fazla sayıda kişiyi tanılamak ve bakım vermek zor olabilir.
Bakım veren kişi için bu süreç yorucu olabilir.
Dikkati dağıtan faktörlerin (tv, gürültü eden çocuklar) kontrolü zor olabilir.
Bireyler mahremiyet nedeni ile korkak ve çekingen olabilirler.
7.3.2.2. Ev Ziyaretinin Aşamaları

Ev ziyaretleri genel olarak 3 aşamada açıklanabilir.
1. Ziyaret öncesi ailenin belirlenmesi, hazırlık ve planlama
2. Ziyaretin uygulanması
3. Ziyaretin değerlendirilmesi
1. Ziyaret öncesi ailenin belirlenmesi, hazırlık ve planlama
➔ Ziyaret edilecek aileler belirlenir (aile adı, adres, telefon numarası).
➔ İlk ziyaret ise telefonla randevu alınır, devam eden ziyaretlerden biri ise gün ve saat

belirlenir.
➔ Aynı gün içinde birden fazla aile ziyaret edilecekse öncelik belirlenir.
➔ Aile ilgili kayıtlar gözden geçirilir.
➔ Kullanılacak formlar ve malzemeler hazırlanır.
➔ Ziyaret çantasında bulunması gereken malzemeler ziyaretin amacına ve ailenin

gereksinimlerine göre belirlenir.
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2. Ziyaretin uygulanması
Bu aşamada daha önce değişik kaynaklar kullanarak aile ve bireyler için belirlenen ve
öncelik sırasına konulan sorunlara yönelik olarak geliştirilen bakım planı evde uygulanır.
Yapılan ziyaretin amacına ulaşması, etkili ve verimli olması için önceden planlanması
gerekir. Ziyaretin uygulaması 3 aşamada gerçekleşir. 1) ziyaretin başlatılması 2) bakım
planının uygulanması 3) ziyaretin sonlandırılması
3. Ziyaretin değerlendirilmesi:
Aile ve bireyler için hazırlanan bakım planı ziyaret tamamlandıktan sonra değerlendirilir ve
mutlaka aynı gün içinde raporu yazılır. Yapılan girişimler, çözümlenen sorunlar ve yapılacaklar
kısa ve net olarak kaydedilir. Bir sorunun tek ziyaretle çözümlenmesi genellikle mümkün değildir.
Ziyarette planlandığı halde yapılamayan yada planlanmadığı halde yapılan girişimler varsa rapora
yazılır
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/5550af1d369dc51954e43522/taya2013trk.pdf
(06.06.2016)
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Uygulama Soruları

1) Aile sağlığı hemşireliği sürecini ve ez ziyareti sürecini hemşirelik süreci adımlarına göre
kritik ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aile toplumun en temel birimidir ve farklı sosyal, kültürel, yasal ve politik sistemler
içinde yer alır. Genellikle aile kavramı anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileyi akla
getirir. Ancak günümüzde toplumlar çeşitli aile tiplerini ve yapılarını da kabul etmektedir.
Aile, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile, bireyin yaşamında çok
önemli bir yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim , psikolojik gelişim,
eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi sağlıkla
ilişkilendirilebilen temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yerdir. Sağlam ve güçlü bir toplum
ancak güçlü ve düzenli ailelerden oluşur. Kişilerin sağlıklı bireyler olmaları, yaşadıkları
ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Bunun yanında
ailelerin sağlıklı olması o aile içinde yetişen bireylerin sağlıklı olmasının temel şartlarından
biridir. Tarihin her döneminde aile çeşitli şekillerde varlığını sürdürmüş evrensel bir
kurumdur. Aile kurumunun çeşitli fonksiyonları vardır.
Türk toplumunda en yaygın görülen aile tipi çekirdek ailedir. Toplumlarda aile yapıları ve
işlevleri çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.
Aile sağlığı hemşireliği ise ailenin bakım ihtiyaçlarını hemşirelik uygulamaları ile
karşılama sürecidir. Aile sağlığı hemşireliği, aileyi bir bütün olarak ele alan aile sağlık bakım
hizmetlerini bir araya getiren hemşirelik yaklaşımıdır. Aile sağlığı hemşireliği, aile sistemi
içinde tüm aile üyelerinin maksimum düzeyde sağlık ve iyiliğe ulaşmaları için yapılan tüm
uğraş ve girişimlerdir.
Ev ziyaretleri hemşirenin sağlık hizmeti verme amacını gerçekleştirmesinde ve topluma
sunulan hizmetlerinin amacına ulaşmasında önemli bir yer tutar. Ev ziyareti bireyin ve ailenin
sağlığını korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak ev ortamında yürütülen bir
etkileşimdir. Ev ziyaretlerinin amacı; birey, aile ve toplumu yaşadığı gerçek ortamda
tanımak, sorunları ve öncelikleri ailenin katılımı ile gerçekçi bir biçimde belirlemek ve
onların katılımı ile çözüm yolları aramak ve uygulamaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerindendir?
a) Erken yaşta evlilikler fazladır
b) Değer yargıları çok kesindir
c) Ekonomik güç paylaşılır
d) Akraba evliliği sıktır
e) Genellikle tek kişiden oluşur
2) Aşağıdakilerden hangisi ailenin evrensel özelliklerinden değildir?
a) Her aile küçük bir sosyal sistemdir
b) Her aile belli temel fonksiyonlara sahiptir
c) Her ailenin değer yargıları vardır
d) Her ailenin yapılanma modeli birbiri ile aynıdır
e) Her ailenin kendine özgü değerleri vardır
3)

“Aile ortamı; sıcak, sevgi dolu ve özverilidir. Mutluluk ve acının birlikte paylaşıldığı
bir ortamdır” ifadesi ailenin hangi özelliğini açıklar?
a) Aile evrenseldir
b) Aile üyelerinin sorumlulukları vardır.
c) Ailenin sosyalizasyon özelliği vardır
d) Aile sosyal kurallarla çevrilmiştir
e) Aile duygusal bir temele dayanır

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir?
a) Sağlıklı barınak ve yaşam biçimi sergilerler
b)Problemleri için yardım aramaz, her koşulda kendileri çözmeye çalışırlar
c)Tüm üyeler diğerleri ile etkileşim kurar ve bu etkileşim dengelidir.
d) Aile boş zamanlarını birlikte paylaşır
e)Ailenin alışkanlıkları ve gelenekleri vardır.
5)

Aşağıdakilerden hangisi “dağılmış aile” modellerinden biridir?
a) Tek ebeveynli
b) Çocuksuz çekirdek
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c) Çocuklu çekirdek
d) Ataerkil geniş
e) Geçici geniş
6) Ailenin sağlıkla ilgili fonksiyonları ve rollerinden beşini yazınız.
7) Aile sağlığı hemşireliğinin amacı nedir?
8) Tarihin başlangıcından beri aileler pek çok fonksiyonu yerine getirmiştir. Bu
fonksiyonlar nelerdir? Sıralayınız.
9) Ülkemizde aile yapılarını ve işlevlerini etkilediği düşünülen faktörlere beş örnek
veriniz.
10) Aile bakım planının prensipleri nelerdir? Sıralayınız.
Cevaplar:

1) c,

2) d,

3)e,

4) b,

5) a,
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8. OKUL SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ* 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
8.1. Okul Sağlığı Tanımı
8.1.1. Okul Sağlığının Önemi
8.1.2. Okul Sağlığı Hizmetlerinin Tarihsel Perspektifi
8.1.2.1. Dünyada Okul Sağlığının Gelişimi
8.1.2.2. Türkiyede Okul Sağlığının Gelişimi
8.2. Okul Hemşireliği
8.2.1. Okul Hemşireliği Tanımı
8.2.2. Okul Hemşireliği Rolleri, Uygulama Standartları
8.2.3. Okul Sağlığı Hemşireliği Yasal Mevzuatı
8.3. Okul Sağlığı Tedavi ve Bakım Hizmetleri
8.3.1. Sağlığı Tanılama
8.3.2. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
8.3.3. Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
8.3.4. Özel Sağlık Sorunları
8.3.5. Akut /Acil Durumlar
8.3.6. Okul Çevre Sağlığı
8.4. Örnek Okul Sağlığı Modeli:Koordineli Okul Sağlığı Programı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Okul sağlığı hemşiresinin rol ve işlevleri nelerdir?
Okul sağlığı hizmetler neden önemlidir?
Okul sağlığı hizmetleri ve hemşireliğinin tarihsel gelişimi nasıldır?
Okul sağlığı hizmetlerinin kapsamı nedir? Okul hemşiresi bu kapsam içindeki yeri
nedir?
5. Koordineli Okul Sağlığı Programı ve kapsamı nelerdir?
6. Hangi durumlar okul sağlığı hemşiresinin tedavi ve bakım hizmetlerini gerektirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar Ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Okul Sağlığının Tanımı ve
Önemi
Okul Hemşireliği Tanımı
ve Tarihsel Perspektifi

Okul Sağlığı'nın tanımını
yapabilmek ve önemini açıklamak
Okul Hemşireliği'nin tanımı
yapabilmek ve tarihsel
perspektifini açıklamak

Okul Hemşireliği Rolleri,
Uygulama Standartları

Okul hemşireliği rolleri,
uygulama standartlarını tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

Okul Sağlığı Hemşireliği
Yasal Mevzuatı

Okul sağlığı hemşireliği yasal
mevzuatını bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Okul Sağlığı Modelleri

Okul Sağlığı modellerini
açıklamak
Okul sağlığı tedavi ve bakım
hizmetlerini açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Okul Sağlığı Tedavi ve
Bakım Hizmetleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar














Okul Sağlığı
Okul Sağlığı Hemşireliği
Okul Sağlığı Ekibi
Okul Sağlığı Tarihçesi
Koordineli Okul Sağlığı Programı
Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Sağlığı Tanılama
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Özel Sağlık Sorunları
Akut /Acil Durumlar
Okul Çevre Sağlığı
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü okul çocukluğu dönemini 5-24 yaş olarak belirtmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu 2015 verilerine göre Türkiye’de nüfusun %34.61’i (26.539.841)
okul yaş grubunda yer almaktadır. Bu dönemdeki gençler ve çocuklar zamanlarının büyük
çoğunluğunu okulda ya da okul dışı aktiviteleri yaparak geçirirler. Milyonlarca çocuğun
sağlık gereksinimleri hastanelerde karşılanamaz. Bu nedenle okul sağlığı hizmetlerine büyük
gereksinim vardır. Okul sağlığı hizmetleri, öğrenciler ve okul personelinin aileleri ile birlikte
sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve
sürdürülmesi; öğrenciye, okula ve dolayısıyla toplumun yaklaşık yarısına doğrudan ya da
dolaylı olarak sağlık hizmeti verilebilmesi için yapılan çalışmalardır. Bu faaliyetler arasında
yer alan tüm okul toplumuna sağlığı geliştiren programlar düzenlemek olumlu sağlık
davranışlarının kazandırılması ve gelecekte yer alan kronik hastalıkların önlenmesi açısından
oldukça önemlidir.
Bu bağlamda bu bölümde okul hemşireliği, rolleri, tarihsel gelişimi, önemi ve okul
sağlığı hizmetlerinden bahsedilecektir.
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8.1.

Okul Sağlığı Tanımı

Okul sağlığı; öğrencilerin, okul personelinin ve ailelerinin sağlıklarını korumak ve
geliştirmek amacıyla yapılan tüm etkinlikleri kapsar. Okul çağındaki bütün çocukların
mümkün olan en iyi düzeyde bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını ve
sürdürmelerini, böylece toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı bir hizmet
modelidir. Okulda eğitimin en önemli hedeflerinden biri, öğrencileri okul yıllarında ve okul
yıllarından sonra daha sağlıklı, daha mutlu, toplum için yaratıcı ve yapıcı olmalarını
sağlamaktır. Geleceğin toplumu olan çocukların bedensel, ruhsal, mental ve sosyal
gelişimlerini sağlıklı sürdürebilmelerini sağlamak; mutlu, çalışkan, sağlıklı ve sorumluluk
sahibi bir kuşağın geleceğini güvence altına almaktır. Bu nedenle okul sağlığı yalnızca bir
sağlık hizmeti olarak ele alınmamalıdır. Okul sağlığı hizmetleri çevre ile bütünleşmeli,
katılımcı ve sürekli olmalı ve her düzeydeki okullara planlı ve programlı olarak
hazırlanmalıdır.
Okul sağlığı hizmetleri, birey, aile, toplum ve sağlık profesyonelinin işbirliğini
gerektiren bir halk sağlığı hizmeti olup ancak okul hekimi, okul hemşiresi, beslenme uzmanı,
öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, sosyal hizmet görevlisi, okul psikoloğu, psikolojik
danışmanlık rehberlik (PDR) uzmanı, diş hekimi ve odiyolog un yer aldığı bir ekibin ortaklaşa
çalışması ile başarıya ulaşabilir Bu ekipte herkesin kendine düşen sorumlulukların farkında
olması ve buna uygun eğitim vermesi gerekmekte; eğitim, görev alanları ve sorumluluklarının
yasa ile kontrol altına alınması gerekmektedir.
8.1.1. Okul Sağlığının Önemi
-Okul sağlığı hizmetleri tüm toplumlarda sağlık hizmetlerini topluma yayma aracı olarak
düşünülmesi bakımından oldukça önemlidir. Okul sağlığı çalışmalarının sunulduğu toplum
okul öncesi, ilk-orta ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, onların aileleri ve okul
çalışanlarından oluşur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okul sağlığı grubunu 5-24 yaş olarak
belirtmektedir. Türkiye istatistik Kurumu (TUİK) 2015 verilerine göre Türkiye’de 5-24 yaş
arası 25.350.278 kişi bulunmaktadır. Buna göre nüfusun %32.62’si okul yaş grubunda yer
almaktadır. Ayrıca örgün eğitime devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci bulunmaktadır.
Okullardaki öğrenci, öğretmen ve personel sayıları dikkate alındığında, nüfusumuzun en az
beşte biri okullarla etkileşim içindedir. Bununla beraber ülkemizde bağışıklama hizmetlerinin
dışında verilen okul sağlık hizmetleri oldukça sınırlıdır.
-Okul sağlığı hizmetleri halk sağlığı hizmetlerinin bir parçası, ana ve çocuk sağlığı
hizmetlerin devamıdır. Ülkemiz gibi sosyo-ekonomik farklılıkların belirgin olduğu
toplumlarda ekonomik (maddi yetersizlik, sağlık ve sosyal güvencenin olmaması vb.) veya
ekonomik olmayan (ebeveyn ihmali vb.) nedenlerle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan
çocuklara ulaşma imkanı sağlamaktadır.
-Okullar çok sayıda çocuk ve gencin bir arada yer alması ve çok sayıda ciddi sağlık tehdidi ile
karşı karşıya kalmasından dolayı okul sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyulan kurumlardır. Bu
tehditler arasında astım, aşırı kilolu olma ve obezite, diyabet, sakatlık ve şiddet, istenmeyen
gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu bulunmaktadır. Okullarda
sağlığı geliştirme önemlidir çünkü çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler, çocukluktan
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ergenliğe geçerken sağlıkla ilgili davranış ve tutumlarını pekiştirmektedir. Ayrıca, okullarda
sağlığı geliştirmenin önemli olmasının sebeplerinden biri de gençlerin gerek şimdiki gerekse
gelecekteki sağlıklarını etkileyecek seçimler yapmasıdır. Adolesan ve çocukluk döneminde
kazanılan olumlu sağlık davranışları yetişkin dönemde yaşam biçimi haline dönüşür. Bu
yüzden çocukluk döneminde geliştirilen sağlık davranışları tüm toplumun sağlığını da olumlu
derecede etkilemektedir. Adolesanlarda olumlu sağlık davranışı kazandırmada ve riskli
davranışları önlemede sistemli bir şekilde planlanmış sağlığı geliştirme programları büyük
önem taşımaktadır. Bu programlar okul sağlığı hizmetlerinin bir bölümü olarak
uygulanmaktadırlar.
-Okul çağındaki çocuklar büyüme ve gelişme süreci içindedir. Özellikle yetişkin döneminde
ortaya çıkan sağlık sorunlarının doğrudan ilişkili olduğu sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
kazandırılmasını, sağlık sorunlarının erken dönemde belirlenmesini sağlar.
-Okulda öğrenme bir yaşantıdır. Okul, çocukları öğrenme yolu ile yaşama hazırlayan ve
evlerinin dışına açıldıkları ilk yerdir. Okul; çocukların olumlu ya da olumsuz sağlıklı yaşam
biçimi davranışları kazanabilecekleri ve davranışlarını olumlu yönde değiştirebilecekleri en
etkili ortamdır. Bu kazanımlarla sağlıklı ve sağlık konusunda duyarlı bir toplum
oluşturulabilir.
8.1.2. Okul Sağlığı Hizmetlerinin Tarihsel Perspektifi
8.1.2.1. Dünyada Okul Sağlığının Gelişimi
Dünyada okul sağlığı programları 19. yüzyılda uygulanmaya başlamış, özellikle
gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın ilk yıllarında okul sağlığı uygulamaları rutin hizmet
kapsamına alınmıştır. Okul sağlığı denetimleri ilk olarak Fransa’da 1793 yılında kongre
tarafından onaylanmış ancak uygulamaya konması 19. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Fransa’da
1830’lu yıllarda çıkarılan iki yasa ile okullarda sağlık hizmetlerinin verilmesi ve hijyen
koşullarının kontrolü uygulamaya konmuştur. Okul sağlığındaki dönüm noktası Almanya’da
göz doktoru olarak çalışan Hermann Cohn’un 1866 yılında 7568 öğrencinin göz
muayenesini yapması olmuştur. Cohn’un muayenesinin ardından birçok ülkede düzenli
doktor ziyaretleri başlamış, yirmi yıl sonra bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla okul
sağlığına yönelik sağlık ekipleri oluşturulmuştur. Resmi olarak okul sağlığı hizmetleri
dünyada ilk kez 1902 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, New York şehrinde, Lilian
Wald’ ın çalışmaları ile başlamıştır. Başarılı hemşirelik uygulamalarından sonra 1903 yılında
New York'taki eğitim sisteminde 12 hemşire görevlendirilmiştir. İlk okul hemşiresi ise Lina
Rogers olmuş ve New York'ta yer alan dört okulda çalışmıştır. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 1950 yılında düzenlenen okul sağlığı hizmetleri uzmanları toplantısından sonra
ABD'de okul hemşirelerinin sayısı hızla artmıştır. Okul hemşirelik uygulamaları sadece ev
ziyareti odaklı olmaktan çıkıp, tarama programları ve sağlık kurumlarına sevk sistemini de
içeren kapsamlı bir hizmet modeline yönelmiştir. Okulları ziyaret eden doktorların sadece tanı
koyduğunun ve tedavi kısmının her zaman gerçekleşmediğinin farkına varılması üzerine 1938
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde okullarda kadrolu olarak çalışacak hemşire, doktor,
diş hekimi eğitimine başlanmıştır. Avrupa ülkeleri de aynı dönemlerde okullarda kadrolu
sağlık personeli uygulamasına başlamışlardır. İskoç yönetimi 1953 yılında okul sağlığı
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alanında çalışacak kişilerin eğitimi, atanmaları ve görev tanımlarının belirlenmesi için bir
danışma kurulu oluşturmuştur. Zaman içerisinde okul sağlığı hizmetini verecek ekip,
gereksinimler doğrultusunda genişletilmiştir. Okul hemşireliği hizmetlerinin ve okul
hemşirelerinin denetimini sağlamak amacıyla 1969 yılında Amerikan Ulusal Okul
Hemşireliği Birliği kurulmuştur. Okul sağlığı merkezlerinin 1980'lerden sonra kurulması ile
okul hemşireliği uygulamaları daha fazla ilerlemiş ve hemşireler ruh sağlığı, bağışıklama,
üreme sağlığı alanlarında da hizmet sunmaya başlamıştır.
8.1.2.2. Türkiye’de Okul Sağlığının Gelişimi
Türkiye’de okul sağlığı tarihine göz atıldığında, Cumhuriyetin daha ilk yıllarında okul
sağlığı ile ilgili bir takım uygulamalar yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
Sağlık Bakanı Adnan Adıvar ve Cumhuriyet Hükümetinin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam
dönemlerinde okullarda ve toplu yerlerde eğitim, aşı ve sağlık taramaları yapılıp, balık yağı,
süt tozu verilerek toplu beslenme programları uygulanmıştır. İlkokul müfettişlerine 1927
yılında, okullarda hijyenik koşulların ve öğrencilerin sağlık durumlarının incelenmesi yetkisi
verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 1929 yılında, okullarda bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak
önlemleri içiren bir genelge yayınlamıştır.
Türkiye’de okul sağlığı hizmetleri ilk kez 1930 yılı tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu
ile ortaya konmuştur. 1949 yılında 4. Milli Eğitim Şurasında reviri olan yatılı okullar için
‘Okul Hemşireliği’ kabul edilmiş, 1951 yılında 12. Milli Türk Tıp Kongresinde ‘Okul
Hijyeni’ ana konu seçilmiş, 1953 yılında yapılan 5. Milli Eğitim Şurası’nda anaokulları ve
ilkokullarda ‘okul hijyeni’ teşkilatının kurulmasını sağlayan bir kanun tasarısı kabul edilmiş,
1956 yılında ‘Okullarda Rehberlik Servislerinin’ kurulması kararlaştırılmıştır. Okul hekimi,
okul spor hekimi, okul hemşiresi yetiştirilmesi, 1962 yılında yapılan 7. Milli Eğitim Şura
Toplantısında kararlaştırılmıştır. 1961 yılında Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkındaki Kanun’un 154 sayılı yönergesi ile okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlık
ocaklarında çalışan personelin sorumluluğuna verilmiştir. 1982 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile okul sağlık eğitimi çalışmalarının
yürütülmesi bu merkezlere verilmiştir. 1984 yılında yayınlanan "Sağlık Hizmetleri Uygulama
Rehberi"nde okul sağlık hizmetlerinin ele alınma biçimi ve okul sağlığının tanımı yapılmıştır.
1995 yılında Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun
geliştirdiği “Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı” oluşturma programına 15 okul ile katılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 1996 yılında kabul edilen "Okul Sağlığı
Hizmetleri İşbirliği Protokolü" ile bu hizmetler ülke genelinde standardize edilmiştir. Bu
kapsamda 2006 yılında "Beyaz Bayrak Projesi", 2007 yılında "Okul Kantinlerinin Denetimi
ve Uyulacak Hijyen Kuralları Genelgesi" ve 2008 yılında "Okul Sağlığı Hizmetleri
Genelgesi" uygulamaya girmiştir. 2010 yılında yayınlanan Aile Hekimliğinin Uygulandığı
İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge ile
öğrencilerin okula kayıt muayenesinin yapılması aile hekimine; tarama ve diğer okul sağlığı
kayıtlarının bir araya getirilmesi toplum sağlığı merkezlerine bırakılmıştır.

8.2. Okul Hemşireliği
8.2.1. Okul Hemşireliği Tanımı
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Okul sağlığı hemşiresi, öğrencilerin esenliğini, akademik ve yaşam boyu başarısını
artıran topluma dayalı hemşirelik uygulamalarının özelleşmiş bir alanı olarak tanımlanır.
Amerikan Okul Hemşireleri Derneği’nin bilinen en eski tanımına göre “Okul hemşiresi;
öğrenciye gelişimine uygun olumlu davranışlar kazanması için yardım eder; sağlığı ve
güvenliği geliştirir; vaka yönetimi hizmetlerini yürütür; öğrenci ve aile kapsamında uyum, özyönetim, öz-savunma ve öğrenme kapasitesini artırmak için diğer disiplinlerle/kurumlarla
ilişki kurar”. Derneğin 2016 yılı tanımına göre ise "Halk sağlığı hemşireliğinin uzmanlaşmış
bir uygulaması olan okul hemşireliği, öğrencinin sağlığını korur ve teşvik eder, gelişimini
destekler ve akademik başarıyı geliştirir. Etik ve kanıt temelli uygulamaları benimseyen okul
hemşireleri, sağlık ve eğitim ile bağlantı kuran, bakım koordinasyonunu sağlayan, kaliteli
öğrenci merkezli bakım savunuculuğu yapan ve bireylerin ve toplulukların tüm
potansiyellerini geliştirmelerine olanak sağlayan sistemleri tasarlamak için işbirliği yapan
liderlerdir".
Okul hemşiresi sunduğu hizmetler ile öğrencilerin normal gelişimlerini sürdürmelerini
sağlar, sağlıklı bir okul ortamı oluşturarak onların sağlığını ve güvenliğini geliştirir, mevcut
ve olası sağlık problemleri ile baş etmelerine yardımcı olur, vaka yöneticiliği yapar, diğer
disiplinler ile işbirliği yaparak öğrenci ve ailelerin hastalıklara uyumunu, hastalıkları yönetme
ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırır. Bununla birlikte, sağlık bakımının devamı ve sağlıklı bir
okul ortamının oluşması için okul çalışanları, aileler, toplum ve sağlık profesyonelleri
arasındaki bağlantıyı sürdürür. Okul hemşireleri, hizmet verdikleri okullarda sağlık
programlarının ve politikalarının yürütülmesinde, sağlık eğitimlerinin geliştirilmesinde
anahtar rol oynayarak liderlik ve koordinatörlük görevini üstlenir.
8.2.2. Okul Hemşireliği Rolleri, Uygulama Standartları
Okul sağlığı uygulamaları çocukların sağlık ve esenliklerini olumlu yönde etkileyen
hizmetler olarak açıklanırken, okul sağlığı hemşiresi ulusal politikaların gerçekleştirilmesi
için meydan okuyan, fırsat sağlayan yegane disiplin olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda okul
hemşireliği standartları profesyonel hemşirelik uygulamalarını tanımlamış ve okul
hemşiresinin rolleri belirlenmiştir. Bu roller,
(1) Bakım verici rolü: Okul hemşiresi öğrencilere, öğretmenlere ve diğer okul personeline
akut durumlarda, yaralanmalarda ve özel sağlık gereksinimi olan çocukların uzun süreli
hastalık yönetiminde bakım verir. Kronik hastalığı olan çocuklar için bireysel bakım planı ve
okuldaki acil durumları yönetmek için acil eylem planı geliştirir. Bu planların yürütülmesinde
okul personeli ile paylaşılmasından sorumludur.
(2) Liderlik rolü: Okuldaki bakım sistemini değerlendirir ve sağlık gereksinimlerinin
karşılanması için plan geliştirir. Acil durumlar ve afetler için plan geliştirir, çocukların sağlık
bilgilerini güvenli bir şekilde diğer sağlık ekibi üyeleri ile paylaşır ve bunları kayıt eder.
(3) Erken tanı ve sevk etme (vaka yönetimi) rolü: Olası sağlık sorunlarını erken dönemde
tanılar ve tedavi için uygun şekilde sevk eder. Böylece toplum kaynaklarının uygun şekilde
kullanılması ve en iyi sonuçların alınmasını sağlar.
(4) Sağlıklı okul çevresi geliştirme rolü: Aşılamanın izlenmesi, enfeksiyon hastalıkların
uygun şekilde eliminasyonu, bulaşıcı hastalıkların kayıt ve rapor edilmesi ile hem fiziksel
hem de duygusal anlamda güvenli bir okul ortamı sağlar. Ayrıca okul hemşiresi okul
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çevresini, binaların içi, havalandırması, aydınlatılması, ısıtılmasını takip eder ve okulda
şiddet, zorbalık ve terörizm olaylarını önlemek için planlar geliştirir.
(5) Sağlığı geliştirme rolü: Öğrencilere, ailelerine ve diğer okul toplumuna yönelik bireysel ve
grup sağlık eğitimleri planlar ve uygular.
(6) Sağlık programları ve okul sağlığı politikalarının geliştirilmesinde liderlik rolü: Okul
toplumunun belirlediği gereksinimlerine yönelik sağlığı geliştirme programları
planlanmasında liderlik yapar ve uygular. Okul Hemşiresi, okul sağlık hizmetlerinin
hedeflerinin ve ana hatlarının belirlenmesinden sorumludur. Okul sağlığı ekip üyeleri ile
birlikte hizmetlerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılarak yönetimde rol
alır. Okul hemşiresinin sağlık hizmetlerinin yönetimindeki görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 Hizmetlerin Planlanmasında;
o Sağlık gereksinimlerini belirlemek
o Hedefleri ve politikaları oluşturmak, iş birliği yapmak
o Okulun mali kaynakları konusunda önerilerde bulunmak
 Hizmetlerin Yürütülmesi
 Öğrenciler, aileleri, okul çalışanları ile ilgili kişilerle açık ve direkt iletişim içinde
olmak
 Öğrencilerin ve çalışanların sağlık düzeyinin değerlendirilmesini sağlamak
 Epidemiyolojik bir yaklaşımla okul sağlığını değerlendirmek
 Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü
 Sakat ya da özel durumu olan çocukların okula adaptasyonuna yardımcı olmak
 Hastalığa bağlı devamsızlıkları izlemek
 Optimal düzeyde çevre sağlığı oluşturmak
 Hizmetlerin Değerlendirilmesi
 Doğru ve düzenli şekilde öğrenci sağlık kayıtlarını tutmak
(7) Birleştirici (Liyezon) rolü: Okul toplumu ile aile, toplum ve diğer sağlık çalışanları
arasında irtibat rolünü üstlenir. Sağlık problemi olan çocuklar için vaka yöneticisi olarak,
aileler, hekimler ve toplum kaynakları arasında işbirliği ve iletişim sağlar.
Okul hemşirelerinin hem profesyonel hem de çalışma alanlarına göre gruplandırılan uygulama
standartları aşağıda belirtilmiştir.
Profesyonel performans standartları:
(1) Bakımın kalitesi: Okul hemşiresi, kaliteli hemşirelik uygulamalarına katkıda bulunur.
(2) Profesyonel uygulama değerlendirme: Okul hemşiresi mesleki uygulama standartları ve
kurallar, ilgili tüzük, kural ve düzenlemelere ilişkin mesleki uygulama ile ilgili olarak kişinin
kendi hemşirelik uygulamalarını değerlendirir.
(3) Eğitim: Okul hemşiresi mevcut hemşirelik uygulamasını yansıtan bilgi ve yeterliliğe
sahiptir.
(4) Liderlik: Okul hemşiresi mesleki uygulama ortamında ve mesleğinde liderlik
göstermektedir
(5) Etik: Okul hemşiresi etik uygulamalar yapar.
(6) İşbirliği: Okul hemşiresi hemşirelik uygulamasında sağlık-bakım tüketicisi, aile, okul
personeli ve diğerleriyle işbirliği yapar.
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(7) Kanıta dayalı uygulama ve araştırma: Okul hemşiresinin kanıtı ve araştırma bulgularını
uygulamaya entegre eder.
(8) Kaynak kullanımı: Okul hemşiresi güvenli, etkili ve mali açıdan sorumlu olan hemşirelik
hizmetleri sağlamak ve planlamak için gerekli kaynakları kullanır.
(9) İletişim: Okul hemşiresi tüm uygulama alanlarında çeşitli biçimlerde etkili iletişim kurar.
(10) Program yönetimi: Okul hemşiresi okul sağlığı hizmetlerini yönetir.
(11) Çevre sağlığı: Okul hemşiresi güvenli bir çevre içinde ve sağlıklı bir şekilde uygulama
yapar.
Bakım standartları:
(1) Tanılama: Okul hemşiresi sağlık bakımı tüketenlerin sağlığı ve/veya durumuyla ilgili
kapsamlı veriler toplar.
(2) Tanı koyma: Okul hemşiresi, tanı ve problemleri belirlemek için değerlendirme verilerini
analiz eder
(3)Sonuçların belirlenmesi: Okul hemşiresi, sağlık tüketicisi için hazırlanan bireyselleştirilmiş
bir bakım planın beklenen sonuçlarını ya da durumunu tanımlar.
(4) Planlama: Okul hemşiresinin beklenen sonuçlara ulaşmak için stratejiler ve alternatifler
öngören bir plan geliştirir.
(5) Uygulama: Okul hemşiresi tanımlanan planı uygular.
(6) Değerlendirme: Okul hemşiresinin sonuçların elde edilmesine yönelik ilerlemeleri
değerlendirir.
8.2.3. Okul Sağlığı Hemşireliği Yasal Mevzuatı
Ülkemizde okul sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı
tarafından 2011 yılında yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile belirlenmiştir.
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
a) Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve
okul idaresine bildirir.
b) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin
alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.
c) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.
ç) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin
düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.
d) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi
doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular,
değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
e) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık
taramalarında görev alır.
f) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması,
çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden
olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu
konuda bilgilendirir.
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g) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu
davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve
hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri
planlar ve yürütür.
ğ) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat
bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun saptanan
öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını
yürütür.
h) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi
konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
ı) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık
eğitimi yapar ve onları denetler.
i) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın
alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini
planlar, yürütür ve denetler.
j) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.
k) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak,
özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında
koordinasyonu sağlar.
l) Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine
sağlık danışmanlığı yapar. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve
öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.
m) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul
yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır.

8.3. Tedavi ve Bakım Hizmetleri
8.3.1. Sağlığı Tanılama
Sağlığın tanılanması okul hemşiresinin en kapsamlı, profesyonel işlevlerinden biridir.
Tanılama sağlıkla ilgili verilecek kararın ilk adımıdır, sistematik olarak yapılır ve çeşitli
metotlarla bilgi toplama esasına dayanır. Tanılama, sağlam kişilere testler, muayeneler
yaparak ve öykü alarak, henüz tanı konmamış bilinmeyen hastalıkların varlığına ilişkin
ipuçları belirlemek amacıyla yapılan uygulamalardır. Okulda sağlık taramalarının amacı, okul
döneminde gözden kaçabilecek hastalıkların ve sağlık problemlerinin erken tanısının
konulması, erken tedavi edilmesinin sağlanması ve tedavisi mümkün olmayan durumlarda
mevcut hastalığın ilerlemesinin durdurulmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinin
“2020 yılına kadar gençlerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içindeki rollerini sağlıklı bir
biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak.” hedefinden
yola çıkılarak okul sağlığı
hizmetlerinin yeri ve önemi vurgulanmaktadır. Okulda sağlık taramalarının önemi, erken
tanılamanın sağlanması ile mevcut durumun kontrol altına alınmasını sağlamak, dolayısıyla
hastalıkların tedavi maliyetlerinin azaltılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda sağlıklı bir okul
toplumunun sağlanması, sağlıklı bir gelecek anlamına gelmektedir. Sağlığın korunması ve
geliştirilmesi bu anlamda okul sağlığı çalışmalarında büyük yere sahiptir.
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Okulda Sağlık Değerlendirmesinin Sınıflandırılması
1. Okulda sağlık muayeneleri
Okula giriş muayeneleri.
Periyodik muayeneler (baştan ayağa muayene) olarak sınıflandırılmıştır.
2. Okulda sağlık taramaları
Görme taramaları.
İşitme taramaları.
Diş sağlığı taramaları.
Büyüme- gelişme taramaları.
Özel taramalar (PPD testi gibi enfeksiyon taramaları, skolyoz taramaları gibi) olarak
sınıflandırılmıştır.
Okulda Sağlık Muayeneleri
Okula Giriş Muayeneleri:
Okula kabul muayenesi olarak da adlandırılırlar. Yetkili sağlık kuruluşları tarafından
kapsamlı sistematik muayeneyi içerir. Bunun sonucunda çocuklar; normal- okula başlayabilir,
gözlem gerektirenler- sık olarak periyodik muayene gerekir, özel eğitim alması gerekenler
biçiminde gruplara ayrılır. Öğrenci sağlık kayıtlarının oluşturulması ve risk altındaki
öğrencilerin belirlenmesi bu aşamada başlar
Periyodik Fizik Muayeneler:
Çocuk sağlığını değerlendirmek amacıyla en az yılda bir kez olacak şekilde yapılır. Bu
muayeneler çocuğun, okuldaki başarısını sürdürme açısından yeterli olup olmadığının
değerlendirilmesini sağlarken, hastalıkların erken tanısının sağlanmasında yardımcı olur.
Periyodik fizik muayenelerde baştan ayağa fizik muayene aşamaları izlenir. Sağlık sorunu
olan çocuklar daha sık aralarla izlenir. Tarama programları okul yılları boyunca ortaya
çıkabilecek ve eğitimi engelleyebilecek problemlere yöneliktir. Gereksinimlere göre
değişmekle birlikte genellikle görme bozukluğu, işitme kaybı, büyüme ve gelişme geriliği,
ortopedik kusurlar, ağız ve diş problemleri, psikososyal ve davranış bozuklukları, parazit ve
streptokok enfeksiyonları tarama programlarına alınır. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde
yüksek kan basıncı, hepatit, kanda şeker ölçümleri de tarama programlarına alınabilir.
Taramalar, belli sağlık sorunları açısından risk altında olan çocukların belirlemesini ve kesin
tanı ve tedavileri için sevk edilmesini sağlar. Bununla birlikte tarama programlarının
ölçütlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Baştan Ayağa Muayene: Sistematik fizik muayeneler, baştan ayağa olarak yapılır. Okul
döneminde 6. 8. ve 10. yaşlarda yapılır ve18 yaşına kadar yıllık olarak tekrarlanır. Sorun
tespit edilen çocuklarda ise, daha sık olarak yapılır.
Sağlık öyküsü alınarak başlanır, bu sırada çocuğun genel görünüşüne dikkat edilmelidir.
-Hareket
-Yürüme şekli (skolyoz, kifoz açısından ve nörolojik durum)
-Yüz ifadesi
-Konuşma şekli
-Kişisel hijyeni değerlendirilir.
Dış görünüşünden başlayarak tüm vücut bölümleri teker teker ayrıntılı değerlendirilir.
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Görme Taramaları: Okul yıllarında görme problemleri erken fark edilmezse, okul
başarısını önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir. Okul çocuklarında, yüksek oranda (%20)
miyopi / hipermetropi / astigmatizm gibi kırma kusurları görülürken; göz tembelliği,
şaşılık ve diğer görme kusurlarının görülme oranı %2-5 arasındadır. Belirtilen görme
problemleri çoğunlukla 5- 7 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, görme
duyusunun olgunlaşmasıyla konjenital göz hastalıklarının ortaya çıkması da aynı döneme
denk gelmektedir.
Fizik Muayene:
-Göz kapağı, kirpik, gözyaşı kanalları, göz küresi, konjektiva, sklera, kornea, iris
inspeksiyonu yapılır.
-Pupilla refleksinin incelenmesi, göz hareketleri ve takip yeteneği, ön kamera, lens,
retina, göz damarları ve sinirlerin inspeksiyonu da gereklidir.
Kapsamlı Görme Testleri:
-Snellen tabelası kullanılmalı ya da Monnoyer’ in optometrik eşeli uygulanarak görme
değerlendirmesi yapılmalıdır.
-Kornea ışık refleksine bakılır.
-Fiksasyon testi uygulanır.
-Açık/kapalı testi (strabismus tanılaması için) yapılır.
İşitme Taraması: Aile öyküsü alınmalıdır. İşitme ile ilgili sorunlar, konuşma ve anlama
becerilerini önemli ölçüde etkiler. Dünyada işitme sorunlarının oranı 1/800 ile 1/1500
arasındadır. İşitme taramasında diapozon kullanımı ve fısıltı testi uygulanır. Tespit edilen
herhangi bir sorunda tarama aşamalarından sevk ve danışmanlık basamakları
uygulanmalıdır.
Diş Taraması: Aile öyküsü dikkate alınmalıdır. Diş çürüklerinin görülme oranı %35
civarında olup, oldukça yaygındır. Okul döneminin ilk yılında 6 yaş dişleri çıkar. 12-13
yaşta 3. büyük azı dişleri hariç tüm dişler tamamlanmıştır.
Dişler sayı, boyut, şekil açısından değerlendirilmelidir.
Raşitizm, ağız-diş kistleri, hormonel rahatsızlıklar, travmalar ağız- diş sağlığını etkiler.
Büyüme- Gelişme Taraması: Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, okulda
büyüme gelişimin takibi için ortak formlar geliştirmişlerdir. Okul döneminde 5-19 yaşta
izlem sıklığı yılda bir kez olarak düzenlenmiştir.
Boy ölçümleri ve kilo ölçümleri gibi fiziksel ölçümler ile büyümenin
değerlendirilmesi yapılır. Boy ölçümlerinde çocuk ayakkabısız olmalıdır. Kilo ölçümünde
ise, üzerinde fazladan kazak, ceket olmamalıdır.
Gelişimin takibinde, çocuğun psiko-sosyal özellikleri değerlendirilir. Okul başarısı,
devamsızlık durumu, okul uyumu, ailesel faktörlerle birlikte ele alınmalıdır.
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8.3.2. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlık Eğitimi; bireylerin ve toplumların, sağlık okur yazarlığını, sağlıklı yaşam
becerileri ve bilgilerini geliştirmek için, bireysel ve toplumsal sağlığa uygun fırsatlar
oluşturmak amacıyla bilinçli dizayn edilmiş öğrenme sürecidir. Dünya Sağlık Örgütü
sağlık eğitimini; bireylere ve topluma sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri
benimsetip uygulatmak, sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak, sağlıklarını ve
çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek, ortak karara vardırmak ve eyleme
yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamalarıdır şeklinde tanımlamaktadır.
Bireylerin sağlık eğitimi alarak kendi sağlıkları hakkında bilgilenmeleri ve sağlıklarını
korumaya yönelik doğru davranış ve tutumlar kazanmalarına yönelik çalışmaların
hedeflenmesi ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda atacakları ilk adımlardan
biridir. Sağlık eğitiminin temel amacı; bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak,
kaliteli yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi
olanaklarından yararlanmalarını ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak bilgi tutum
ve davranış değişikliğini oluşturmaktır. Çocukların sağlık sorunları ve risklerinin sadece
medikal yaklaşımlarla çözüme kavuşturulamadığı, sağlık ve eğitim uzmanlarının ortak
çalışmaları ile en doğru ve kalıcı çözüm yollarının üretilebileceği görüşü tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu bağlamda çocukluk
yıllarının çok büyük bir bölümünün eğitim kurumlarında geçtiği dikkate alınırsa
çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için okulların en önemli kurumların
başında geldiği dikkat çekmelidir.
Sağlık eğitimi öğrencilerde okul/toplum aracılığı ile yaşam boyu sağlık anlayışı
geliştirmeyi amaçlayarak böylece öğrencilerin;
- Geçerli sağlık bilgileri, sağlık bakım ve hizmetlerine ulaşmasını sağlamak,
- Sağlığı geliştiren davranışları destekleyip, sağlık riski taşıyan tutumları önlemek,
- Sağlık üzerine kültür, iletişim araçları, teknoloji ve diğer etmenlerin etkisini
değerlendirebilme yetkinliği kazandırmak,
- Sağlığı geliştirme amacıyla kişiler arası iletişim becerilerini kullanabilmelerini
sağlamak,
- Hedef belirleme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek,
- Kişisel, aile ve toplum sağlığı savunuculuğu yapmalarını sağlamak,
- Okullarda sağlık eğitiminin bilgilendirme yanı sıra riskli davranışların önlenmesi
üzerine odaklanmasını başarmak hedeflenmektedir. Bu davranışlar, sigara, alkol,
bağımlılık yapan madde kullanımı; yetersiz ve dengesiz beslenme; oturarak zaman
geçirme; cinselliği güvenli yaşamama (cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen
gebelikler); yaralanmalarla sonuçlanan davranışlar; şiddet ve diğer toplum dışı
davranışlar.
Sosyoekonomik ve kültürel özelliği ne olursa olsun her insan sağlığını koruma,
geliştirme ve üretken bir yaşam sürme gücüne sahiptir. İnsanın bu gücünün ortaya çıkarılması
ve geliştirilmesi davranış değişimi ile sağlanır. Okul sağlığının geliştirilmesi süreci içerisinde
okulda sağlık eğitimi ana öğe niteliğindedir. Sağlık eğitimi sağlığı geliştirmenin temelini
oluşturur. Ayrıca, okul başarısı, olumlu iletişim kurma, sosyal aktiviteler, algılama, uygulama
becerileri, spor aktiviteleri, büyüme gelişme öğelerinin de temelini oluşturur.
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Sağlık eğitimi teknikleri olarak, video, bilgisayar teknolojileri, internet, küçük grup
aktiviteleri, beyin fırtınası, misafir konuşmacı, grup tartışmaları, akran eğitimi, rol play,
vaka çalışmaları kullanılabilir. Belirli konularda davranış değişimi kapsamında öz-güven
ve öz yeterlik geliştirme öğretimi yapılabilir. Farklı eğitim seviyesindeki öğrenciler
arasında etkileşimler sağlanabilir. Öğrenci eğitimlerine ailelerin katılımları sağlanarak
eğitimin etkisi güçlendirilebilir. Çocuk öğrenirken taklit eder ve yaptığı taklitleri mantık
süzgecinden geçirmez. Bu taklitler onda iz bırakır, sonuç olarak da iyi ve kötü alışkanlıklar
edinmesine neden olur. Okul hemşiresi, çocukların bu özelliklerini göz önünde
bulundurmalıdır. Okul çocuğunun hafızası güçlüdür ve öğrendiğini kolay unutmaz. İyi
eğitilirse kazandığı iyi alışkanlıkları hayatının sonuna kadar devam ettirir. Ailesine ve
kendisinden sonra gelecek kuşaklara da bu alışkanlıkları taşır.
Okul çocukluğu döneminde verilecek eğitim konuları:
a. Sağlıklı Bedensel Büyüme
b. Sağlıklı Zihinsel, Toplumsal ve Duygusal Gelişim
c. Yeterli ve Dengeli Beslenme
d. Kişisel Temizlik ve Bakım
e. Sağlıklı Giyinme
f. Yaralanmalardan Korunma
g. Zararlı Madde Kullanımı
h. Cinsel ve Fiziksel İstismardan Korunma
f. Sağlıklı Çevre
g. Sağlık Hizmetlerinden Etkin Yararlanma
h. Şiddetin önlenmesi/akran zorbalığı konularını içermelidir.
8.3.3. Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Bağışıklama
Okul çağında solunum yolu enfeksiyonları, parazit hastalıkları, yaralanmalar ve sindirim
sistemi ile ilgili hastalıklar sık görülür. Okulda çocukların toplu halde bulunmaları
nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla karşılaşma riskleri artar. Bu anlamda okul sağlık ekibi,
ulusal bağışıklama programındaki son durumun uygulanması ve izlenmesinden
sorumludur. Çocuk okula kabul edildiği zaman aşılama ile ilgili tüm bilgiler ebeveynlerden
alınarak öğrenci dosyasına kaydedilir. Çocukların aileleri tarafından yaptırılan ilave
aşılarda bu okul sağlık kayıt formunda yer almalıdır. Bu hangi çocuğun bağışıklamaya
gereksinimi olduğunu anlamakta kolaylık sağlar. Her yeni bağışıklama döneminden önce
aileler yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Resim 8.1.'de 2017 yılı ulusal aşı takvimi
görülmektedir.
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Su çiçeği, kızamıkçık,
kızıl, el-ayak-ağız
hastalığı

Döküntüler başladıktan sonra ilk 5 gün

Kızıl

Antibiyotik tedavisi başladıktan itibaren 24 saat sonra dönebilir

Uyuz

Tamamen iyileşinceye kadar

Menenjit

Tamamen iyileşinceye kadar

Hepatit A

Çocukların sarılığın başlangıcından ilk 7 gün ve sarılığı sürdüğü
sürece uzak tutulur

Kabakulak

Tamamen iyileşinceye kadar

Nezle/Grip

Tamamen iyileşinceye kadar

Beşinci hastalık

Etkili değildir. Neredeyse tüm bulaşma çocuk rahatsız olmadan
önce meydana gelir.

Tüberküloz

Enfeksiyon kontrol merkezi ile birlikte karar verilir.

HIV/AIDS

Gerekli değil

Hepatit B ve C

Gerekli değil

Gastroenterit

Genel olarak, 48 saat çocukların belirtileri ortadan kalkıncaya ve
çocuk kendini iyi hissedene kadar

Konjuktivit

Çocuk hasta olduğu zaman ya da gözde yapışkanlık devam ederse

Difteri

Acil olarak

Barsak paraziti

İyi kişisel hijyenin izlenmesi ve tedavinin uygulanması şartıyla,
çocuğu okuldan ayrı tutmaya gerek yoktur.
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Resim: Grafik. 8.1. Ulusal aşı takvimi: http://www.asm.gov.tr/asitakvimi.smt internet
sitesinden alınmıştır.
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
İnfeksiyon hastalığı olan bir çocuk genellikle döküntüden ya da ona özgü diğer belirtilerden
önce hastalığın genel belirtilerini gösterir. Çocuk iyi olmadığını hisseder, üşüme atakları ya da
soğuk algınlığı, baş ağrısı, kusma veya boğaz ağrısından şikayet edebilir. Bu durumlarda
aile/bakıcı ile iletişim kurularak hekimin görüşünü almaları ve gerekirse çocuklarını bakım
biriminden almaları önerilir.
Çocuğu okuldan uzaklaştırma politikaları
Aile engeline karşın, çocuğu uzaklaştırma politikaları infeksiyonun kontrolü ve önlenmesi
için yararlı olmalıdır. Uzaklaştırmanın amacı, olası bir infeksiyon hastalığı olan çocuğu ya da
çalışan bir elemanı ayırmak, infeksiyon yayılma riskini azaltmaktır. Bu bölümde bulaşıcı
hastalıklar ve çocuğun uzaklaştırılması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Aşağıda bazı salgın hastalıklar çocuğun okuldan ayrı tutulması gereken en az süre konusunda
bilgi önerilmiştir.

8.3.4. Özel Sağlık Sorunlarına Yaklaşım
Özel sağlık sorunlarına yaklaşım fiziksel, ruhsal, sosyal ve davranışsal olarak kronik
sorun yaşayan çocuklara yöneliktir. Diyabet, astım, epilepsi, obezite gibi kronik hastalığı
olan çocuklar, enürezis, hiperaktivite, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği, saldırgan
davranışlar, öğrenme güçlükleri, depresyon gibi ruhsal ve davranışsal sorunu olan çocuklar
özel olarak ele alınır. Bu durumların çocuğun, ailenin ve eğitim yaşantısının üzerine olumsuz
etkisini azaltmak okul sağlığı hizmetlerinin hedeflerinden biridir. Özel sağlık sorunlarına
yönelik hizmet vaka yönetimini ve alanında uzman diğer disiplin üyeleri ile (uzman hekim,
fizyoterapist, davranış terapisti gibi) işbirliğini ve izlem gerektirir. Bu bölümde okul
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çağındaki çocuklarda görülen kronik hastalıklardan Astım, Diyabet ve Epilepsi konusunda
bilgiler özetlenmiştir.
Astım: Çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri ve en fazla okul
devamsızlığı ve hastaneye yatış nedeni olan hastalıktır. Dünyada 300 milyon astımlı birey
olduğu ve her 250 ölümden birinin astım nedeni ile olduğu bilinmektedir. Türkiye'de astım
prevalansı 7.4 olarak bulunmuştur ve çocuklarda bu oranın daha yüksek olduğu tahmin
edilmektedir. Çocuklarda astımın birincil nedeni genetik ve çevresel faktörlerdir. Astıma
neden olan çevresel faktörler allerjenler ve virüslerdir. Astımlı çocuklar yaşamları boyunca en
az bir kez akut astım atağı dönemi yaşar. Ataklar, kuru, inatçı öksürük, göğüste sıkışma hissi,
nefes darlığı, hırıltılı ve sık nefes alma solunumda hızlanma ile seyreder. Yetersiz ve uygun
olmayan tedavi (ilaç ve aşılanma) tetikleyici faktörler etkili olur. Okul hemşiresinin hastalığın
yönetimi (koruma, düzenli ilaç kullanma, günlük yaşam aktivitelerini düzenleme, çocuk, aile
ve okul çalışanlarını eğitme, sürveyans) ve astım ilk yardım planı uygulamaları konusunda
önemli sorumlulukları vardır.
Astıma yönelik stratejiler:
1. Sınıf içinde tüylü ve kürklü hayvan bulundurmamak
2. Nemlendirici ile sınıfın nem oranını %50'nin altında tutulmalı
3. Polen mevsiminde sınıf dışı etkinlikler sınırlandırılmalı
4. Tüm okul ortamı tozdan arındırılmalı ve temiz olmalı
5. Odun sobası ve kamp ateşi dumanı solunmamalı
6. Ağır parfümler ve çok kokulu temizleyiciler kullanılmamalı
7. Çimlerin biçilmesi ve ilaçlanması çocukların okulda olmadığı zamanlar yapılmalı
8. Isıtma ve havalandırma sistemleri düzenli olarak temizlenmeli
9. Sınıflar teneffüslerde havalandırılmalı
10. Polen olan ağaçlar okul bahçesinde bulunmamalı
11. Öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere düzenli eğitimler verilmeli, farkındalığı
arttırılmalı
12. Astımlı çocuklar için okul sağlığı ve mental sağlık programları uygulamak
13. Okullardaki astımlı çocuklar ile “astım arkadaşlığı” grubu oluşturmak ve desteklemek
Diyabet: Çocukluk çağı Diyabeti (Tip 1 diyabet), pankreasın beta hücrelerinin tamamının ya
da tüme yakınının yıkımı sonucu ortaya çıkan, ağır insülin eksikliği ile seyreden ve ömür
boyu insülin tedavisi gerektiren; hekim, aile, hasta ve öğretmen işbirliği ile yönetilen,
metabolik bir hastalıktır. Dünyada her yıl ortalama 60.000 çocuk ve adolesana Tip 1 diyabet
tanısı konulmakta ve hastalığın görülme oranı her yıl %3-5 oranında artmaktadır. Türkiye'de
6,5 milyon diyabetli bulunmakta birlikte%13.7 olarak belirlenmiştir.
Diyabetli çocukların bakımında amaç; (1) hastalığın kronik gidişini yönetmek ve
komplikasyonları önlemek, (2) çocuğa ve ailesine insülin yönetimini öğretmek, (3) Yaşam
biçimi değişikliklerine uyumunu sağlamak (günlük yemek planı, insülin doz ayarlamaları,
aktivite düzeyi ve diğer sağlık durumları ile uyum) üzerine dayalıdır. Diyabetli çocuklar
hekim, diyabet hemşiresi, diyetisyen ve psikologtan oluşan “Diyabet Bakım Ekibi”nin
bulunduğu sağlık kurumları tarafından tedavi edilir ve izlenir. Diyabetin yönetilmesinde
çocuk ve ailesinin güçlendirilmesi esastır. Hipoglisemi ve hiperglisemi yönetimi, insülin
enjeksiyonu, kendi kendine kan şekeri izlemi, beslenme planına uyum, anksiyete ile baş etme
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konularında temel hemşirelik girişimlerini oluşturur. Okul hemşiresi diyabetli çocuk, bakım
ekibi, ailesi, öğretmeni ve okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan, acil durumlarda
ilk girişimi yapan ve öğretmenleri ve okul yöneticilerini çocukların okul yaşamlarında
karşılaşabilecekleri güçlükler ve sorunlar konusunda eğiten kişi olmalıdır.
Epilepsi: Genellikle çocukluk döneminde 0-2 ve 5-7 yaş grubunda, kızlarda puberteden önce
ve daha çok erkeklerde görülmektedir. Epilepsinin yarıya yakını 4-5 yaşlarda görülür ve
hastaların %90’ını ilk nöbeti 20 yaşından önce geçirmektedir. Epilepsili çocuklar düşük
benlik saygısı, derslerde başarısızlık, sosyal ilişkilerde bozukluk veya yetersizlik, sorumluluk
almada isteksizlik, anksiyete gibi sorunlar yaşayabilir. Bu sorunların aşılmasında ve ortaya
çıkışını önlemede okul toplumunun rolü önemlidir. Epilepsisi olan çocukların çoğu normal
zekaya sahip ortalama zeka seviyesindedir. Ancak epilepsinin ağır beyin hasarı ile birlikte
olduğu bazı durumlarda zihinsel gelişme bozulabilir (%20). Yaşanan okul başarısızlıkları
hemen zeka düşüklüğü olarak yorumlanmamalı bunu ortaya çıkaran nedenler dikkatli bir
şekilde değerlendirilmelidir.
Epilepsisi olan çocukların öğretmenleri, epilepsi tedavisi ve ilk yardım konusunda
eğitilir. İlaçların ani kesilmemesi, gerekiyorsa kademeli olarak kesilmesi ve yeni ilaçların
denenmesi için hekimi ile koordinasyon sağlar. Çocuk arkadaşları ile birlikte okul
etkinliklerine katılabilir, tehlikesiz sporları yapabilir. Yüzme sporu için deniz yerine gözetim
altındaki havuzlar tercih edilir.
Epileptik Nöbet Geçiren Çocuğa İlk Yardım
Yapılması Gerekenler
Yapılmaması Gerekenler
 Sakin olun, çocuğun başını ve vücudunu  Panik yapmayın.
yan tarafa çevirin.
 Ağzını açmak için uğraşmayın, dişleri
arasına bir şey koymaya çalışmayın.
 Nöbet sırasında yaralanmasını önleyin.
 Çevresindeki kesici, yanıcı, yaralayıcı
 Yiyecek-içecek veya ilaç vermeyin.
cisimleri uzaklaştırın.
 Zor kullanarak engel olmayın, yatıştırıcı
davranışlar içinde olun.
 Yakasını ve sıkı giysilerini gevşetin.
 Eğer bilinçsiz hareketler yapıyorsa, sert  Yapay solunum ve kalp mesajı
uygulamayın.
olmayan hareketlerle önleyin.
 Nöbet anını iyice gözleyin ve doktoruna  Uyarıcı olduğu düşünülerek su dökme,
tokat atma, soğan koklatma gibi
bilgi verin (Gürültü/ışığa yanıtı, nöbet
öncesi, sırası ve sonrası hareketleri, nöbet
hareketlerde bulunmayın.
uzunluğu, solunum biçimi ve cilt rengi,
yüz ifadesi, göz hareketleri, kas tonüsü,
idrar/dışkı kaçırma, konfüzyon ve uyum
zamanı, konuşma, baş ağrısı, motor
hareketlerde değişiklik)
 Çocuk kendine gelene ve çevresine uyum
sağlayana kadar yanından ayrılmayın.
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8.3.5. Akut / Acil Durumlarda Yaklaşım
Okul sağlık riskleri arasında yaralanma ilk sıralarda yer alır. Çocukluk ve adolesan
döneminde görülen kazaların %35-50’si okulda oluşmaktadır. Acil girişimler okul sağlık
ekibinin ilkyardım ve acil müdahale konusunda yetkin olmasını ve okul sağlık biriminde acil
durumlar için gerekli araçların hazır bulundurulmasını gerektirir. Okul hemşiresi acil
durumda bazı acil ilaçları (örn; Epinephrine çekilmiş kalem enjektörleri/ epinephrine
solüsyonu ve enjektörleri; Antihistaminler /Benadryl ve Acetaminophen gibi) hekimin önerisi
ile kullanabileceği konusunda ailenin de imzalı onayı bulunan bir protokol yapmalıdır. Okul
ekibinin, acil durumlarda izleyeceği rutin bir acil planı olmalıdır. Bu plan acil durumu
tanımlama, olayı değerlendirme, yaralı çocuk ya da personeli tedavi etme ve gerekirse
telefonla acil birimden yardım isteme faaliyetlerini kapsar. Ekip içerisinde hekim ve hemşire
akut durumlarda ilk müdahaleyi yapan, öğretmenler ve velileri sık karşılaşılan acil durumlar
hakkında bilgilendiren ve okul sağlığı ekibi ile iletişim içinde olan kişilerdir. Her okulun
çocuklar ya da çalışanların acil bakıma ihtiyaç duyduğu her zaman için “Acil Durum Planı”
olması gerekir. Temel öneriler şöyledir:
 Plan, yerel acil birime (112) ulaşmayı ve daha fazla bakım gereksinimi olan çocuğun
hastaneye nasıl ulaştırılacağını içermelidir. Hemşirenin okulda olmadığı zamanlarda, acil
bakım gereksinimini belirlemekten sorumlu en az iki okul çalışanı olmalıdır. Araştırmalar,
hemşirenin olmadığı zamanlarda acil vakalara öğretmen, müdür, sekreter, kütüphane görevlisi
ve beden eğitimi öğretmeni tarafından müdahale edilebileceğini göstermiştir. Bu kişilere ek
yardım gelene kadar doğru bakım vermelerini sağlamak için okul hemşiresi tarafından ilk
yardım eğitimi verilir.
 Tüm çalışanlar standart önlemleri bilmelidir. Bu politikalar planda yazılı olarak yer almalıdır.
Beden eğitimi öğretmenleri Acil Durum Planındaki son değişiklikleri bilmelidirler. Eğer
bilmiyorlarsa, bu süreç onlara öğretilmeli ve ilk yardım eğitiminin sürekliliği sağlanmalıdır.
 Acil Bakım Planı aynı zamanda “Bireysel Acil Planı”nı da kapsar. Bireysel Acil Bakım Planı,
okulda acil bir durum ile karşılaşabilecek tüm çocuklar için yapılır. Örneğin; besin alerjisi,
anaflaktik şoka neden olabilecek böcek ısırması ya da astım, diyabet, hemofili gibi kronik
hastalığı olan çocuklar için Bireysel Bakım Planları geliştirilebilir. Okul hekimi ve hemşiresi
çocuk ya da yetişkine solunum ya da kardiak arrest durumunda müdahale edebilmesi için
CPR sertifikasına sahip olmalıdır
 Hemşire, okuldaki çocuklara temel ilk yardım uygulamalarını öğretir. Çocukların yaşına ve
sınıf düzeylerine göre planlanan bu ders, yetişkinler olay yerine gelene kadar çocuğun oyun
alanındaki kazaya müdahale etmesini sağlamalıdır.
Tüm acil durum uygulamaları yazılı olmalı ve okuldaki herhangi biri kolaylıkla
ulaşabilmelidir. Her okulda acil durumda yapılan uygulamaların ayrıntıları ile kaydedileceği bir
sistem olmalıdır. Bu kayıtlar acil durumdaki çocuğa ne olduğunu, hangi hastaneye /birime
gönderildiğini ya da hangi tıbbi kurumun aracılığına gereksinim olduğunu içermelidir. Ayrıca
aileleri ve diğer yasal birimleri haberdar etmek için yazılı formlar bulunmalıdır.
8.3.6. Okul Çevre Sağlığı
Okul çevresinde okul toplumunun (Öğrenciler, okul personeli, veliler, aynı çevrede
yaşayan bireyler) insan sağlığının etkileyen etmenlerin yapılandırılmasıdır.
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Okul Çevre Sağlığı Uygulamaları;
1. Okulun Yeri Ve Yerleşimi,
2. Okul Binasının Yapım Özellikleri,
3. Durumu Ve Kullanılan Malzemeleri,
4. Alt Yapı Tesisleri,
5. Tesisat Güvenliği,
6. İç Ortam Havasının Kalitesi,
7. Su Güvenliğini,
8. Tuvaletleri,
9. Oyun Alanları,
10. Isıtma Ve Aydınlatma Düzeyi,
11. Servis hijyeni ve okulda biyolojik, jeofizikokimyasal kirliliğin önlenmesi gibi konuları
kapsar. Bütün bu uygulamalar, öğrencinin sağlığı ve başarısını etkiler.
Okulların bina ve sağlık koşulları, bulaşıcı hastalıklar bakımından Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Okul çevresi, okulun
yapımı sırasında dikkate alınması gereken konular arasındadır. Okul Çevre Sağlığı
Standartlarına göre, gürültü ve kazalardan dolayı okul binaları, anayol üzerinde olmamalı;
ancak anayoldan yürüyerek uzaklaşabilecek mesafede olmalıdır. Okul önlerinde bulunan yaya
geçitlerinde, okulun giriş ve çıkış saatlerinde, yetişkin bir görevli olmalıdır.
Okulun su ve kanalizasyon yükünü karşılayabilmelidir. Hava kirliliğinin de en az olduğu alan
seçilmelidir. Okul arsasının; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden kirlenmemiş ya da
kirlenme riski olmayan bölgelerden seçilmesi gerekmektedir.
Çöpler, oyun alanından uzak bir köşede olmalıdır. Çöp kutularının kokunun ve sıvıların dışarı
sızmasını önleyecek nitelikte ve paslanmaz olması gerekir. İçerisine de naylon poşet
geçirilmelidir. Ayrıca karasinek ve diğer vektörlerin ürememesi içinde üstü kapalı olmalıdır.
Çöpler, çevrenin görüntüsünü bozmamalı; bekletilmeden uzaklaştırılmalı ve uygun koşullarda
yok edilmelidir. Okul çöpü günlük olarak belediyeler tarafından uzaklaştırılmalıdır. Okulda su
deposu varsa düzenli aralıklarla temizlenip klorlanması ve sürekli devrede olması en
doğrusudur.
Okul bahçesi: Okul bahçeleri, okulların önemli bölümlerindendir. ideal bir okul bahçesi şu
şartları taşımalıdır.
Okul bahçe alanı,
 Öğrenci başına en az 5 metrekare düşecek büyüklükte olmalıdır. Tüm okul için ise 400
metrekareden küçük olmamalıdır.
 Okul bahçesinin zemini düz olmalı ve kazalara ve yaralanmalara yol açmayacak
malzeme ile döşenmiş olmalıdır.
 Okul bahçesi ve oyun alanına motorlu araçlar girmemeli ve okul bahçesi araç park yeri
olarak kullanılmamalıdır.
 Okul bahçesi ve oyun alanı, tırmanmayı önleyecek, tehlike yaratmayacak bir malzeme
ile yapılmış, güvenlik duvarı ile çevrilmelidir.
 Okul bahçesine başıboş hayvanların girmesi önlenmelidir.
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Okul bahçesindeki ağaçlar, yerel bitkilerden ve alerjiye yol açabilecek polen
içermeyen, dikensiz türlerden tercih edilmelidir. Öğrencilerin oynamaları sırasında
zarar görmelerine yol açacak dallar ve uzantılar budanmalıdır.
Ağaçların pestisitlerle ilaçlanması, tatil dönemlerinde yapılmalıdır.

Okul binalarının; teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu, yerleşim yerlerine olan mesafesi,
yalıtımı, ısıtılması, havalandırılması, kullanım alanlarının yeterliliği eğitim ve öğretimi
doğrudan etkiler. Okulun en önemli bölümü olan dersliğin şu nitelikleri taşıması
gerekmektedir. Sınıflar, doğal aydınlatmadan daha fazla faydalanmak için okul binasının
güney ve güney doğu cephelerine yerleştirilir. Dersliklerde öğrenci sayısı, 30-35 olmalıdır. Bu
sayıyı geçmemelidir. Okul içi merdivenleri, inilip çıkması kolay; kullanılan malzeme ise
kaymayan özellikte olması gerekir. Okulların yangın merdivenleri olmalıdır. Yangın
merdivenleri yangına dayanıklı malzemeden yapılmalı; sıcaklık ve dumandan etkilenmeyecek
şekilde ve kolay ulaşılabilecek biçimde yerleştirilmelidir. Sınıf duvarları ses geçirmeyecek
kalınlıkta olmalı ve gözü yormayan, aydınlatmaya yardımcı, mat, açık renk boya ile
boyanmalıdır. Temizliğinin kolay olması açısından bütün duvarın ya da zeminden en az 1,5
metrelik bölümün, yağlı boya ile diğer bölümlerin ise badana veya plastik boya ile boyanması
gerekir.
Okul Yemekhanesi ve Mutfak
Beslenmenin, öğrencilerin gelişimi ve sağlığı açısından çok önemli olduğu göz önünde
bulundurularak yemekhane ortamı sağlıklı beslenmeyi özendirici nitelikte düzenlenmelidir.
Ayrıca sağlığı olumsuz etkileyecek faktörlerden uzak olması gerekir.
Okul Yemekhanesi ile İlgili Uyulması Gereken Bazı Kurallar
 Okul yemekhanesinde çalışanlar, düzenli olarak sağlık taramasından geçirilip gerekli
olan taşıyıcılık muayeneleri yapılmalı, el temizliğine dikkat edilmelidir.
 Cilt hastalıkları ve diğer bulaşıcı hastalıkları tespit edilenler, iyileşinceye kadar
çalışmaya ara vermelidirler.
 Çalışanların uygun çalışma giysileri giymeleri gerekmektedir.
 Çalışanların uygun soyunma dolapları olmalıdır.
 Yemekhanenin zemini ve duvarları temizlenebilir malzemeden yapılmalıdır.
 Soğuk-sıcak su tesisatı bulunmalıdır.
 Yiyecekler, buzdolabında muhafaza edilmelidir.
 Ekmek dolabının temiz ve kemiricilerin giremeyeceği özellikte olması gerekir.
Mutfak, yiyeceklerin hazırlandığı ve belli bir süre muhafaza edildiği yerdir. Okul
mutfaklarından çok sayıda öğrenci ve personel yararlandığı için teknik ve hijyenik koşulları
oldukça önemlidir.
Okul mutfağının taşıması gereken nitelikler, aşağıda verilmiştir.
 Yemek yenilen bölümlerle, yemek pişirme ve bulaşık yıkama yerlerinin ayrı olması
gerekir.
 Kullanılan mutfak eşyaları uygun malzemeden yapılmalıdır. Bakırdan malzeme
kullanılıyorsa kalaylanmasına dikkat edilmelidir. Plastik malzemelerin uygunluğu da
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sağlık yetkililerince onaylanmalıdır. Çizilmiş teflon tava ve tencerelerde
kullanılmamalıdır.
 Etkin bir yangın söndürme sistemi ile gerekli araç gereçler olmalıdır. Bunun yanı sıra
yangın hortum ve musluklarının uygun standartta ve kolay ulaşılır yerde olması gerekir.
 Patlayıcı ve yanıcı tüm malzeme kontrol altında olmalıdır. Yedek gaz tüpleri de bina
dışında muhafaza edilmelidir.
 Mutfak pencereleri güney ve güneydoğuya bakmalıdır.
Okul Tuvaletleri
Okul tuvaletlerinin zemini ve duvarları kolay temizlenebilir madde ile döşenmelidir.
Tuvaletlerde mutlaka su bağlantısı olup musluklar da öğrencilerin kolay ulaşabileceği şekilde
olmalıdır.
Okullarda 20 kız öğrenci için bir kabin, 40 erkek öğrenci için bir kabin ve iki pisuvar, 60
öğrenci içinde bir lavabo bulundurması zorunludur. Bunun dışında, her beş erkek ve iki bayan
öğretmen için birer tuvalet odası bulundurulması gerekir. Lavabolar da öğrencilerin rahat
kullanabilecekleri yükseklikte olup yanlarına ayakla açılabilen pedallı çöp kovası
konulmalıdır. Lavaboların çevreye su sıçramasına engel olacak genişlikte yapılması gerekir.
Ayrıca sabun ve ayna olması gerekir.
Yangından Korunma Önlemleri
Okul binalarının kolon, kiriş, döşeme ve taşıyıcı duvarlar gibi elemanları yangına karşı
dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Sınıflardaki duvar ve tavan kaplamaları yanmaz
malzemeden yapılmalıdır. Derslik sayısı altı ve daha fazla olan okullar için iki ayrı çıkış
kapısı gerekmektedir. Derslik sayısı beş ve daha fazla olan okullar için el tipi kullanıma hazır
yangın söndürme cihazları uygun görülmektedir. Ayrıca kazma, kürek ve kova da
bulundurulmalıdır.
Okulun Aydınlatma Seviyesi ve Isıtma
Aydınlatmada, doğal ve yapay ışık kaynaklarından faydalanılır. Doğal ışık kaynağı güneştir.
Güneş ışığından yeterince yararlanabilmek için sınıflarda pencere ışık yüzeyi, döşeme
yüzeyinin en az 1/5 oranında olmalıdır. Yapay aydınlatmada ise en az 150 lüks ışık şiddetinde
olmalıdır.
8.4. Örnek Okul Sağlığı Modelli: Koordineli Okul Sağlığı Programı
Okul sağlığı hizmetlerinin hedefleri; öğrencileri okul yıllarında ve okul yıllarından sonra
daha sağlıklı, daha mutlu, toplum için yaratıcı ve yapıcı olmalarını sağlamaktır. Geleceğin
toplumu olan çocukların bedensel, ruhsal, mental ve sosyal gelişimlerini sağlıklı
sürdürebilmelerini sağlamak; mutlu, çalışkan, sağlıklı ve sorumluluk sahibi bir kuşağın
geleceğini güvence altına almaktır. Bu nedenle okul sağlığı yalnızca bir sağlık hizmeti olarak
ele alınamaz. Okul sağlığı hizmetleri uzun yıllar, geleneksel olarak, “sağlık hizmetleri”,
“sağlık eğitimi” ve “okul çevresi” kapsamında ele alınmıştır. Bu faaliyetleri; (1) öğrencilerin
sağlığını tanılamak ve izlemek, (2) tedavi ve bakım ve (3) sağlığı geliştiren programlar olmak
üzere üç alanda sınıflayan yayınlar da bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri öğrencinin
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gereksinimlerine, okulun ve toplumun kaynaklarına göre değişir. Son yıllarda ise okul sağlığı
yaklaşımları okul çağı çocukların ve gençlerin gereksinimlerine dayalı olarak genişletilmiş ve
geliştirilmiş, “Koordineli Okul Sağlığı Programı” olarak yürütülmektedir. Koordineli okul
sağlığı programının amacı, öğrencinin bilgi, tutum ve becerilerini (karar verme gibi), sağlık
davranışlarını (güvenlik araçlarının kullanılması gibi), eğitim sonuçlarını (okul başarıları gibi)
ve sosyal sonuçları geliştirmektir.
Koordineli okul sağlığı programı “sağlık eğitimi”, “fiziksel eğitim”, “sağlık hizmetleri”,
“beslenme hizmetleri”, “danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler”, “sağlıklı okul çevresi”,
“okul çalışanlarının sağlığını geliştirme” ve “aile ve toplum katılımı” bileşenlerini içerir.
Burada eşgüdüm kavramı, öğrencilerin sağlık ve öğrenimleri üzerine en üst düzeyde katkısı
olacak bu sekiz bileşen arasındaki etkileşim anlamında kullanılmıştır. Koordineli okul sağlığı
programı öğrencilerin fiziksel duygusal, sosyal ve eğitimsel gelişmelerini en üst düzeye
ulaştıran planlı, sıralı, okul stratejilerini, aktivitelerini ve hizmetlerini oluşturan birleşik bir
settir. Program ailenin desteklenmesini, bölgesel toplum gereksinimlerinin ve standartların
tanımlanmasını kapsar. Koordinasyon, çok disiplinli ekip ile ve toplumun sorumlu kişi ve
kurumları ile yapılır
.
Sağlık Eğitimi
Okulda sağlık eğitimi, sağlığın, fiziksel, mental, duygusal ve sosyal boyutunu tanımlayan
sınıf içi eğitim ayağını oluşturur. Her yaşa ve gelişimsel düzeye uygun olarak öğrencilerin
bilgi, tutum ve becerilerini geliştiren; öğrencinin kendi sağlığını geliştirmesine ve devam
ettirmesine, riskli davranışları azaltmasına yardım eden ders müfredatını açıklar. Gelişmiş
okul sağlığı eğitiminin temel elemanları aşağıdaki bileşenleri içerir.
 İlk ve orta öğretim öğrencileri için planlanmış sağlık eğitimi yönergesi
 Yaygın sağlık problemleri konusunda eğitim ile bütünleşmiş müfredat programı
 Çocuklara/gençlere sağlık problemlerini önleyen becerilerin gelişmesine yardımcı olan
aktiviteler
 Her sınıf düzeyi için önerilen eğitim süresi yönergesi
 Profesyonel eğitimin koordinasyonu ve yönetimi
 Program konularına göre yetişmiş öğretmenlerin listesi
 Sağlık profesyonelleri, toplum üyeleri ve ailelerin katılımı
 Periyodik değerlendirme
Eğitim, çocuklarda yetişkin dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının doğrudan
ilişkili olduğu sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılmasını amaçlar. Okul sağlığı
eğitimi okul çağı çocuklarda yaygın görülen sağlık problemlerine temellidir. Örneğin;
“madde kullanımı”, “ruh sağlığı”, “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”, “adolesan gebelik”,
“ihmal ve istismar”, “mental sağlık”, “intihar teşebbüsü”, “cilt bozuklukları”, “bakteri,
mantar ve viral infeksiyonlar”, “bulaşıcı hastlıklar ve infeksiyon kontrolü”, “allerjik
durumlar”, “fiziksel aktivite ve dinlenme”, “obezite”, “yeme bozuklukları”, “ağız diş
sağlığı” ile ilgili programlar öncelikle yer alır. Bu programların etkili olabilmesi için her
eğitim düzeyindeki öğrencilere en az 50 saatlik müfredat programı hazırlanması, müfredatın
ulusal eğitim politikaları ile uyumlu olması, sağlık eğitimi araçlarının, bilgi ve beceri
değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin eğitilmesi. Sosyoekonomik ve
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kültürel özelliği ne olursa olsun her insan sağlığını koruma, geliştirme ve üretken bir yaşam
sürme gücüne sahiptir. İnsanın bu gücünün ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi davranış
değişimi ile sağlanır. Okul sağlığının geliştirilmesi süreci içerisinde okulda sağlık eğitimi ana
öğe niteliğindedir. Sağlık eğitimi sağlığı geliştirmenin temelini oluşturur. Ayrıca, okul
başarısı, olumlu iletişim kurma, sosyal aktiviteler, algılama, uygulama becerileri, spor
aktiviteleri, büyüme gelişme öğelerinin de temelini oluşturur. Sağlık eğitimi teknikleri olarak,
video, bilgisayar teknolojileri, internet, küçük grup aktiviteleri, beyin fırtınası, misafir
konuşmacı, grup tartışmaları, akran eğitimi, rol play, vaka çalışmaları kullanılabilir. Belirli
konularda davranış değişimi kapsamında öz-güven ve öz yeterlik geliştirme öğretimi
yapılabilir. Farklı eğitim seviyesindeki öğrenciler arasında etkileşimler sağlanabilir. Öğrenci
eğitimlerine ailelerin katılımları sağlanarak eğitimin etkisi güçlendirilebilir.
Fiziksel eğitim
Yaşam boyu fiziksel aktiviteyi geliştirmeyi amaçlayan okul mufretatı kapsamında
uygulanan planlı ve sıralı programdır. Mental, sosyal ve duygusal yeterlilik sağlamak ve yanı
sıra, temel egzersiz becerilerini, spor becerilerini ve fiziksel uygunluğu geliştirmek amaçlanır.
Fiziksel aktivite olumlu sağlık davranışları ve psikososyal iyiliği arttırır. Düzenli fiziksel
aktivite erken ölümleri ve kronik hastalık riskini azaltır. Obesite gelişme riskini, depresyon ve
anksiyeteyi azaltır. İlkokul öğrencilerinin en az haftada 150 dakika, orta öğretim
öğrencilerinin 225 dakika fiziksel eğitim almaları önerilir. CDC tarafından geliştirilen rapora
göre, öğrencilerin sınıfta harcadıkları zamanın %50’si ılımlı-kuvvetli aktivite ile geçmeli ve
normal fiziksel eğitimin dışında öğrenciler okullar arası spor çalışmaları için
cesaretlendirilmelidir.
Beslenme Hizmetleri
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları sağlayan, beslenme eğitimi, besleyici ve çekici öğünleri de
içeren bir çevre oluşturmaktır. Çocuk ve gençlerde sağlıklı beslenme normal büyüme ve
gelişme, entelektüel gelişme, obesite, demir eksikliği anemisi, diş sağlığı ve yeme
bozuklukları gibi beslenme ile ilgili problemlerin önlenmesi için esastır. Bireysel, çevresel,
sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler çocukların/gençlerin beslenme alışkanlıklarını
etkilemektedir. Türkiye’de çocukların önemli bir oranının kahvaltı yapmadığını, okulda
sıklıkla simit ve bisküvi tükettiklerini, yanı sıra doymuş yağ, tuz ve kolesterolü fazla; meyvesebze ve temel besin gruplarını önerilenden az tükettiklerini belirtmiştir. Beslenme hizmetleri
okul, sağlık hizmetleri, kantin, beden eğitimi öğretmenleri, aile ve toplum organizasyonları
arasında iletişimi ve bütünleşmeyi gerektirir.
Danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler
Öğrencinin bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gereksinimleri üzerine dayalı,
problemleri önleyen, sağlıklı davranışları ve olumlu öğrenmeyi kolaylaştıran, sağlıklı
gelişmeye yardımcı olan hizmetlerdir. Ruh sağlığı kişinin iyi oluşluluk hali için esastır.
Aktivitelere, arkadaş ilişkilerine, başarılı olarak katılabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve
değişikliklerle baş edebilmeyi içerir. Ruhsal sağlık fiziksel sağlık kadar önemlidir ve
çocukları, aileleri yaşam boyu etkiler. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada, çocuklarda ve
adölesanlarda, ruhsal ve davranışsal problemler artmaktadır. Küresel epidemiyolojik veriler,
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toplum düzeyinde çocuk ve adolesanlarda görülen psikososyal ve davranış problemlerinin
yaklaşık %20 olduğunu ve bu oranın düşük sosyoekonomik düzeydeki toplumlarda arttığını
göstermiştir. Ayrıca, erişkinlerde görülen ruhsal problemlerin %50’sinin adolesan döneminde
başlamış olması konunun okul çağı çocukları için önemini yansıtmaktadır. Türkiye’de, yakın
zamanda yapılan çalışmalar, okul çağındaki çocuklarda ruhsal ve davranışsal problem
oranının %9-22 arasında olduğu, hatta yüksek risk taşıyan okul çağı çocukların %38’lere
kadar arttığını göstermiştir.
Okul çağında sık görülen problemler aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmıştır. (1)
Vücut fonksiyonları ile ilgili; Yeme bozuklukları (bulantı, aşırı yeme), uyku bozuklukları
(gece korkuları, aşırı uyuma), boşaltım bozuklukları (enürezis, enkoprezis), konuşma
bozuklukları (kekeleme, anlaşılmayan konuşmalar). (2) Motor, algılama ve koordinasyon
problemleri; Çok hareketli, hareketsiz, uyum bozukluklukları, seyirciler (tikler). (3) Bilişsel
fonksiyonlar: Dikkat eksikliği, dil bozuklukları, düşünme ve bellek bozuklukları. (4) Ruhsal
fonksiyonlar ile ilgili bozukluklar: Günlük yaşamı tehdit eden korkular, ciddi ayrılma
anksiyetesi (anneden ayrılamama), her zaman endişeli olma: Aşırı üzüntülü olma, yeni
durumlara uyumsuzluk. (5) Fiziksel yakınmalar: Mide ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi,
yorgunluk. (6) Kişiler arası ilişkiler ile ilgili problemler: Saldırganlık (hırçın, davranışlarını
kontrol edememe; Sosyal olmayan davranışlar (geçimsizlik, eleştirilere karşı yanıtsız olma)
her duruma karşı olma davranışları; Başkalarından ayrılma, kendi kendine olma. (7)
Depresyon: Üzüntü, yalnızlık, iştahsızlık, okul ödevlerini yapmada zorluk, yoğunlaşamama,
uyumak isteme, düşünmede yavaşlama, kararsızlık, ölmek isteme, kendine zarar verme isteği.
(8) Davranışsal belirtiler: Endişe, zayıf özgüven, ciddi huy değişiklikleri, antisosyal
davranışlar, madde kullanımı, sözel iletişimde azalma, uyku bozuklukları, ayrılık, ölüm gibi
durumlarda uzayan tepkiler, yalnızlık, arkadaşlarından şüphelenme gibi. (9) Büyüme/gelişme
geriliği: Sosyal, duygusal ya da dikkat yetersizlikleri, bilişsel ve gelişim bozuklukları
görülebilir.
Psikososyal/davranışsal problem yaşayan çocukların Aile özellikleri: Boşanma, aileden
birinin ölümü, ailenin rehberlik yapma yetersizliği, aile üyelerinden birinin sık sık evden uzak
olması, ailede alkol, uyuşturucu kullanma durumu, üvey anne/ baba, aile üyeleri arasında
zayıf ilişkiler, ruhsal/psikiyatrik bozukluklar, sosyal, kültürel ve ekonomik yetersizlikler,
İletişim biçiminde hatalar, duygusal, fiziksel ya da cinsel istismar sayılabilir. Bu problemlerin
erken dönemde belirlenmesi ve çocukların uygun kaynaklara yönlendirilmesi ile, sorunlar
ciddi problemlere dönüşmeden önlenebilir, çocukların ve ailelerin yaşam kaliteleri artabilir
ve tedavi maliyeti azaltılabilir.
Sağlıklı Okul Çevresi
Sağlıklı okul çevresi, öğrencilerin öğrenme düzeyini geliştirmeye yardım eden,
öğrenci, öğretmen ve okulda çalışan diğer personelin fiziksel, psikososyal sağlığını geliştiren
koşulların sağlandığı, olumsuz sağlık koşullarının ve güvenliği etkileyecek faktörlerinin
olmadığı bir çevre olarak tanımlanır. Okul çevresi, okulun yeri, binası, alt yapı tesisleri, oyun
alanı, su temini, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve
sınıfların büyüklüğü gibi konuları içerir. Ayrıca okul binasının yoğun taşıt trafiğinden
uzaklığı, okul önünde yaya trafiğini düzenleyen sistem, okulun zemin kaplaması,
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merdivenlerin uzunluğu, duvarların boyası, dershane durumları, yazı tahtalarının uygunluğu,
sıra, tabure ve sandalyelerin uygunluğu, revir olanakları ve konumu, mutfak, yemekhane ve
kantinlerin uygunluğu, yangından korunma önlemleri çocukların sağlığı yönünden önemlidir.
Çalışanların Sağlığını Geliştirme
Öğrencilere rol modeli oluşturan okul çalışanlarının sağlığını ve iyiliğini geliştiren,
sağlık tanılama, eğitim, egzersiz aktiviteleri sağlayan düzenlemeleri içerir. Sağlığı geliştirme
aktiviteleri okul çalışanlarının üretkenliğini arttırır, morali yükseltir, öğrenciler için iyi model
ağlar, devamsızlığı ve sağlık giderlerini azaltır.
Aile ve Toplum Katılımı
Okul, aile, toplum grupları ve toplum arasında ortaklık sağlayan; çocukların, gençlerin ve
aile üyelerinin sağlığını geliştiren, uzman kişilerin ve diğer kaynakların katılımı ile sağlanan
bir hizmettir. Bu hizmetler okul sağlığı konseyi tarafından planlanır, uygulanır ve
değerlendirilir.
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Uygulamalar
1. Bir okulda koordineli okul sağlığını geliştirme programının bileşenlerini dikkate
alarak beslenme programı planlayınız.
2. Bir ilköğretim okulunu ziyaret ederek çevre durumunu gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Okullarda sağlığı geliştirme programlarının önemini tartışınız.
2. T.C. Okul sağlığı kitabını internetten bularak okuyunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okullar olumlu ve olumsuz sağlık davranışlarının kazanılması ve sağlığı geliştirme
programlarının uygulanması açısından son derece önemlidir. Okul sağlığı hizmetleri,
öğrenciler ve okul personelinin aileleri ile birlikte sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi,
sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi; öğrenciye, okula ve dolayısıyla
toplumun yaklaşık yarısına doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık hizmeti verilebilmesi için
yapılan çalışmalardır. Bu bağlamda geleceğimiz olan çocukların sağlığını korumak,
geliştirmek, rehabilite etmek ve özel gereksinim olan çocuklara bakım vermek gibi pek çok
hizmeti kapsayan okul hemşireliğinin önemi ve toplumdaki gereksinimi açıkça ortaya
konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.

Okullarda sağlığı geliştirmenin önemini açıklayınız.
Koordineli okul sağlığı programının sekiz bileşenini yazınız.
Okullarda yapılması önerilen sağlık hizmetlerini yazınız?
Okul ortamında sunulan sağlık hizmetlerinin bireysel ve toplumsal yararlarını birer
örnekle açıklayınız?
5.
Okul sağlığı hemşiresinin profesyonel performans standartları nelerdir?
6. Aşağıdakilerden hangisi okulda vaka yönetimi gerektirecek durumlar arasında yer alır?
I. Astım
II. Yeme bozuklukları
III . Obezite
IV. Yaralanma
a) I,II ve III
b) II ve III
c)I,II ve IV
d) I ve III
e) I, II,III ve IV
7. Aşağıda okul sağlığı hizmetleri kapsamında yer alan bazı dönemsel-sistematik muayeneler
(taramalar) belirtilmiştir. Bu tarama programlarından hangisi/hangileri okul sağlığı ekibine
“öğrencinin beslenme durumu” hakkında fikir verir?
I. Saçlı deride parazit
II. Anemi taraması
III. Büyüme
IV. Hipertansiyon taraması
a)Sadece III
b) II ve III
c) II ve IV
d) I ve III e) I, II ve III
8. Okul sağlığı çalışmalarının sunulduğu toplum grubu hangi yaş aralığındadır?
a) 7-15 yaş
b) 1-7 yaş
c) 5-24 yaş
d) 16-18 yaş
e) 7-18 yaş
9. Okul sağlık hizmetlerinin multidisipliner bir ekip tarafından yürütülmesi önerilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi temel okul sağlık ekibinin dışında yer alır?
a) Hekim
b) Hemşire
c) Tarama teknisyeni
d) Ebeveynler
e) Rehberlik uzmanı/psikolog
10. Okul sağlığı hemşiresinin, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü amacıyla planladığı bir
sağlığı geliştirme programı, “Koordineli Okul Sağlığı Programı” nın aşağıdaki bileşenlerinden
hangileri ile etkileşim içinde olmalıdır?
a) Sağlık eğitimi-fiziksel aktivite
b) Fiziksel aktivite-beslenme hizmetleri
c) Sağlık eğitimi-beslenme hizmetleri
d) Sağlık eğitimi-fiziksel aktivite - Beslenme hizmetleri- Aile ve toplum katılımı
e) Beslenme hizmetleri-aile ve toplum katılımı
Cevap anahtarı: 6) a ,

7) b,

8) c,

9) c,

10) d,
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9. YAŞLI SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ*
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* Bu bölüm Prof.Dr. Nursen NAHCİVAN tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
9.1. Yaşlılık Kavramları
9.2. Yaşlı Nüfus Göstergeleri
9.3. Türkiye’de Yaşlı Sağlığı Hizmetleri
9.4. Yaşlanma Süreci ile ilgili Fizyolojik Değişiklikler
9.5. Yaşlılarda Görülen Yaygın Sorunlar
9.5.1. Beslenme sorunları
9.5.2. Kazalar
9.5.3. Isı Stresi (Hipotermi ve Hipertermi)
9.5.4. İlaç Kullanımı
9.5.5. Uyku Sorunları
9.5.6. Ağız-Diş sağlığı sorunları
9.6. Gerontoloji ve Geriatri Hemşireliği
9.7. Yaşlı Sağlığına Yönelik Halk Sağlığı Hemşireliği İşlevleri
9.7.1. Primer Koruma Yaklaşımları
9.7.2. Sekonder Koruma Yaklaşımları
9.7.3. Tersiyer Koruma Yaklaşımları
9.7.4.Yaşlılara Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus ne kadardır? tartışınız.
2) Yaşlılıkta vücutta hangi sistemlerde fizyolojik değişiklikler yaşanmaktadır?
3) Yaşlılarda görülen yaygın sağlık sorunları nelerdir? tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaşlılık Kavramları

Yaşlılık/ yaşlanma
kavramlarını öğrenmek
Yaşlı Nüfus Göstergeleri
Yaşlı nüfus göstergelerine
göre nüfus değişikliklerini
yorumlamak
Türkiye’de Yaşlı Sağlığı
Türkiye’deki yaşlılara
Hizmetleri
yönelik sağlık hizmetlerini
kavramak
Yaşlanma Süreci ile ilgili
Yaşlanma süreci ile ilgili
Fizyolojik Değişiklikler
fizyolojik değişiklikleri
sıralamak
Yaşlılarda Görülen Yaygın Yaşlılarda görülen yaygın
Sorunlar
sorunları ve hemşirelik
işlevlerini açıklamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Tartışarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak
Okuyarak/Araştırarak

Gerontoloji ve Geriatri
Hemşireliği

Geontoloji ve geriatri
hemşireliğini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Yaşlı Sağlığına Yönelik
Halk Sağlığı Hemşireliği
İşlevleri

Yaşlı sağlığına yönelik
halk sağlığı hemşireliği
işlevlerini sıralamak

Okuyarak/Araştırarak/
Gözlem yaparak
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Anahtar Kavramlar


Yaşlılık



Yaşlanma süreci



Nüfus göstergeleri



Genç/erken yaşlılık



Orta yaşlılık



Çok ileri yaşlılık



Yaşlı toplum



Genç toplum



Fizyolojik değişiklik



Beslenme sorunları



Kazalar



Düşme



Hipotermi



Hipertermi



İlaç kullanımı



Uyku sorunları



Ağız-diş sağlığı



Gerontoloji



Geriatri



Gerontoloji /geriatri hemşireliği



Huzurevi



Bakım evi
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Giriş
Evrensel bir insan deneyimi olarak yaşlılık, şu anki bilgilere göre mutlak ölümle
sonuçlanan; biyolojik, fizyolojik, duygusal fonksiyonel olarak değişikliklerin meydana geldiği
bir dönemdir. Farklı şekillerde yaşlılık tanımı yapılmakla birlikte genellikle 65 yaş ve
üstündeki bireyler “yaşlı” olarak kabul edilir.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Yaşlanan nüfus
oranının artması insanların geçmiş yıllara göre daha uzun yaşaması anlamına geldiği için, bir
yönden olumlu gibi görülmekle birlikte, diğer yandan çözüm bekleyen yaşlılık sorunlarını da
beraberinde getirdiği önemli bir durumdur. Yaşın artışıyla birlikte kronik hastalık ve sağlık
sorunları da artmaktadır. 65 yaş üstündeki bireylerin tümü hasta ya da bakıma muhtaç olmasa
da hastalanma riski ve yardıma gereksinim duyma olasılığı yüksektir. Ülkemizde yaşlı bakımı
sorunları büyük çoğunlukla aileler tarafından karşılanmakla birlikte değişen toplumsal yapı,
geleneksel geniş aileden daha küçük çekirdek aile yapısına geçiş, çalışma yaşamı, kentleşme,
nüfus hareketliliği vb. nedenler yaşlıların sağlık ve sosyal gereksinimlerinin karşılanmasına
yönelik farklı çözümler geliştirmeyi ve bu alanda çalışan profesyonellerin farkındalığını
gerektirmektedir. Halk sağlığı hemşireliği uygulamaları kapsamında da hemşireler toplum
içinde, evde, huzurevi, bakımevi gibi kurumsal bakım alanlarında yaşlı bireylerle
karşılaşmakta ve hizmet sunmaktadırlar. Bu nedenle hemşirelerin yaşlı bireylerin sağlık ve
sosyal gereksinimlerini ya da problemlerini tanımaları, yaşlı sağlığını koruyan ve geliştiren
sağlık programları geliştirmeleri için oldukça önemlidir.).
Bu ünitede yaşlılık ve yaşlanma kavramı, yaşlılık epidemiyolojisi, yaşlılarda fizyolojik
sistem değişiklikleri, yaygın görülen sağlık sorunları ve halk sağlığı hemşireliği girişimleri
hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
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9.1.Yaşlılık Kavramları
Yaşlılık tanımları, objektif ve subjektif terimlere göre farklı şekillerde yapılabilmektedir.
Objektif olarak yaşlılık tanımı yapılırken daha çok kronolojik yönden tanımlanır ve bu
tanımlamada yaşlanmanın bireyde yarattığı fizyolojik değişiklikler dikkate alınır. Bu bakış
açısına göre yaşlılık vücut sistemlerinde meydana gelen bozulma sürecidir. Ancak bu tür
tanımlar çok boyutlu olan yaşlanma sürecini açıklamak için tek başına yeterli değildir.
Zamanla bireyde gelişen fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve spiritüel gibi pek çok alanda
oluşan tüm değişikliklerin toplamıdır. Yaşlanma ile ilişkili fizyolojik değişiklikleri anlamak
çok kolay olmakla birlikte, bireyin yaşlılığa ilişkin algıları ve yaşlılığa karşı hissettikleri de
yaşlılık tanımlarını etkilemektedir. İnsanlar subjektif olarak yaşlılığa kendi kişisel
deneyimleriyle birlikte daha farklı anlamlar yükleyebilirler. Tüm bunlar bireylerin kimlik
yaşını, hissettiği yaşı ve algıladıkları yaşı etkiler. Yaşlılığın anlamı toplumun yaşlılığa bakış
açısından, toplumun kültürel özellikleri ve değerler sisteminden etkilenir.
Yaşlılık aynı zamanda evrensel bir deneyimdir; dünyada hangi özellikte olursa olsun her
canlıda görülen ve tüm işlevlerde azalmaya neden olan; yaşam sürecinin çocukluk, gençlik ve
erişkinlik gibi doğal ve zorunlu bir çağıdır. Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve
sistemler düzeyinde, zamanla ortaya çıkan, geriye dönüşümsüz yapısal ve fonksiyonel
değişikliklerin tümüdür. Aynı zamanda yaşlanmanın oluşum hızı ve özellikleri kişiden kişiye
farklılık gösterir. Genetik yapı, çevre, aktivite durumu ve beslenme şekli yaşlanmayı etkileyen
başlıca faktörler olarak belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında, yaşlılığı zamana bağlı olarak
bireyin değişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak
tanımlayabiliriz.
Kronoloji, yaşlılığı tanımlamak için yeterli bir kriter olarak görülmemekle birlikte,
günümüzde yaşlılık tanımlamalarında, özellikle yaşlılıkla ilgili sağlık ölçütlerinin ulusal veya
uluslararası düzeyde karşılaştırılmasında oldukça sık kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü,
yaşlılığın başlangıcını 60 yaş olarak kabul ederken, yaygın görüş “65 yaş ve üstündeki”
bireylerin yaşlı olarak kabul edilmesidir. Hatta 65 yaş üstündeki bireylerde yaş özelliklerine
göre “65-74 genç yaşlı”, “75-84 orta yaşlılık”, “85 ve üzeri yaş çok ileri yaşlılık” olarak
tanımlanmaktadır. Aslında bu tanım dünyada sosyal güvenlik kurumları tarafından (emeklilik
yaşını belirlemek için) kendiliğinden gelişmiştir. Bununla birlikte bu yaş aralıkları sadece yol
göstericidir ve yaşlanan nüfusu gerçekten tabakalamaz. Bireyler arasında biyolojik ve
kronolojik yaş arasında, yaşlanmanın fiziksel, duygusal ve sosyal yönleri yönünden çok
büyük farklar vardır. Ülkemizde toplumda “ihtiyarlık” olarak bilinen terim ise günümüzde
çok tercih edilmemektedir. Hatta yaşlılık yerine “yaş almak, yaşlanma, sağlıklı yaşlanma”
gibi terimlerin kullanılması önerilmektedir.
Bu bağlamda yaş tanımlamasını ya da sınıflandırmasını etkileyen başlıca nedenleri;
“fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve spiritüel değişiklikler; emeklilik yaşı, ülke özellikleri ve
kültürel yapı” olarak sıralayabiliriz.
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Yaşlılık tanımı sadece insanlar için değil toplumlar için de yapılabilmektedir. Toplumlar
nüfus özelliklerine göre özellikle toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranına göre 4 grupta
tanımlanır. Bunlar:





Genç Toplumlar
Erişkin Toplumlar
Yaşlı Toplumlar
Çok yaşlı Toplumlar

: 65 yaş ve üstü nüfus % 4’den azdır.
: 65 yaş ve üstü nüfus % 4-7 arasındadır.
: 65 yaş ve üstü nüfus % 7-10 arasındadır.
: 65 yaş ve üstü nüfus % 10 üzerindedir.

9.2. Yaşlı Nüfus Göstergeleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün nüfus verileri ve projeksiyonlarına göre dünya nüfusu giderek
yaşlanmaktadır. 2015 yılında dünya nüfusunun % 8.5’ini yaşlı nüfus oluşturmuştur. En
yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise sırasıyla; Monako (%30.4), Japonya (% 26.6)
ve Almanya (%21.5)’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer almıştır.
Nüfus projeksiyonlarına göre dünyada 2050 yılında 60 yaş üstü yaşlıların oranının % 22’ye
ulaşacağı öngörülmektedir.
Ülkemizde ise TUIK (2015) raporuna göre yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarından daha fazla
artmaktadır. Bu özelliği ile ülkemiz küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan “demografik
dönüşüm” sürecine girmiş olup, genç nüfusa sahip görünmekle birlikte mutlak yaşlı sayısı
oldukça fazladır. Bu dönüşümde nüfusun yaş gruplarının yapılanması şekil değiştirmekte,
ölümlülük ve doğurganlıkta azalma ile birlikte doğuşta beklenen yaşam beklentisi artmakta,
çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış
göstermektedir. Bu değerlendirmelere göre ülkemizde 65 yaş ve üstü olan yaşlı oranı 2015
yılı itibariyle % 8.2’dir (6 milyon 495 bin 239 kişidir). Bu oranla ülkemizin genel olarak
“yaşlı toplumlar” kategorisine girdiğini söyleyebiliriz. Yaşlı nüfusun % 48.3’erkek, % 56.2’si
kadındır. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı oranının 2023 yılında %10.2; 2050
yılında % 20.8, 2075 yılında ise %27.7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı diğer yaş grupları ile karşılaştırıldığında, yaşlı nüfustaki
artma hızı daha fazladır. Nüfus göstergelerinde kullanılan önemli bir gösterge “toplam yaş
bağımlılık oranıdır” ve bu oran kabaca 0-14 yaş grubu ile 65 ve üzerindeki gruba işaret eder.
2015 yılında yaşlı bağımlılık oranı % 12.2’ye yükselmiştir.
Yaşlanan nüfusun oranının artmasında en önemli iki neden doğurganlığın azalması ve
doğuşta beklenen yaşam beklentisinin artmasıdır. Ülkemizde de doğuşta yaşam beklentisi
her geçen gün artmaktadır. Bu oran 2015 yılı verilerine göre toplam nüfusta 77.1 yıl olup,
kadınlarda 79.4 yıl, erkeklerde 75.9 yıldır. Ayrıca ülkemizde100 yaş ve üzeri 5 bin 293 yaşlı
bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal göstergelerden birkaç örnek vermek gerekirse; yaşlı
nüfusta yoksulluk oranı % 18.3’dür. Yaşlıların yaklaşık yarıdan biraz fazlası (%57) “genel
olarak mutlu olduğunu”, yarıya yakını (% 45.6) “genel sağlık durumundan memnun
olduğunu” belirtmektedir.
Yaşlanma ile birlikte yaşlı nüfustaki artma ya da büyüme aynı zamanda sağlık bakım
ihtiyacı yaratan demografik bir gerçekliktir. Sağlık göstergeleri, kronik hastalık prevalansı ve
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günlük yaşam aktivitelerini sürdürme gibi fonksiyonel yetersizliklere işaret eder. Yaşlı nüfus
sağlık ve hastalık özellikleri yönünden incelendiği zaman TUIK Yaşlılık istatistiklerine
(2015, 2016) göre, ülkemizde fazla kilolu ve obez yaşlı oranı artmıştır. Ölüm nedeni
istatistiklerine gore, yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetmiştir
(%46,7). Bu hastalığı ikinci sırada %16,9 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada
ise %12,8 ile solunum sistemi hastalıkları gelmektedir. Alzheimer hastalığından ölen yaşlı
oranı da artmıştır.
Genel olarak yaşlı sorunlarına odaklı araştırma raporları, yaşlılarda hareket sınırlamasına
yol açan kronik hastalıkların /durumların yaygın ve kronik hastalıkların akut ataklarından
dolayı hastaneye yatış oranlarının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Kronik hastalık
prevalansının artması ile hasta olan kişilerin sağlık bakım hizmetleri ve uzun dönem bakım
ihtiyaçları artacaktır. Yanı sıra, sağlık bakım ihtiyacı olan yaşlıların artmasıyla birlikte sağlık
harcamaları/maliyetleri de artacaktır. Zincirleme etkilerle oluşan bu sorunlar, artan yaşlı
nüfusun sağlık bakım gereksinimlerini anlamayı zorunlu kılmaktadır.

9.3. Türkiye’de Yaşlı Sağlığı Hizmetleri
Ülkemizde yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmetler temel olarak iki ana bakanlık
tarafından; Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesindeki “Kronik Hastalıklar,
Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı” ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı
“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. Ülkemizdeki
yaşlı nüfustaki artışın getirdiği sağlık ve sosyal problemlere etkili çözümler üretmek için iki
rapor hazırlanmıştır. Biri 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve daha çok yaşlıların sosyal bakım gereksinimlerine odaklı olan “Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı” dır. Diğeri ise SBTürkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı
ve Uygulama Programı 2015-2020”dir.
Sağlık Bakanlığı bu kapsamda misyonunu, yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerini
geliştirmek amacı ile bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlarla mücadele
çalışmalarını desteklemek, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ve sağlıklı yaşlanmaya dair
politikaları geliştirmek, uygulamak ve izleme değerlendirme çalışmalarını yapmak olarak
belirlemiş ve stratejilerini oluşturmuştur. Bu doğrultuda yaşam boyu sağlığın sürdürülmesi,
toplumun sağlığa yönelik risklerden korunması ve yaşlılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
amacıyla öncelikli müdahale yaklaşımları belirlenmiştir. Bu tanımlanan 5 müdahale
yaklaşımları kapsamında halk sağlığı alanlarında çalışan hemşirelerin de önemli rolleri
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar Tablo 9.1'de sunulmuştur.
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Tablo 9.1. Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı-Öncelikli Müdahale Yaklaşımları
Öncelikli Müdahale Yaklaşımları
1. Bütün yaşlılar için egzersiz, fiziksel aktivite ve rehabilitasyon hizmetlerinin
geliştirilmesi
2. Yaşlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
3. Yaşlılıkta nöropsikiyatrik hastalıklar, yeti yitimi, yaşlı ı̇ stismarı ve şiddet
konularında planlamalar ve etkinlikler yapılması
4. Yaşlılıkta tanı,tedavi ve ı̇ zleme hizmetlerinin uygun ve etkili ı̇ şlemesinin
sağlanması
5. Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti verenlerin eğitiminin düzenlenmesi

Yaşlı sağlığı alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları ise daha çok
sosyal bakım ve destek hizmetlere odaklıdır. Ülkemizde yaşlı nüfusta gözlenen artış ve aile
yapısının değişime uğraması gibi nedenlerle yaşlı bireyin bakım sorunları da önemli hale
gelmiştir. Ülkemizde yaşlının kendi ev ortamında bakılması halen arzu edilen ve benimsenen
bir politika olmakla birlikte, yaşlı profilinin değişmesi, başkalarına muhtaç olma, yalnız ve
sosyal destekten yoksunluk gibi nedenlerle yaşlılara yönelik kurumsal bakım ihtiyacını da
dikkate almayı gerektirmiştir. Bu ihtiyaçlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü), diğer bakanlıklar, yerel yönetimler (belediyeler),
dernek ve vakıflar, özel ve azınlıklar tarafından kurulmuş ve işletilen huzurevleri
bulunmaktadır. Bu huzurevlerinde yaşlılara yeme-içme, barınma, psiko-sosyal destek
hizmetleri vb. hizmetler sunulmaktadır. En fazla huzurevine sahip olan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir
ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla faaliyet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan diğer hizmet birimleri ise “Yaşlı
Hizmet Merkezleri; Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi; Bakım Hizmetleri
(Kurum bakım hizmeti ve Evde bakım aylığı); Yaşlılık Aylığı” şeklindedir. Evde bakım aylığı
ile ilgili bilgiler kitabın 11. Ünitesinde açıklanmıştır.

9.4. Yaşlanma Süreci ile ilgili Fizyolojik Değişiklikler
Yaşlanma ile ilgili fizyolojik değişiklikler hücresel, organ ve sistemler düzeyinde olan
ciddi, ilerleyici ve geriye dönüşümsüz değişimleri kapsar. Bunlar sırasıyla aşağıda
açıklanmıştır:


Deri değişiklikleri: Yaşlılığa bağlı deride kuruma, incelme, esnekliğin azalması,
sertleşme, kırışıklıklar ve düzensiz pigmentasyon gelişir. Bu değişiklikler nedeniyle
parazit, mantar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar görülebilir.

209













Kas-iskelet sistemi değişiklikleri: Kemik mineral yoğunluğu ve vücut kas dokusu
azalır; yağ dokusu artar ve kaslarda kuvvet azlığı oluşur. Bunlara bağlı; vücut
uzunluğunda azalma ve postür değişiklikleri görülür. Kulaktaki denge
mekanizmasındaki bozukluğa ve serebellumun dejenerasyonuna bağlı dengede
bozukluklar görülebilir. Bu değişiklikler nedeniyle osteoporoz, kırıklar, kemik ağrısı,
hareketlerde yavaşlama, osteomiyelit, septik artrit ve romatoid artrit gelişebilir.
Duyu Organlarındaki değişiklikler: Yaşlılarda reseptörlerdeki duyarlılık kaybı
sonucunda sıcak, soğuk ve basınç hissetme duyusu özellikle el ve ayaklarda azalır.
Koku ve tat alma duyuları da etkilenir. Bunların dışında simetrik duyma özelliği ve
yakın objeleri görme uyumu bozulur (lensin elastikiyetini kaybetmesi sonucu gelişir).
Lensin saydamlığındaki azalmaya bağlı olarak ise katarakt oluşur. Kornea duyarlılığı,
göz yaşı azalır ve irisin rengi kaybolur. Göz kaslarının uyumundaki ve irisdeki
dejeneratif değişiklikler sonucunda görme keskinliği ve parlaklığa tolerans azalır.
Kardiyo-vasküler sistem değişiklikleri: Yaşlanmaya bağlı dolaşım sisteminde;
damarların esnekliği azalır, damar duvarının kalınlığı artar, periferik damarların
direnci artar ve organların (böbrek, karaciğer, beyin vb.) perfüzyonu azalır. Kalbin
kasılma hızı yavaşlar, kasılma ve gevşeme süreleri uzar ve bunlara bağlı olarak
kardiyak atım azalır. Ayrıca yaşlı bireylerde orta derecede sol ventrikül hipertrofisi
gelişir, kalbin yağlanması artar, kapakların esnekliği kaybolup kalınlaşır, plazma
hacmi azalır ve total vücut suyu azalır. Bu değişiklikler nedeniyle yaşlı bireylerde
özellikle hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve periferik vasküler hastalıkları
görülür.
Solunum sistemi değişiklikleri: Yaşlılığa bağlı olarak vital kapasite ve zorlu
ekspiratuar hacim azalır, gaz değişimi bozulur, siliyaların sayı ve aktivitesi azalır,
bronşiyal epitelyum ve mukoz glandlardaki dejenerasyon sonucu “kendi kendine
temizleme” mekanizmasının etkinliği kaybolur. Göğüs kafesinin boyutu değişir ve
derin soluk alma ve öksürme yeteneği azalır. Bu değişiklikler sonucunda yaşlı
bireylerde özellikle kronik akciğer hastalıkları, pnömoni vetüberküloz görülür.
Gastro-intestinel sistem değişiklikleri: Gastrointestinal sistemin epitelya ve
müsküler dokularında atrofiler oluşur, yiyeceklerin geçiş zamanı barsak içerisinde
uzar ve barsak peristaltizmi azalır, sfinkter tonüsü azalır. Karaciğer foksiyonlarında
pek fazla değişim olmamasına rağmen hücrelerdeki değişime bağlı olarak enzimlerin
düzeyi azalır. Tükürük bezlerinde asiner hücreler azalır, gastrik asit salımı azalır,
helikobakter pilorinin, safra taşlarının prevalansı yaşla birlikte artar. Bu değişiklikler
nedeniyle yaşlılarda gastrik ülser ve perforasyon riski artar, ağız kuruluğu, diş
çürükleri, diş kayıpları, mukozal lezyonlar, dişeti hastalıkları ve beslenme
bozuklukları görülür.
Ürogenital sistem değişiklikleri: Böbrek fonksiyonları önemli derecede azalır ancak,
vücutta oluşan artıkların atılması, sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi için
yeterlidir. Böbreğin bowmen kapsülü membranında, renal tübüllerde dejeneratif
değişimler, nefron sayısında ve renal kan akımında azalma, mesane esnekliğinin
kaybedilmesi gibi durumlar olabilir. Üretrada atrofik değişimler olur. Bu değişimler
nedeniyle yaşlı bireylerde prostat hipertrofisi, vajina-vulvada atrofik değişiklikler,
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özellikle kadınlarda stres inkontinansı görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat ve
mesane kanserleri, sıvı-elektrolit dengesizliği gelişir.
 Sinir sistemi değişiklikleri: Yaşlanma ile birlikte nöron kaybı olur. Beyin ağırlığı
azalır. Sulcuslar genişler, gyruslar daralır, yan ventriküller genişler. Serebral kan
akımı azalır, sinirlerde ileti hızı azalır, reflekslerde yavaşlama ve algılamada azalma
görülür. Periferik sistemde ise iletim hızı azalır ve refleksler yavaşlar ve uyku
düzeninde değişimler görülür. Bu değişiklikler nedeniyle yaşlı bireylerde alzheimer,
paraliziler, parkinson, inme, menenjit ve ellerde titreme görülebilir.
 Endokrin sistem değişiklikleri: Hormon sekresyonu ve glükoz toleransı azalır,
insülin salgılama kapasitesi azalır. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoza bağlı
kişilik değişiklikleri görülür ve seksüel aktivite azalır. Endokrin sistem değişiklikleri
nedeniyle yaşlı bireylerde özellikle Tip II Diyabet gelişebilir.
 Hemo-poetik sistem değişiklikleri: Kemik iliği ve lenfatik dokuların
fonksiyonlarında azalma görülür. Eritrosit, lenfosit yapımı, kan volümü ve serum
albümin miktarı azalır. Bu değişiklikler sonucunda yaşlılarda özellikle anemi
görülebilir.
 İmmün sistem değişiklikleri: İmmün sistem fonksiyonlarında ve antikor yapımında
azalma olur. Bu değişikliklere bağlı olarak yaşlı bireylerde tümör oluşma olasılığı
artar, latent enfeksiyonlar aktive olabilir ve enfeksiyonların görülme riski artar.
 Homeostazis ve fonksiyonel kapasitede değişiklikler: Yaşlanmanın en önemli
özelliklerinden biri
homeostazisi sürdürme yeteneğinde azalmadır. Uyum
mekanizmaları tükenir. Birçok sistemdeki fonksiyonel kapasite (vücudun
değişikliklere uyum yeteneği) yaşla birlikte azalır. Bir yada daha fazla sistemdeki
baskılar uyum yeteneğini tüketir. Fonksiyonel ve uyum kapasitesinde tükenme
“hastalık, psikolojik stres ve çevresel değişikliklere” karşı kırılganlığı ya da
etkilenmeyi artırır.


Diğer değişiklikler: Yaşlının yaşadığı kayıplar, stresler, krizler, emeklilik, eş ölümü,
hastalıklar, görünüm değişiklikleri, duygusal kayıplar, statü kaybı, yaşam
standartlarının düşmesi, unutkanlık, bozuk davranış örüntüleri, alınganlık, yaşlı
olduğunu kabul etmeme, sosyal izolasyon, zamanı değerlendirme ve kişiler arası
ilişkileri düzenlemedeki sorunlar yaşlı bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler.
Başlıca ruh sağlığı sorunları; depresyon, intiharlar, paranoid bozukluklar, madde
bağımlılığı, anksiyete bozuklukları ve demansdır.

9.5. Yaşlılarda Görülen Yaygın Sorunlar
Ülkemizde tüm ölümlerin yaklaşık % 79’unun kronik hastalıklar nedeni ile meydana
geldiği ve yaşlılıkla birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığının da arttığı belirtilmektedir.
Turaman’ ın çalışmasında ülkemizde 65 yaş üzerindeki yaşlıların %90'ında bir, %35'inde iki,
%23'ünde üç ve %15'inde dört ve daha fazla kronik sağlık sorunu olduğu belirtilmektedir. Bu
bölümde yaşlılarda yaygın görülen sorunlar ve hemşirelik bakımına odaklı işlenecektir. Bu
bağlamda yaşlılarda yaygın sorunlar olarak “beslenme, kazalar, ısı stresi (hipotermi ve
hipertermi), ilaç kullanımı, uyku sorunları ve ağız-diş sağlığı sorunları” ele alınmıştır.
211

9.5.1. Beslenme sorunları
Yaşlılarda beslenme sorunları yaşlanma ile ilişkili fizyolojik, psiko-sosyal ve çevresel
bir çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Diş problemleri, tat, koku ve işitme gibi duyu
kayıpları ve fiziksel hastalıklar, sindirim enzimlerinde ve barsak hareketlerinde azalma gibi
fizyolojik faktörler olabilir. Yine fiziksel olarak hareket yavaşlığına bağlı kendi kendine
yemek hazırlamada yetersizlik, düşük gelir, alış veriş yapamama, temel beslenme kurallarını
bilmeme, depresyon, üzüntü, kültüre uygun olmayan besinler vb. gibi psiko-sosyal ya da
çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.
Beslenme sorunlarına yönelik hemşirelik girişimleri:
 Yaşlının beslenme durumu, özellikle yetersiz beslenmeyi gösteren risk bulguları
değerlendirilmelidir. Bu risk faktörleri Tablo 9.2’de gösterilmiştir. Eğer yetersiz
beslenmeyi gösteren risk bulguları varsa önlemler almak,
 İyi beslenme ilkeleri, diyeti ve vitamin-mineral destekleri hakkında (sağlık sorunlarına
uygun) öğretim yapmak,
 Tuz kısıtlaması yok ise sıcak hava ve egzersiz zamanlarında su alımını
artırmak(dinlenme halinde 2 litre su).
 Menü planlamaya yardım etmek (hastaların kişisel tercihleri ve kültürel özelliklerine
uygun).
 Ev ortamında beslenmeyi özendiren/destekleyen koşullar oluşturmada yardımcı
olmak.
Tablo 9.2. Yaşlılarda yetersiz beslenmeyi gösteren risk faktörleri
Risk faktörleri











Bir haftada 8’den az ana öğün olması,
Yemek yemeden geçirilen günler olması,
Günlük süt tüketiminin bir su bardağından az olması,
Hiç sebze/meyve tüketmemesi,
Evde/ ortamda yenilmemiş besin artıklarının olması,
Yalnız yaşayanlar,
Depresif belirtiler gösteren/depresif olan,
Ani ve ciddi kilo alımı veya kaybı olması,
Alkol kullanması,
Düşük gelirli olması.
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9.5.2. Kazalar
Yaşlanma ile birlikte fizyolojik sorunların dışında gerçekleşebilen dışsal faktörler
nedeniyle yaralanma ve ölme olasılığı da artmaktadır. En önemli kazalar “düşme” nedeniyle
oluşmaktadır. Hatta ölüme yol açan ikinci nedenlerdendir. Yaşlılıkta gerçekleşen düşmelerin
% 85’i evde oluşur. Düşme, ani ve istem dışı pozisyon değişikliği sonucu, bir bireyin
bulunduğu seviyeden daha düşük bir seviyeye inmesi olarak tanımlanır. Düşme sonucu
meydana gelen kalça kırığı ( % 90) sonucunda bu hastaların % 20’si ilk yılda kaybedilir.
Düşmelere ilişkin bazı risk faktörleri Tablo 9.3’te sunulmuştur.
Tablo 9.3. Yaşlıda Düşme Risk Faktörleri
Risk faktörleri
 Düşme öyküsü (huzurevinde yaşayanlarda yüksek),
 Kas güçsüzlüğü, depresyon, artrit, ortostatik hipotansiyon, bilişsel fonksiyon
bozuklukları vb. gibi sağlık sorunları,
 Görme problemleri,
 Denge problemleri ve yardımcı cihaz kullanımı,
 Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma,
 Çoklu ilaç kullanımı (4 ve daha fazla),
 Çevresel riskler (bozuk, kaygan, ıslak zemin ve döşemeler, kırık merdivenler,
iyi aydınlatılmamış ortamlar, vb.)

Düşme dışında, yanıklar yara iyileşmesinin gecikmesi ya da azalması nedeniyle ciddi
yetersizliklere yol açar. Yaşlılarda fizyolojik değişiklere bağlı olarak koku alma duyusunda
bozulmalar olabilir; duman ve gazı fark etme yetenekleri azalır. Ayrıca ısı ve ağrıya
hassasiyetin azalması yanıklara yol açabilir. Yatak içinde sigara içme gibi bazı riskli
davranışlar da kazalara davetiye çıkarabilir.
Kazalara yönelik hemşirelik girişimleri:
 Ortostatik hipotansiyondan korunma için eğitim yapmak,
 Halı, kilim vb. yer döşemelerinin kaymasını önlemek (halı kaydırmaz/ yere tutturma
gibi önlemler), uygun ayakkabı - terlik kullanımını sağlamak,
 Banyoda emniyet trabzanları, kaymayan paspas kullanmak,
 Yaşanan mekanlarda karışıklığı/düzensizliği gidermek,
 Ocak ve fırınları sık kontrol etmek,
 Evde kullanılan su sıcaklık ayarlarını düşürmek, sıcak-soğuk su çıkışlarını
işaretlemek,
 Duman ve gaz dedektörleri yerleştirmek,
 Evdeki yanıcı kimyasalları kontrol etmek,
 Yapay aydınlatmayı artırmak,
 Yatak içinde sigara içmeyi engellemek.
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9.5.3. Isı Stresi (Hipotermi ve Hipertermi)
Hipotermi normal vücut ısısının düşmesiyle gelişen bir durumdur. Yaşlılar içinde
bulundukları ortam ısısından çok çabuk etkilenirler. Örneğin yetersiz ısınma koşullarında
yaşayan bir yaşlı eşlik eden başka hastalıkları da varsa orta düzeydeki soğuğa maruz kaldıktan
sonra hipotermi geliştirmeye eğilimi artar. Tam tersi durumlarda da vücut ısısının normal
değerin üstüne çıkması olarak tanımlanan hipertermi gelişebilmektedir. Yaşlılarda
hiperterminin en yaygın nedeni geçirilen (idrar yolları enfeksiyonu gibi) ve önlem alınmayan
infeksiyonlardır. Yüksek ateş sırasında taşikardi, ağız kuruluğu, sık solunum, halüsinasyonlar,
bayılma vb. belirtiler görülür. Tablo 9.4’te hipotermi ve hipertermi için riskli yaşlılar
gösterilmiştir.
Tablo 9.4. Hipotermi ve Hipertermi yönünden Riskli Yaşlılar
Hipotermi(35 ° C ve altı)
- Isınma koşulları yetersiz olan,
- Yalnız yaşayan,
- Kronik hastalığı olan,
- Vazodiladasyon
/vazokonstrüksiyon etkisi olan
ilaç kullananlar

Hipertermi (37.8° C ve üstü )
- İnfeksiyonu olan,
- Dolaşım sorunları olan,
- Dehidratasyonlu,
- Ortam ısısına uygun giyinmeyen

Hipotermi: Hemşirelik girişimleri:
 Yaşlıya hipotermiden nasıl korunacağı konusunda öğretim yapmak (iyi giyinme,
yeterli battaniye ve aktif kalma vb),
 Hipotermi şüphesi varsa el ve ayakları battaniye ile kapatarak ısıtmak,
 Vücut ısısı saatte 0.6 °C’den fazla yükseltilmemelidir,
 Yaşlı ısıtılırken aritmiler yönünden gözlenmeli,
 Oda ısısı 20-21.1 °C arasında tutulmalı,
 Uyku sırasında elektrikli battaniye kullanmasına izin verilmemelidir (kardiyak
atımdaki yetersizlik nedeniyle hipotansiyona ve vazodilatasyona yol açar).
Hipertermi: Hemşirelik girişimleri:
 Ateş düşürmeye yönelik güncel tüm uygulamalar yaşlı bakımında da geçerlidir. Ateşin
derecesine göre direktifle ateş düşürücüler, ılık ya da soğuk uygulama yapma, hafif
giysiler/çıkarma vb. önlemleri almak,
 Hafif hipertermide soğuk içecek vermek, ılık su ile el-yüz yıkamak, ince giymek,
yeterli dinlenmek, aktivite düzeyini azaltmak,
 Vücut ısısını sık değerlendirme önemlidir. Çevre ısısının yaşlının vücut ısısını
artırmayacak şekilde denetim altına alınması; direkt güneşten sakınma, hafif giysili
olma, hafif yeme, yeterli dinlenme vb. gibi önlemler alınmalıdır.
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9.5.4. İlaç Kullanımı
Yaşlılarda ilaç farmokinetiği (ilaç emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı)
değişmiştir. Ayrıca ilaç araştırmalarının çoğu yaşlıları kapsamaz. Bu sebeple ilaçların etkileri,
yan etkileri vb. konularda bazı bilinmeyen durumlar olabilir. Yaşlılara yaygın olarak reçete
edilen ilaçlar; sedatifler, hipoglisemik ajanlar, kalp ilaçları ve diüretiklerdir. Çoklu ilaç
kullanmaya bağlı ilaç etkileşimleri olabilir; ilaç etkileşimi yaş ve reçete edilen ilaç sayısı ile
artar. Ayrıca yaşlılarda doğru ve uygun ilaç kullanımında davranışsal sorunlar (düzensiz ve
fazla ilaç kullanma, reçetesiz kullanma yada bırakma vb.) sık karşılaşılır.
İlaç kullanımına yönelik hemşirelik girişimleri:
 Doğru ilaç kullanma hakkında eğitim ve denetim,
 İlaç kullanımını kolaylaştırıcı yöntemler kullanma (ilaç tanıma, yeterli okuma,
kapsülleri dilin önüne hapları dilin arkasına yerleştirme gibi),
 İlaçlara bağlı yan etki gelişme riski olanları (yalnız yaşayan, birden çok kronik
hastalığı, böbrek yetersizliği, ilaç alerjisi öyküsü olan, zayıf, mental durumu bozuk ve
mali sorunları olanlar gibi) belirleme ve izleme önemlidir.
9.5.5. Uyku Sorunları
Yaşlıların bilinenin aksine uyku ihtiyacı azalmaz sadece uyku şekilleri değişir. Uyku
ritminde kaymalar (daha erken uyuma ve uyanma gibi) görülür. Yaşlılarda derin uyku (3. ve
4. uyku evresi) ve hızlı göz hareketleri (REM uykusu)yaşla birlikte azalır. Uyku evrelerinden
4. Evre fizyolojik iyilik halinin sağlanmasında temel rol oynar, REM uykusu ise gerilim ve
anksiyeteyi gidermede rol oynar. Bazı ilaçlar REM uykusunu azaltabilir. Depresyon, çevresel
koşullar, gün içinde fazla uyuma süreleri vb. nedenler uykuyu etkiler. Uyku sorunları
yorgunluk, sinirlilik ve ağrıya hassasiyeti artırır.
Uyku sorununa yönelik hemşirelik girişimleri:
 Bireyin uyku öyküsü değerlendirilmeli (mevcut ve geçmiş uyku biçimleri,
değişiklikler, gün içinde kısa uyku süreleri, aktivite düzeyi, diyeti, alkol, ilaç ve
kafein kullanımı vb.),
 İyi bir uyku için gerekli çevre koşulları sağlamada birey ve aileye eğitim verilmeli,
 Bireyin gün içindeki aktiviteleri daha erken saatlere alınmalı,
 Bireyin yaşadığı ortamda uykuyu engelleyen nedenler tanımlanmalı ve önlemler
alınmalıdır. azaltılmalı.
9.5.6. Ağız-Diş Sağlığı Sorunları
Diş kayıpları, çürükleri yada diş eti hastalıkları yaşlılarda yüksek olmakla birlikte
yaşlanmanın normal bir sonucu değildir. Ağız-diş sağlığı sorunları, geçirilen yaşamdaki pek
çok nedenin kümülatif toplamının bir sonucudur. Kullanılan bazı ilaçlar ve tükürük salgısının
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azalması ile oral mukoza etkilenir. Yaşlıda bazı hastalıklar nedeniyle his kayıpları olabilir ve
sıcak içeceklere/yiyeceklere duyarsızlık sonucu ağız-içi/ oral lezyonlar kolayca gelişebilir.
Ayrıca düzenli diş bakımının yapılmaması da önemli sorundur.
Ağız-diş sağlığına yönelik hemşirelik girişimleri:
 Yaşlının ağız sağlığını sürdürebilmesi için öz-bakımını desteklemek,
 Rutin bakımını yapamayan bireylerin ağız bakımı yumuşak diş fırçası ile yapılmalı,
 Diş fırçalamayı tolere edemeyenlerin ağız temizliği normal tuzlu su (% 10) ile
yapılmalı,
 Total diş protezi kullanan yaşlıların yatarYatma zamanı takma dişler çıkarılmalı,
 Düzenli (6-12 ay ara ile) diş kontrolleri yapılmalı.

9.6. Gerontoloji ve Geriatri Hemşireliği
Gerontoloji ve geriatri ve terimleri, yaşlılık ya da yaşlanma kavramları içinde sık
kullanılan terimlerdendir. Gerontoloji, yaşlanmayı inceleyen bilim dalı olarak oldukça
kapsamlı şemsiye bir terimdir. Gerontoloji altında “geriatri, sosyal gerontoloji, gero-psikoloji,
gero-farmakoloji, gerontoloji hemşireliği, gerontoloji rehabilitasyon hemşireliği vb.” gibi
çeşitli alt alanlar yer alır. Geriatri ise yaşlılık dönemindeki hastalıklara odaklı olup özellikle
yaşlanan kişilerin tıbbi bakımına işaret eder.
Gerontoloji hemşireliği, iş sağlığı, okul sağlığı ve evde bakım gibi halk sağlığı
hemşireliğinde özel alanlardan biridir. Gerontoloji hemşireleri, toplumda sağlıklı yaşlılarla,
hastaneye yatmayı ve tedaviyi gerektiren akut olarak hastalanmış yaşlılarla ve kronik olarak
hasta ya da evde bakım, hospis, bakım evi gibi uzun dönem bakım kurumlarındaki yetersizlik
gelişmiş yaşlılarla çalışır. Gerontoloji hemşireliğinin uygulama odağı ölünceye kadar “yaşlılık
dönemindeki” tüm yaşlıları kapsar. Gerontoloji hemşiresinin en temel rolleri, bakım verici,
eğitici, yönetici, savunuculuk olup, danışman, vaka yöneticisi, hizmet koordinatörü, geriatrik
bakım yöneticisi ise uzmanlık düzeyindeki ileri rolleridir.

9.7. Yaşlı Sağlığına Yönelik Halk Sağlığı Hemşireliği İşlevleri
Yaşlı sağlığını korumaya yönelik halk sağlığı hemşireliği işlevleri primer, sekonder ve
tersiyer koruma düzeyinde ele alınmıştır. Buna göre halk sağlığı hemşireliği uygulama
alanlarında yaşlı bireylerle çalışan hemşireler, koruma yaklaşımlarına göre hemşirelik
aktivitelerini gerçekleştirebilirler:
9.7.1. Primer Koruma Yaklaşımları




Gelişimsel bir dönem olarak yaşlanmaya uyum sağlamada bireye yardımcı olmak,
Yaşlanmanın yol açtığı fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi vermek,
Egzersiz yapmama, sigara içme, fazla alkol alma, obesite, yağ-kolesterolü yüksek
diyet, kazalar ve çevresel zararlar gibi sağlık risk faktörleri hakkında eğitim
yapmak,
216







Bireyin sağlığını koruma ve sürdürmesine aktif katılımını sağlamak; sağlıkta özsorumluluğu geliştirmek ve desteklemek,
Kullandığı ilaçları hakkında eğitim yapmak,
Kazalardan korunmak amacıyla çevresel tanılama yapmak, önlem almak ve
bireyin almasını sağlamak,
Sivil toplum çalışmalarına katılımı teşvik etmek,
Aile bireylerinin yaşlanan aile üyesine uyum sağlamalarında destek olmak (normal
yaşlanma süreci, sağlık ve sosyal sorunlar vb. konular hakkında bilgi sağlayarak).

9.7.2. Sekonder Koruma Yaklaşımları









Yaşlı bireyin kapsamlı sağlık tanılamasını yapmak (vücuttaki sistem değişiklikleri,
aile özellikleri, çevresi ve toplumdaki konumu vb. gibi),
Yaşlı bireyin sağlık sorunlarını belirlemek için toplum tarama programları yapmak
(bakınız 9.7.4. nolu başlık),
Yaşlı bireyi hastalıkları ve tedavileri hakkında eğitmek,
Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye yönelik ev bakımı hizmetlerini
denetlemek,
Sağlık sorunlarının yol açtığı yaşam biçimi değişikliklerine uyum sağlamada
(örneğin kalp-damar hastalığı olan yaşlılar için tuzsuz yemek hazırlama vb.) birey
ve aileye yardımcı olmak,
Hemşirelik hizmetlerini koordine etmek,
Birey ve aileye yaşlının ihtiyaç duyduğu konularda var olan sağlık kaynakları ve
olanakları hakkında bilgi vermek.

9.7.3. Tersiyer Koruma Yaklaşımları







Yaşlı bireyin bakımının sürekliliğini sağlamada birey /aileye yardımcı olmak,
Hemşirelik hizmetleri ile diğer sağlık ekibi üyeleri arasındaki koordinasyonu
sağlamak,
Yaşlı bireylerin bakımından sorumlu kişiler için eğitim programları sağlamak,
Bireyin gereksinimlerine göre rehabilitasyon stratejilerini başlatmak,
Yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal sorunlarına yönelik hazırlanan yasa ve politikaları
desteklemek, savunuculuk yapmak,
Yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya yönelik “toplum
destek ağları” oluşturmak.

9.7.4.Yaşlılara Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Toplumda yaşlılara yönelik var olan koruyucu programlardan yararlanarak, bu hizmetler
yok ise kurumsal olanakların elverdiğince sağlık programları planlayarak yaşlı bireylerin
kullanmaları ya da katılımları sağlanmalıdır. Başlıca koruyucu hizmetler aşağıda
sıralanmıştır:
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 Bağışıklama,
 Erken Tanı ve Taramalar
o Kanser
 Meme kanseri (Klinik meme muayenesi, Mamografi)
 Kolorektal kanser (sigmoidoskopi,dışkıda gizli kan)
 Serviks ve uterus kanseri (pap-smear, klinik muayene, endometrial biopsi)
 Prostat kanseri (Klinik muayene, ultrason ve laboratuvar testi)
o Kan basıncı ölçümü,
o Görme muayenesi ve glukom taraması,
o İşitme testleri,
o Kolesterol ölçümleri,
o Diyabet taraması,
o Troid taraması,
o Asemptomatik koroner arter hastalığı (egzersiz, stres testi)
o Osteoporoz taraması,
o Diş sağlığı tanılaması,
o Mental durum/demans, depresyon tarama,
 Eğitim ve Danışmanlık
o Beslenme ve kilo kontrolü,
o Sigara bırakma programları,
o Stres yönetimi ve egzersiz,
o İlaç tedavisi,
o Ev güvenliği ve yaralanmalardan korunma vb.
konularını kapsar.
Sonuç olarak, değişen demografik ve nüfus özelliklerimize göre ülkemizde yaşlı nüfusu
ve yaşlı sağlığı sorunları giderek artmaktadır. Halk sağlığı hemşireliği alanlarında çalışan
hemşireler yaşlı nüfusun özellikleri, sağlık gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve
“sağlıklı yaşlanma” konularını önemsemelidirler. Halk sağlığı hemşireleri yaşlı sağlığını
koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık hizmetleri ve hemşirelik işlevlerini primer, sekonder ve
tersiyer koruma düzeyinde planlamalı, planlanan hizmetleri yürütmeli ve sonuçlarını
değerlendirmelidir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
SB Yayını (2015). Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı
2015-2020, Sağlık Bakanlığı, Yayın No: 960, Ankara.

2) Aşağıdaki Bakanlıkların web sayfalarını ziyaret ediniz, yaşlı sağlığını ilgilendiren
mevzuat ve yayınlar yönünden kısaca inceleyiniz.
a. Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı
Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı
b. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü”
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Uygulama Soruları
1)

Yaşadığınız ya da çalıştığınız çevrede 65 yaş üstünde bildiğiniz bir yaşlı
bireyi gözünüzün önüne getiriniz (gerekirse sohbet ediniz). Birey fizyolojik
olarak nasıl görünüyor? Diğer yaş gruplarından farklı özellikleri nedir?
Hangi sağlık ve sosyal sorunları ya da problemleri var?

2)

Yaşadığınız çevrede yaşlılara yönelik hangi sağlık ve sosyal hizmet
kuruluşları vardır? İki örnek inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Literatürde genel olarak 65 yaş ve üstündeki bireyler “yaşlı” olarak kabul edilir. 2015
yılı verilerine göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranı % 8.2 olup, ülkemizde yaşlı nüfusu giderek
artmaktadır. Mevcut veriler ülkemizin “yaşlı toplum” kategorisinde olduğunu göstermektedir.
Yaşlılık, zaman içinde bireyde gelişen fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve spiritüel gibi pek
çok alanda oluşan tüm değişikliklerin toplamıdır. Bu değişiklikler yaşlının uyum yeteneğini
etkileyerek daha kırılgan olmasına ve sağlık problemleri yaşamasına yol açar. Kronik
hastalıklar, yaşlıları en fazla etkileyen tıbbi kaynaklı sağlık sorunlarından olup ülkemizde tüm
ölümlerin yaklaşık % 79’u kronik hastalıklar nedeni ile meydana gelmektedir. Ülkemizde
yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal hizmetler Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
bünyesindeki “Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Daire Başkanlığı” ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”
tarafından yürütülmektedir. Yaşlılarda yaygın görülen başlıca sorunlar, “beslenme, kazalar,
ısı stresi (hipotermi ve hipertermi), ilaç kullanımı, uyku sorunları ve ağız-diş sağlığı”
sorunlarıdır.
Gerontoloji ve geriatri ve terimleri, yaşlılık ya da yaşlanma kavramları içinde sık
kullanılan terimlerdendir. Gerontoloji altında “geriatri, sosyal gerontoloji, gero-psikoloji,
gero-farmakoloji, gerontoloji hemşireliği, gerontoloji rehabilitasyon hemşireliği vb.” gibi
çeşitli alt alanlar yer alır. Gerontoloji hemşireliği, iş sağlığı, okul sağlığı ve evde bakım gibi
halk sağlığı hemşireliğine özel çalışma alanlarından biridir. Yaşlı sağlığını korumaya yönelik
halk sağlığı hemşireliği işlevleri primer, sekonder ve tersiyer koruma düzeyinde sunulabilir.
Toplumda yaşlılara yönelik başlıca koruyucu programlar ise “bağışıklama, erken tanı ve
tarama; eğitim ve danışmanlık’ kapsamında sunulabilir.
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Bölüm Soruları
1) Kronolojik olarak yaşlılık dönemleri nasıl sınıflandırılır?
2) Ülkemizde yaşlı sağlığı hizmetlerinden hangi Bakanlık/lar sorumludur?
3) Yaşlılara yönelik erken tanı ve tarama programlarından 5’ini sıralayınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılı verilerine göre Türkiye’deki yaşlı nüfus oranını
gösterir?
a. % 4.5
b. % 5.3
c. % 6.2
d. % 8.2
e. % 10.2
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayı etkileyen faktörler arasındadır?
I.
Genetik yapı
II. Çevre
III. Eğitim durumu
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve II

e. II ve III

6) Yaşlılık döneminde “düşme” yaygın görülen sorunlardandır. Aşağıdakilerden hangisi
yaşlıda düşme risk faktörleri arasındadır?
I.

Görme problemleri

II.

İşitme problemleri

III.
a. Sadece I

Çoklu ilaç kullanımı
b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve II

e. I ve III

7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen kas-iskelet sistemi değişikliklerindendir?
I.
Yağ dokusu azalır
II. Vücut kas dokusu azalır
III. Vücut uzunluğu azalır
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. II ve III

8) Aşağıdakilerden
hangisi
yaşlılarda
görülen
değişikliklerindendir?
I.
Damarların esnekliği azalır
II. Damar duvarının kalınlığı azalır
III. Kalbin yağlanması azalır
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve II

e. I,II ve III
kardiyo-vasküler

sistem

e. I,II ve III

9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen “beslenme
hemşirelik girişimlerindendir?
I.
Su alımı sınırlandırılmalı
II. Menü planlamaya yardım edilmeli

sorunlarına” yönelik
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III.
a. Sadece I

Her zaman tuz kısıtlaması yapılmalı
b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve II

e. I,II ve III

10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik primer koruma yaklaşımları arasındadır?
I.
II.
III.

Yaşlanmanın yol açtığı değişiklikler hakkında bilgi vermek
Sağlıkta öz-sorumluluk yerine daha pasif yaşamasını sağlamak
Sivil toplum çalışmalarına katılımı teşvik etmek
a. Sadece I

Cevap anahtarı: 4)d,

b. Sadece II
5)d,

c. Sadece III d. I ve III

e. II ve III

6)e,

10) d,

7) d,

8)a,

9)b,
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10. BİRİNCİ BASAMAKTA KRONİK HASTALIK YÖNETİMİ*

*Bu bölüm Yard. Doç.Dr. Gülhan COŞANSU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
10.1. Kronik Hastalık Kavramı ve Kronik Hastalıklarla Mücadele
10.1.1. Kronik Hastalık Kavramı
10.1.2. Kronik Hastalıklarla Mücadele
10.2. Türkiye’de Yaygın Görülen Kronik Hastalıklar
10.2.1. Kardiyovasküler Hastalıklar
10.2.2. Kanserler
10.2.3. Kronik Solunum Yolu Hastalıkları
10.2.4. Diyabet
10.3.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yapısı İçinde Kronik Hastalık Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Kronik hastalık nedir?
2) Dünyada ve ülkemizde en fazla ölüme yol açan kronik hastalıklar nelerdir?
3) Kronik hastalıkların sağlık sistemleri açısından önemini tarışınız.
4) Kronik hastalıklardan korunma konusunda toplumsal müdahaleler neler olabilir?
Tartışınız.
5) Birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde kronik hastalıkların yönetimi
konusunda tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kronik hastalık kavramı ve
kronik hastalıkların temel
özellikleri

Kronik hastalığın tanımı, temel
özellikleri ve bu hastalıkların
önemi hakkında fikir sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Kronik hastalıklar için risk
faktörleri

Kronik hastalıklar için risk
faktörü olarak Kabul edilen
durumlar ve risk yönetimi
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Kronik Hastalıklarla
Mücadele

Kronik Hastalıklarla Mücadele Okuyarak/Araştırarak
konunda uluslar arası
faaliyetler hakkında fikir sahibi
olmak

Yaygın kronik hastalıklar

Ülkemizde en yaygın görülen
kronik hastalıklar hakkında
fikir sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde kronik
hastalık yönetimi

Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde kronik hastalık
yönetimi hakkında fikir sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
● Kronik hastalık
● Bulaşıcı olmayan hastalıklar
● Kronik hastalık risk faktörleri
● Kardiyovasküler hastalıklar
● Kanserler
● Kronik solunum sistemi hastalıkları
● Diyabet
● Birinci basamak
● Aile hekimi
● Aile sağlığı elemanı
● Eylem planı
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Giriş
Yaşadığımız yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme
alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam
süresinin artmasına neden olmuştur. Yaşam süresinin uzaması istendik bir durum olmakla
birlikte beraberinde bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığında artış olmuştur.
Toplumlarda yaşlı nüfusun çocuk nüfusa oranla artış eğiliminde olması, sağlık sorunlarının
çocukluk çağı hastalıklarından yaşlanma ile artan kronik hastalıklara doğru kaymasına yol
açmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve sosyal sınıfların yapısına bakılmaksızın kronik
hastalıkların günden güne arttığı bilinmektedir.
Bulaşıcı olmayan (kronik) hastalıklar (BOH) tüm dünyada her yıl diğer tüm
nedenlerin toplamından daha fazla ölüme yol açmakta ve en önemli ölüm nedeni olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyadaki tüm ölümlerin üçte
ikisinden fazlası bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmakta, ölümlerin önemli bir kısmı
30-70 yaş arası nüfusta olmakta ve erken ölüm niteliği taşımakta, tüm ölümlerin %80’den
fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.
Uluslar arası otoriteler tarafından 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak
tanımlanan kronik hastalıklar yüksek ölüm oranları, sağlık harcamalarındaki aşırı artış ile
sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından da küresel bir tehdit olarak görülmektedir.
Hızlı artmalarına ve eşitsiz dağılımlarına karşın her yıl kronik hastalıklara bağlı
ölümlerin yol açtığı insani ve sosyal etkinin büyük kısmının uygun müdahalelerle
önlenebileceği vurgulanmaktadır.
Tüm dünyadaki artışa paralel olarak ülkemizde de kronik hastalıkların görülme oranı
ve kronik hastalıklı bireylerin sayısı hızla artmaktadır. Kronik hastalık kaynaklı ölümler tüm
ölüm nedenlerinin %86’sını oluşturmaktadır.
Bu ünitede kronik hastalıklar hakkında ve birinci basamak sağlık hizmetleri
kapsamında kronik hastalıkların yönetimi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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10.1. Kronik Hastalık Kavramı ve Kronik Hastalıklarla Mücadele
10.1.1.Kronik Hastalık Kavramı
Kronik hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) olarak da adlandırılır. Bu
hastalıklar uzun süren ve yavaş ilerleme gösteren, genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel
etkilerden kaynaklanan, aşı ile önlenemeyen, tedavi ile tamamen ortadan kaldırılmayan
hastalıklar olarak da tanımlanır. Başka bir ifade ile kronik hastalıklar:
•
•
•
•
•
•

kontrol edilebilen ama tam olarak tedavi edilemeyen,
komplikasyonları ile kalıcı sekeller bırakabilen,
bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen,
hastanın rehabilitasyonu ve tedavisi ileri uzmanlık gerektiren,
uzun bir süre boyunca bakım, gözetim ve denetim gerektireceği beklenen ve
izlem ve tedavisi yüksek maliyetli hastalıklardır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) en fazla ölüme neden olan kronik hastalıkları dört ana
grupta sınıflamıştır. Bunlar:
1. Kalp damar hastalıkları (İnme,hipertansiyon, koroner kalp hastalığı vb)
2. Kanserler
3. Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH, Astım vb)
4. Diyabet

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bulaşıcı olmayan hastalıklar diğer bütün
nedenlerin tamamının toplamından daha fazla ölüme neden olan en önemli küresel ölüm
nedenidir. Her yıl 38 milyon insan kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik
solunun sistemi hastalıkları nedeni ile hayatını kaybetmektedir.
Hayatını kaybeden 14 milyon kişi ise 30-70 yaş aralığındadır, yani bu ölümler erken
ölüm olarak adlandırılmaktadır. Kronik hastalıklar sanıldığı gibi ağırlıklı olarak gelişmiş
ülkelerin sorunu olmaktan çıkmıştır. Kronik nedenlere bağlı ölümlerin %85’i ise gelişmekte
olan orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Mortalite ve morbidite verileri
bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişmekte olan ülkelerde artış eğiliminde olduğunu
göstermektedir. Kardiyovasküler hastalıklar ve diyabete bağlı ölümlerin yüzde 80’den fazlası,
kronik obstrüktif akciğer hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 90’dan fazlası, kanser ölümlerinin
üçte ikisinden fazlası gelişmekte olan ülkelerdedir.
Dünya Sağlık Örgütünün tahminleri, bulaşıcı olmayan hatalıkların önümüzdeki on
yılda toplam ölüm sayısının önemli ölçüde artmasından sorumlu olacağını göstermektedir.
Kronik hastalıklara bağlı ölümlerin 2010 ve 2020 yılları arasında bütün dünyada %15
oranında artacağı tahmin edilmektedir. En büyük artışlar DSÖ Afrika, Güneydoğu Asya ve
Doğru Akdeniz bölgelerinde yaşanarak %20’nin üzerine çıkacaktır. Bununla birlikte DSÖ
Avrupa Bölgesi’nde artış olmayacağını tahmin etmektedir.
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Kaza‐
Yaralanmalar
9,0%

Bulaşıcı has.,
annelik, doğum
ve beslenme
durumu 23,0%
Bulaşıcı
olmayan
hastalıklar
68,0%

Şekil 10. 1. Küresel düzeyde ölüm nedenleri

Kanserler
21,7%
Diyabet 4,0%

Kronik solunum
yolu hastalıkları
10,7%

Kardiyovasküler
hastalıklar
46,2%

Diğer bulaşıcı
olmayan
hastalıklar
17,4%

Şekil 10.2. Küresel düzeyde ölümler içinde bulaşıcı olmayan hastalıkların
dağılımı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların düşük gelirli toplumlarda hızla arttığı, toplumlara
getirdiği insani ve ekonomik yükün sağlık sistemlerini zorladığı bilinmekte, hızlı artışa ve
eşitsiz dağılımlarına karşın kronik hastalıkların yol açtığı insani ve sosyal etkinin büyük
kısmının risk faktörlerinin azaltılması, erken tanı ve zamanında tedavi gibi uygun
müdahalelerle önlenebileceği vurgulanmaktadır.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli bir bölümü için dört ortak risk faktörü
tanımlanmıştır. Bunlar:
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1.
2.
3.
4.

Sigara kullanımı,
Fiziksel inaktivite,
Aşırı alkol kullanımı
Sağlıksız beslenme

Kronik hastalıkların önlenebilir nitelikte olduğu, bulaşıcı olmayan hastalıklardan
kaynaklanan bu erken ölümlerin çoğunun tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel
hareketsizlik ve zararlı düzeyde alkol kullanımı gibi ortak risk faktörlerinin kontrol altında
tutulması ve halkın sağlık ihtiyaçlarına daha etkili cevap verebilmek için sağlık sistemlerinin
güçlendirilmesi yaklaşımı ile büyük ölçüde önlenebileceği vurgulanmaktadır.

10.1.2. Kronik Hastalıklarla Mücadele
Bulaşıcı olmayan hastalıklar artık iyi bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü ve Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar bu hastalıklarla küresel mücadele
edilebilmesi için organizatör olarak görev almakta ve üye ülkeleri ortak çabaya davet
etmektedir.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Ele Alınmasında Küresel Adımlardan bazıları aşağıda
listelenmiştir.
Yıl

Eylem-Karar

2000

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi Ve Kontrol Stratejisi

2003

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

2004

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Beslenme, Fizik Aktivite Ve Sağlık Stratejisi

2007

Bulaşıcı Olmayah Hastalıkların Önlenmesi Ve Kontrolü Küresel Stratejinin
Uygulanması Kararı WHA60.23

2008

Dsö Küresel Tütün Epidemisi 2008 Raporu
Alkolün Zararlı Kullanımını Azaltma Stratejisi Kararı WHA61.4

2008-2013

Orta Vadeli Stratejik Plan 2008-2013
Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Küresel Eylem Planı

2009

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ağı

2010

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara İlişkin Küresel Durum Raporu

2011

Moskova Deklerasyonu
Birleşmiş Milletler Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Politik Deklerasyonu

2013-2020

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Küresel Eylem Planı

2014

Birleşmiş Milletler Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Sonuç Dokümanı
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Dünya Sağlık Örgütü Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü
Stratejisi 2008-2013 Eylem Planının ardından 2013-2020 Eylem planı hazırlamış ve altı ana
hedef belirlenmiştir. Bu eylem planının genel hedefleri;
1. Uluslararası işbirliğinin ve savunuculuğun güçlendirilmesi yoluyla küresel,
bölgesel ve ulusal gündemlerde ve uluslararası ortaklık sağlanmış kalkınma
hedeflerinde bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne öncelik
verilmesini sağlamak.
2. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne ilişkin ülke yanıtlarını
hızlandırmak için ulusal kapasiteleri, liderliği, yönetişimi, çok sektörlü eylemi
ve ortaklıkları güçlendirmek.
3. Sağlığı geliştirici ve teşvik edici ortamların oluşturulmasıyla bulaşıcı olmayan
hastalıkların değiştirilebilir risk faktörlerini ve altta yatan sosyal belirleyicileri
azaltmak.
4. Sağlık sistemlerini insan odaklı birinci basamak sağlık hizmetleri ve evrensel
sağlık güvencesi aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve
kontrolünü ve altta yatan sosyal belirleyicileri ele alabilecek şekilde
güçlendirmek ve yönlendirmek.
5. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne ilişkin yüksek kaliteli
araştırma ve geliştirme konusunda ulusal kapasiteyi geliştirmek ve
desteklemek.
6. Bulaşıcı olmayan hastalıkların eğilimlerini ve belirleyicilerini izlemek ve
önleme ve kontrol konusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek.

Eylem planının hayata geçirilmesiyle 2025 yılı için beklenen Küresel Hedefler ise;
1. Kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet veya kronik hava yolu hastalığından
kaynaklanan erken ölümlerde %25 azalma.
2. Zararlı düzeyde alkol kullanımında en az %10 azalma.
3. Yetersiz fiziksel aktivite prevalansında %10 azalma.
4. Nüfusun ortalama tuz/sodyum tüketim oranında %30 azalma.
5. 15 yaş üstü bireylerde tütün kullanım prevalansında %30 azalma.
6. Yüksek kan basıncı prevalansında %25 azalma veya yüksek kan basıncı prevalansının
kontrol altına alınması.
7. Diyabet ve obezite artışının durdurulması.
8. Kalp krizlerini ve felçleri önlemek için (glisemik kontrol dahil) ilaç tedavisi ve
danışmanlık alabilecek insanların en az %50’sinin tedavi alabilmesi.
9. Önde gelen bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için gerekli makul fiyatlı temel
teknolojilerin ve jenerikler dahil temel ilaçların kamu kurumlarında ve özel
kurumlarda sunulabilirliğinin %80 oranına çıkarılması.
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10.2.Türkiye’de Yaygın Görülen Kronik Hastalıklar
Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme oranları ve ölüm oranları Dünya
Sağlık Örgütünün raporları ile benzerlik göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2014 Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar Ülke Profilleri raporuna göre ülkemizdeki ölüm nedenleri arasında
bulaşıcı olmayan hastalıkların toplam payının %86 olduğu görülmektedir. Ülkemizde ölüme
neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklar 1) Kardiyovasküler hastalıklar (%47); 2) Kanserler
(%22); 3) Kronik Solunum Yolu Hastalıkları (%8) ve 4) Diyabet (%2) şeklinde
sıralanmaktadır (Şekil 10.3).
Bulaşıcı has.,
annelik, doğum
ve beslenme
durumu
7%

Kaza‐
Yaralanmalar
7%

Diğer bulaşıcı
olmayan
hastalıklar
7%
Diyabet
2%

Kronik solunum
yolu hastalıkları
8%

Kanserler
22%

Kardiyovasküler
hastalıklar
47%

Şekil 10.3. Türkiye’de ölüm nedenlerinin dağılımı (DSÖ-2014)

Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele stratejileri uluslararası
ortaklıklarla oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında Stratejik Amaç
1- Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik
etmek amacı altında Hedef 1.10: “Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk
faktörlerini azaltmak ve izlemek”, Stratejik Amaç 2- Birey ve topluma erişilebilir, uygun,
etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak amacı altında Hedef 2.6: "Bulaşıcı olmayan
hastalıkların komplikasyonlarını kontrol etmek ve azaltmak" hedefi altında konuya geniş yer
verilmiştir. Bu hedeflere yönelik stratejiler ise;
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-

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda farkındalığı artırmak,
Bulaşıcı olmayan hastalıkların izlenmesi ve yönetimi için sürveyans sistemi
kurmak,
Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik önleme ve kontrol programlarını
güçlendirmek,
Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi konusunda farkındalık
oluşturmak ve
Kronik hastalıklara verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek olarak
belirlenmiştir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele birinci, ikinci, üçüncü basamakta koruyucu,
tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler açısından ortak bir yaklaşım ve eşgüdüm gerektirir.
Hastalık kontrol programlarıyla kişilere ve topluma yönelik tüm sağlık hizmetlerinde ortak
bakımın ve eşgüdümün nasıl sağlanacağı kararlaştırılmalıdır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı
tarafından uluslararası öneriler çerçevesinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla ilgili aşağıdaki
programlar hazırlanmış ve yürütülmektedir.
• Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2015-2020)
• Türkiye Tütün Kontrol Programı-Eylem Planı (2015-2018)
• Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2014 - 2017)
• Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011- 2015)
• Türkiye Diyabet Programı (2015-2020)
• Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017)
• Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2014-2017)
• Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı (2015-2020)
• Ulusal Kanser Kontrol Programı (2013-2018)
10.2.1. Kardiyovasküler Hastalıklar
Kardiyovasküler hastalıklar, küresel ölçekte başta gelen ölüm nedenidir. Uzun bir süre
daha bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü 2012 yılında 17,5 milyon insanın kardiyovasküler hastalıklar nedeni ile öldüğünü ve
bu rakamın küresel ölümlerin %31’ini, kronik hastalıklara bağlı ölümlerin de %46.2’sini
oluşturduğunu (şekil 10.2), bu ölümlerin 7,4 milyonunun koroner kalp hastalığına, 6.7
milyonunun inmeye bağlı olduğunu, ölümlerin %82’sinin düşük ve orta gelirli ülkelerde
meydana geldiğini rapor etmektedir.
Kardiyovasküler hastalıklar bulaşıcı olmayan
hastalıkların oluşturduğu hastalık yükünde önemli bir paya sahip olmasına rağmen büyük
ölçüde “önlenebilir” hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü; kan basıncı, obezite, kolesterol ve
sigara içiminin kontrolü ile kardiyovasküler hastalık görülme sıklığının yarıya
indirilebileceğini, bu hastalık için yüksek risk taşıyan bireylerin uygun müdahale ve
danışmanlık ile hastalıktan korunabileceğini bildirmektedir.
Türkiye’de ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırada %47 oranı ile
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kardiyovasküler hastalıklar yer almaktadır (Şekil 10.3). Kardiyovasküler hastalıklar grubunda
iskemik kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, romatizmal kalp hastalıkları,
inflamatuar ve hipertansif kalp hastalıkları, periferik damar hastalıkları bulunmaktadır.
Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı; Risk Faktörlerine
Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı” 25 Aralık 2007 Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi imza
töreninde açıklanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu eylem planının devamı niteliğinde
“Kalp ve Damar Hastalıklarında İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve
Eylem Planı 2010-2014” onun ardından da "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve
Kontrol Programı Eylem Planı 2015-2020" hazırlanmıştır. Son eylem planı 9 amaç
çerçevesinde 36 hedeften oluşan ayrıntılı bir plandır.

10.2.2. Kanserler
Kanserler, son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli toplumsal
sağlık problemlerinden biridir. Dünyada ölüm nedenleri arasında %21.7 oranı ile ikinci sırada
yer alan kanserin (şekil 10.2) 2030 yılına kadar hızla artarak birinci sıraya yerleşeceği
öngörülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında 14 milyon kanser tanısı konduğunu ve
8.2 milyon insanın kanser nedeni ile hayatını kaybettiğini, önümüzdeki 20 yılda kanser
görülme oranının %70 artacağını rapor etmektedir. Dünya genelinde en yaygın ilk beş kanser
türü Erkeklerde: Akciğer, Prostat, Koleraktal, Mide ve Karaciğer; Kadınlarda: Meme,
Kolorektal, Akciğer, Serviks ve Mide kanseridir.
Türkiye coğrafi, kültürel, ekonomik ve sosyal farklılıkların gözlenebildiği ülkelerden
biridir. Bu farklılıklar kanser gibi çok sayıda etken ile ilişkili olarak gelişebilen bir hastalığın
kontrolü söz konusu olduğunda çok daha karmaşık bir tablo ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Kanser büyük oranda çevresel, daha az oranda da genetik faktörlere bağlı
oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite, sağlıksız beslenme ve
infeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle risklerin kontrolü ile önlenebildiği,
taramalarla ve erken tanı ile ölümlerin azaltılabildiği ve yaşam kalitesinin sürdürülebildiği
göz önüne alınırsa korunmanın önemi artmaktadır. Ülkemizde en yaygın ilk beş kanser türü
Erkeklerde: Akciğer-trekea-bronş, Prostat, Mesane, Koleraktal ve Mide ; Kadınlarda: Meme,
Tiroid, Kolorekral, Serviks-uterus ve Akciğer-trekea-bronş kanseridir. Ulusal ölüm nedenleri
arasında kanser %22 oranıyla ikinci sırada yer almaktadır (Şekil 10.3).
Birleşmiş Milletler 2011 yılında, çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen ve küresel
bir sorun olan kanser ile mücadelede, ulusal kanser kontrol programlarını hazırlamaları ve
uygulamaya geçmeleri hususunda üye ülkelere çağrıda bulunmuştur. Türkiye 2008 yılında ilk
kez yayımladığı Ulusal Kanser Kontrol Programı’nı 2013 yılında yenileyerek bu çağrıya çok
önceden yanıt vermiş, kanser hastalığı ile olan mücadelesini başlatmıştır. Ulusal Kanser
Kontrol Programı hastalığı kontrol etmek için nüfusun büyük çoğunluğunu kapsayan maliyet
etkin çalışmalar yapmayı, vakaların erken belirlenmesi, tedavilerinin yapılması, tedavi
kılavuzlarının geliştirilmesi, semptom kontrolü ve ileri evredeki hastalara mümkün olduğunca
yüksek konforda yaşam kalitesi sağlamayı amaçlar.
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10.2.3. Kronik Solunum Yolu Hastalıkları
Kronik hava yolu hastalıkları (astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı-KOAH)
gerek dünyada ve gerekse ülkemizde hastalık yükünde önemli bir paya sahip olmaları,
ekonomik ve sosyal sonuçları nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarıdır. Dünya Sağlık
Örgütü 2015 yılında KOAH nedenli 3 milyon kişinin öldüğünü, ölümlerin %90'ının düşük ve
orta gelirli ülkelerde olduğunu bildirmiştir. Küresel düzeyde bulaşıcı olmayan hastalıklara
bağlı ölüm nedenleri arasında %10.7 oranı ile kronik solunum yolu hastalıkları üçüncü
sıradadır (şekil 10.2). Ülkemizde de ölüme neden olan kronik hastalıklar içinde kalp
hastalıkları ve kanserlerden sonra kronik solunum yolu hastalıkları %8 ile üçüncü sırada
bulunmaktadır (Şekil 10.3). Ülkemizde KOAH sıklığı her iki cinsiyet için yaklaşık %5 olarak
bildirilmektedir. Kronik solunum hastalıkları içerisinde en sık görülen hastalıklar olan astım
ve KOAH, hava yolunun inflamatuar hastalıklarıdır. Risk faktörleri, patogenetik süreç, tanı,
tedavi ve korunmada pek çok benzerliklere sahiptirler. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tam
olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karekterize, ilerleyici, önlenebilir
ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.
Hastalığın bu ölümcül sonuçlarına karşın hastalık yeterince bilinmemekte, yeterince
tanı konulmamamakta, yanlış tanı konulmakta ve yeterince tedavi edilmemektedir. Geçmişte
KOAH’ın genel kabul gören bir tanımlamasının bulunmayışı, hastalığın prevalansı,
morbiditesi ve mortalitesi ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesini güçleştirmektedir.
KOAH'ın primer nedeni sigara maruziyetidir (aktif ya da pasif içicilik), diğer riskler ise açık
ve kapalı alan hava kirliliği ve çalışma ortamlarındaki hava kirleticilere maruziyettir.
Dünya Sağlık Örgütü kronik solunum yolu hastalıklarının yükünün fazla olması ve
giderek artması nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik çalışmalar başlatılmasını
önermiş ve “Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İşbirliği” (Global Alliance Against
Chronic Respiratory Diseases, GARD) yapılanması gündeme gelmiştir. GARD
organizasyonunun amacı, kronik solunum yolu hastalıkları ile mücadelede ülkelerarası
işbirliğini geliştirerek bu hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmak ve birincil, ikincil ve
üçüncül korunma önlemlerini iyileştirerek hastalık yükünü azaltmaktır. Türk Toraks Derneği
ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak projesi olarak yürütülen “Türkiye GARD Projesi” kapsamında
“Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı ve
Eylem Planı: 2009-2013” geliştirilmiştir. Bu programın devamı niteliğinde olan " Türkiye
Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı: 2014-2017" kapsamında
çalışmalar yürütülmektedir.
10.2.4. Diyabet
Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Diyabetli sayısının her geçen gün artması, diyabetle ilişkili sağlık sorunlarının
insanların yaşamını ve sağlık sistemlerini ciddi derecede etkilemesi bu kanıyı
güçlendirmektedir. Diyabet, yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte günümüzde tüm
dünyada, tüm toplumları ve tüm sosyoekonomik sınıfları etkilemekle birlikte, düşük ve orta
gelir grubundaki ülkelerde hastalığın ve hastalığa bağlı ölümlerin oranındaki artış endişe
vericidir. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF); verilerine göre 1985 yılında 30 milyon
olan diyabetli sayısı tüm öngörülerin çok üstünde artarak 2000 yılında 151 milyona, 2006
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yılında 246 milyona, 2011 yılında 366 milyona, 2015 yılında ise 415 milyona ulaşmıştır. 2040
yılında en az 642 milyon insanın diyabetli olacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
Küresel diyabet prevalansını %8.5, Uluslararası Diyabet Federasyonu ise %8.8 olarak
bildirmektedir. 2040 yılı için beklenen diyabet prevalansı %10.4 olarak rapor edilmektedir.
Mevcut diyabetliler kadar diyabetli adayı olan bozulmuş glukoz toleranslıların (BGT) sayısı
da her geçen gün artmaktadır. 2015 yılında %6.7 oranı ile 318 milyon olan bozulmuş glikoz
Toleransı olanların 2040 yılında 481 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.
Ülkemizde de durum dünya verileri ile benzerlik göstermekte, diyabetin prevalansı ve
hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi (TURDEP-2)
çalışmasına göre 12 yılda (1998-2010) ülkemizde diyabet görülme oranı %90 oranında
artarak %7.2’den %13.7’ye yükselmiştir . 2015 yılı IDF verilerine göre ise ülkemizde diyabet
görülme oranı %14.7 olarak bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de 2000 yılında
yaklaşık 3 milyon olan diyabetli sayısının 2030 yılında 6,5 milyona ulaşacağını tahmin etmiş,
ancak 2030 için tahmin edilen bu değer 2014 yılında aşılmış ve ülkemizdeki diyabetli sayısı 7
milyonun üstüne çıkmıştır.
Uluslar arası sağlık otoriteleri 2015 yılı içinde dünyada her 6 saniyede 1 kişinin,
toplamda ise 5 milyon kişinin diyabete bağlı nedenlerle (1.5 milyonu doğrudan diyabet
nedeni ile) yaşamını kaybettiğini, diyabetlilerin yaklaşık %80’inin düşük ve orta gelir
grubundaki ülkelerde yaşadığını, yaklaşık yarısının hastalığının farkında olmadığını ve bu
hastağın en fazla 40-59 yaş grubundaki erişkin bireyleri etkilediği bildirilmektedir. Diyabet ve
diyabet ile ilişkili komplikasyonlar erken ölümlerin en önemli nedeni olarak görülmektedir.
Küresel düzeyde bulaşıcı olmayan hastalık ölüm nedenleri arasında diyabet %4 oranı ile
diğer hastalıklara göre daha düşük bir paya sahip olsa da diyabetlilerde ölümlerin yarıdan
fazlasının kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu, non-travmatik alt ektremite amputasyonlarının
%60’ından diyabetin sorumlu olduğu, kronik böbrek yetmezliği gelişmiş hastaların ise yarıya
yakınının diyabetli olduğu bilinmektedir. Ülkemizde tüm ölümlerin içinde diyabetin payı %2
oranındadır (Şekil 10.3).
Tip 2 diyabet çok sinsi seyreden bir hastalıktır ve semptom vermeden çok uzun yıllar
varlığını sürdürebilir.Yapılan çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetlilerin
yaklaşık yarısının hastalığının farkında olmadığını göstermektedir. Tanı konmadan geçen
uzun dönemde komplikasyonlar gelişebilir. Hastalığın bu semptomsuz dönemde belirlenmesi
ve risk faktörlerinin yönetimi ile hastalığın durdurulması ya da başlamasının geciktirilmesi
mümkündür. Gerekli önlemler alınmazsa diyabetin her geçen gün daha fazla insanı
etkileyeceği ve diğer kronik hastalıklarla birlikte sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini
tehdit etmeye devam edeceği bilinmektedir. Bundan hareketle Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu 2006 yılında bulaşıcı olmayan bir hastalık için tarihi bir karar almış, diyabeti
küresel bir tehdit olarak kabul etmiştir ve tüm ülkelere bu hastalıkla ortak mücadele edilmesi
gerektiği mesajını vermiştir. Bu konuda dünya genelinde çalışmalar devam etmekte olup pek
çok Eylem Planı hazırlanmıştır.
Türkiye’de diyabete yönelik mücadele ve diyabet yönetimi politikalarının belirlenmesi ve
uygulanması için 1994 yılında Sağlık Bakanlığı önderliğinde ‘Ulusal Diyabet Programı’
hazırlanmıştır. Bu program 2003 yılında revize edilmiş ve ‘Ulusal Diyabet-Obezite238

Hipertansiyon Kontrol Programı’ olarak düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol
Programı 2010- 2014’, toplumda diyabet farkındalığını arttırarak gelecek nesilleri diyabetten
korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini,
komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlamıştır. ‘Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı 2010-2014’ kapsamında elde edilen tecrübeler ışığında ve bu
program ile ilgili geri bildirimlerden yola çıkılarak ‘Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’
hazırlanmıştır. Program 5 genel amaç altında açıklanan 21 hedef ve 129 detaylı hedef içeren
ayrıntılı bir eylem planıdır.

10.3.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yapısı İçinde Kronik
Hastalık Yönetimi
Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslar arası sağlık otoriteleri bulaşıcı
olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde birinci basamak hizmetlerin önemine vurgu
yapmaktadır. Genel ilkeleri içeren Küresel Eylem Planının (2013-2020) genel hedefleri içinde
“Sağlık sistemlerini insan odaklı birinci basamak sağlık hizmetleri ve evrensel sağlık
güvencesi aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolünü ve altta yatan
sosyal belirleyicileri ele alabilecek şekilde güçlendirmek ve yönlendirmek” hedefi yer
almaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetleri diğer basamaklara göre bireylerin daha kolay
ulaştığı hizmetlerdir. Özellikle düşük ve orta gelir grubu ülkelerde bulaşıcı olmayan
hastalıklarla mücadelede birinci basamağın anahtar rolü olduğu bildirilmektedir. Bulaşıcı
olmayan hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve etkin tedavi-izleminin yapılmasında birinci
basamak hizmetler kapsamında düşük maliyetli müdahaleler yapmak mümkündür. Yaşam
tarzı değişiklikleri ve uygun farmakolojik yaklaşım ile risklerin yönetimi; düşük maliyetli
teknolojiler ile erkten tanı; tanılı hastaların uygun izlemi birinci basamak hizmetler
kapsamında kolaylıkla uygulanabilecek ve ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek girişimler
olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde birinci basamak sağlık hizmetleri bu konuda
yeterli değildir. Dünyadaki gelir dağılımı eşitsizlikleri göz önüne alındığında milyarlarca
insanın yeterli ve kaliteli sağlık hizmeti alamadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte
tüm insanların yeterli ve kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması insani ve etik bir
gerekliliktir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve dağılımı ile ilgili sorunların düşük ve orta
gelir grubu ülkelerde daha fazla olması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme ve ölüm
oranlarının da bu ükelerde çok yüksek olması konunun çok daha önemli olduğunu
düşündürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konudaki eşitsizliklerle mücadele edebilmek için
rehberler geliştirmiştir. Örgüt üye ülkelere birinci basamak sağlık hizmetlerinde kronik
hastalıkların önlenmesi ve yönetimi için düşük maliyetli, kolay uygulanabilir, kanıta dayalı
öneriler sunmakta ve her ülkenin kendi modelini oluşturmasını önermektedir.
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapısı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile
yeniden şekillenmiş, ülke genelinde 2005 yılında başlatılan Aile Hekimliği sistemine geçiş
2010 yılında tamamlanmıştır. Nüfus temelli bir yapılanma olan bu sistemde yaklaşık 3500
kişiye bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı düşmektedir. Ülkemizde çalışan aile hekimi
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sayısının 22 400 olduğu Sağlık Bakanlığının 2500 kişiye bir aile hekimi planlaması yaptığı ve
bu çerçevede çalışan sayısını arttıracağı da ifade edilmektedir.
Aile hekimliği hizmetleri her ilçede bir tane olmak üzere Toplum Sağlığı Merkezleri
(TSM) ağı tarafından desteklenip denetlenen ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak anılan
devlete ait kliniklerde sunulmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri İl Halk Sağlığı
Müdürlükleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adına ilçelerde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklardan yaygın olarak görülen hastalıklar için
Dünya Sağlık Örgütü önerileri çerçevesinde stratejik planlar ve eylem planları bulunmakta, bu
planlar günün şartlarına göre güncellenmektedir. Yaygın görülen dört hastalıkla ilgili mevcut
eylem planlarında risklerin azaltılması, erken tanı ve tarama programları ve hastaların uygun
şekilde izlenmesi konusunda Toplum Sağlığı Merkezlerine ve aile hekimliği birimlerine
sorumluluklar yüklenmiştir. TSM’lere bağlı olarak çalışan birimlerde (KETEM vb) bulaşıcı
olmayan hastalıkların tanı ve tedavisi için çalışmalar yürütülmektedir.
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planındaki amaçlardan biri: Birey ve topluma
erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmaktır. Bu hedefin altında Hedef 2.5:
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve
devamlılığını iyileştirmek olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede Kronik hastalık yönetimini aile
hekimi merkezli yürütmek hedeflenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın stratejisine göre; “aile
hekimliği, kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ile tip 2 diyabetin taranması ve bireylerin
kanser taramaları için harekete geçirilip takip edilmesinde öncü olmalıdır” denmektedir. Aile
hekimlerinin kronik hastalıkların tanı ve izlemi ile ilgili sorumluluğu “Aile hekimliği
uygulama Yönetmeliğinde sadece bir maddede, genel ifadeler ile belirtilmiştir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimleri ile birlikte aile sağlığı elemanları
da hizmet vermektedir. Aile sağlığı elemanlarının sayısı yaklaşık hekim sayısı kadardır. Aile
sağlığı elemanı olarak hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenleri görev almaktadır.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre aile sağlığı elemanı olarak çalışan personel sırası ile sayısal
olarak ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli şeklinde sıralanmaktadır. Ebelerin sayısı
hemşirelerin yaklaşık iki katıdır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde ; “Aile sağlığı
elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili
sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür” ifadesi yer almakla birlikte bu
görevlerin detayı incelendiğinde kronik hastalıkların yönetimi konusunda bir açıklık
bulunmamakta, aile sağlığı elemanının görevleri arasında kronik hastalıklar ile ilgili herhangi
bir düzenleme yer almamaktadır. Uygulamada da aile aağlığı alemanları kronik hastalıkların
yönetimi konusunda neredeyse hiçbir sorumluluk almamaktadır.
Mevcut koşullarda aile hekimliği birimleri erken tanı adına yapılabilecek pek çok
uygulama için yeterli olanağa sahip olmasına karşın durum hala istenen düzeyde değildir.
Birinci basamakta bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili zorluklar özetlenecek olursa:
-

Çalışan sayısının yetersizliği ve hasta sayısının fazlalığı
Aile hekimlerinin bazı ilaçları reçete etmesindeki sıkıntılar
Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşulları
Çalışanların kronik hastalıklar konusunda alt yapısının yeterli olmaması
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-

Sevk sisteminin henüz işletilememesi
Hastaların uzman hekimlerden hizmet almak istemesi
Ödeme mekanizmalarının kronik hastalıkların tanısı ve izlemi için çabaları
arttıracak şekilde özendirici olmaması
Birinci basamak tanı ve tedavi rehberlerinin yeterli olmaması
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Uygulamalar
2) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine ve kontrolüne ilişkin küresel eylem planı
(2013) http://kronikhastaliklar.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Global_Action_plan_20132020_TR.pdf erişim: 10.12.2016

242

Uygulama Soruları
1) Bulaşıcı olmayan hastalıkların toplumsal açıdan önemini tartışınız.
2) Bulaşıcı olmayan hastalıkların sağlık sistemleri açısından önemini tartışınız.
3) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede birinci basamak sağlık hizmetleri etkin
midir? Cevabınızın nedenlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kronik hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklar olarak da adlandırılır. Bu hastalıklar
uzun süren ve yavaş ilerleme gösteren, genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel etkilerden
kaynaklanan, aşı ile önlenemeyen, tedavi ile tamamen ortadan kaldırılmayan hastalıklar
olarak da tanımlanır.
Dünya Sağlık Örgütü en fazla ölüme neden olan kronik hastalıkları dört ana grupta
sınıflamıştır. Bunlar: 1)Kalp damar hastalıkları (İnme,hipertansiyon, koroner kalp hastalığı
vb); 2)Kanserler; 3) Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH, Astım vb) 4) Diyabet
Bulaşıcı olmayan hastalıklar tüm dünyada her yıl diğer tüm nedenlerin toplamından
daha fazla ölüme yol açmakta ve en önemli ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyadaki tüm ölümlerin üçte ikisinden fazlası bulaşıcı
olmayan hastalıklardan kaynaklanmakta, ölümlerin önemli bir kısmı 30-70 yaş arası nüfusta
olmakta ve erken ölüm niteliği taşımakta, tüm ölümlerin %80’den fazlası düşük ve orta gelirli
ülkelerde meydana gelmektedir.
Uluslar arası otoriteler tarafından 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak
tanımlanan kronik hastalıklar yüksek ölüm oranları, sağlık harcamalarındaki aşırı artış ile
sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından da küresel bir tehdit olarak görülmektedir.
Hızlı artmalarına ve eşitsiz dağılımlarına karşın her yıl kronik hastalıklara bağlı
ölümlerin yol açtığı insani ve sosyal etkinin büyük kısmının uygun müdahalelerle
önlenebileceği vurgulanmaktadır.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli bir bölümü için dört ortak risk faktörü
tanımlanmıştır. Bunlar: 1) Sigara kullanımı ; 2) Fiziksel aktivite ; 3) Aşırı alkol kullanımı;
4) Sağlıksız beslenme şeklinde listelenebilir.
Kronik hastalıkların önlenebilir nitelikte olduğu, bulaşıcı olmayan hastalıklardan
kaynaklanan bu erken ölümlerin çoğunun tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel
hareketsizlik ve zararlı düzeyde alkol kullanımı gibi ortak risk faktörlerinin kontrol altında
tutulması ve halkın sağlık ihtiyaçlarına daha etkili cevap verebilmek için sağlık sistemlerinin
güçlendirilmesi yaklaşımı ile büyük ölçüde önlenebileceği vurgulanmaktadır.
Tüm dünyadaki artışa paralel olarak ülkemizde de kronik hastalıkların görülme oranı
ve kronik hastalıklı bireylerin sayısı hızla artmaktadır. Kronik hastalık kaynaklı ölümler tüm
ölüm nedenlerinin %86’sını oluşturmaktadır. Ülkemizde ölüme neden olan bulaşıcı olmayan
hastalıklar 1) Kardiyovasküler hastalıklar (%47); 2) Kanserler (%22); 3) Kronik Solunum
Yolu Hastalıkları (%8) ve 4) Diyabet (%2) şeklinde sıralanabilir.
Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslar arası sağlık otoriteleri bulaşıcı
olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde birinci basamak hizmetlerin önemine vurgu
yapmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri diğer basamaklara göre bireylerin daha kolay
ulaştığı hizmetlerdir. Özellikle düşük ve orta gelir grubu ülkelerde bulaşıcı olmayan
hastalıklarla mücadelede birinci basamağın anahtar rolü olduğu bildirilmektedir. Bulaşıcı
olmayan hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve etkin tedavi-izleminin yapılmasında birinci
basamak hizmetler kapsamında düşük maliyetli müdahaleler yapmak mümkündür. Yaşam
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tarzı değişiklikleri ve uygun farmakolojik yaklaşım ile risklerin yönetimi; düşük maliyetli
teknolojiler ile erkten tanı; tanılı hastaların uygun izlemi birinci basamak hizmetler
kapsamında kolaylıkla uygulanabilecek ve ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek girişimler
olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde birinci basamak sağlık hizmetleri bu konuda
yeterli değildir. Dünyadaki gelir dağılımı eşitsizlikleri göz önüne alındığında milyarlarca
insanın yeterli ve kaliteli sağlık hizmeti alamadığını söylemek mümkündür. Sağlık
hizmetlerinin finansmanı ve dağılımı ile ilgili sorunların düşük ve orta gelir grubu ülkelerde
daha fazla olması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme ve ölüm oranlarının da bu
ülkelerde çok yüksek olması konunun çok daha önemli olduğunu düşündürmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü bu konudaki eşitsizliklerle mücadele edebilmek için rehberler geliştirmiştir.
Örgüt üye ülkelere birinci basamak sağlık sistemlerinde kronik hastalıkların önlenmesi ve
yönetimi için düşük maliyetli, kolay uygulanabilir, kanıta dayalı öneriler sunmakta ve her
ülkenin kendi modelini oluşturmasını önermektedir.
Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklardan yaygın olarak görülen hastalıklar için Dünya
Sağlık Örgütü önerileri çerçevesinde stratejik planlar ve eylem planları bulunmakta, bu
planlar günün şartlarına göre güncellenmektedir. Yaygın görülen dört bulaşıcı olmayan
hastalıkla ilgili mevcut eylem planlarında risklerin azaltılması, erken tanı ve tarama
programları ve hastaların uygun şekilde izlenmesi konusunda Toplum Sağlığı Merkezlerine
ve aile hekimlerine sorumluluklar yüklenmiştir. TSM’lere bağlı olarak çalışan birimlerde
(KETEM vb) bulaşıcı olmayan hastalıkların tanı ve tedavisi için çalışmalar yürütülmektedir.
Mevcut koşullarda Aile hekimliği birimleri erken tanı adına yapılabilecek pek çok uygulama
için yeterli olanağa sahip olmasına karşın durum hala istenen düzeyde değildir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı olmayan hastalıkların özelliklerinden biri değildir?
a) Uzun süren ve yavaş ilerleme gösteren
b) Tedavi ile tamamen ortadan kaldırılmayan
c) Komplikasyonları ile kalıcı sekeller bırakabilen
d) İzlem ve tedavisi düşük maliyetli olan
e) Yaşam tarzı ve çevresel etkilerden kaynaklanan
2. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli bir bölümü için tanımlanan
ortak risk faktörlerinden biri değildir?
a) Çevre kirliliği
b) Fiziksel inaktivite
c) Sigara kullanımı
d) Aşırı alkol kullanımı
e) Sağlıksız beslenme
3. Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler hastalıklar grubunda yer almaz?
a) İskemik kalp hastalıkları
b) Serebrovasküler hastalıklar
c) Romatizmal kalp hastalıkları
d) Hipertansif kalp hastalıkları
e) Romotoid artrit
4. Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde erkeklerde en yaygın görülen kanser türüdür?
a) Prostat kanseri
b) Koleraktal kanserler
c) Akciğer kanseri
d) Karaciğer kanseri
e) Mide kanseri
5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür?
a) Meme kanseri
b) Tiroid kanseri
c) Serviks kanseri
d) Akciğer kanseri
e) Mide kanseri
6. Küresel düzeyde ölüme yol açan bulaşıcı olmayan hastalıklar nelerdir? Yazınız.
7. Bulaşıcı olmayan hastalıklar için tanımlana ortak risk faktörleri nelerdir?
8. Dünyada en fazla ölüme yol açan kronik hastalık hangisidir?
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9. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2006 yılında küresel mücadele çağrısı yaptığı
hastalık hangisidir?
10. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü
Stratejisi 2008-2013 Eylem Planının ardından 2013-2020 Eylem planı hazırlamış ve altı
ana hedef belirlenmiştir. Bu hedefleri sıralayınız.

Cevaplar:

1)d,

2)a,

3)e,

4)c,

5)a,
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11. EVDE BAKIM VE HEMŞİRELİĞİ*

* Bu bölüm Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN tarafından hazırlanmıştır
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
11.1. Evde Sağlık /Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
11.2. Evde Bakım Kavramı
11.3. Evde Bakım Hizmetleri
11.3.1. Evde Sağlık Hizmetleri
11.3.2. Evde Sosyal-Destek Hizmetleri
11.3.3. Evde Bakım Hizmeti Veren Kurum/Kuruluşlar
11.4. Evde Bakım Ekibi, Rol ve Sorumlulukları
11.4.1. Evde Bakım Hemşiresi
11.4.2. Hekim
11.4.3. Fizyoterapist
11.4.4. Diyetisyen
11.4.5. Psikolog
11.4.6. Sosyal çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı
11.4.7. Vaka Yöneticisi
11.4.8. Bakım Destek Elemanları
11.5. Evde Bakım Hemşireliği ve Ev Ziyareti Süreci
11.6. Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri: Hizmet Süreci ve Mevcut Durum
11.6.1. Mevzuat
11.6.2. Evde Bakım Hizmet Sunucuları
11.6.3. Taburculuk planlaması
11.6.4. Hizmete başvuru ve Koordinasyon
11.6.5. Finansman
11.6.6. Evde bakım hizmetinin sonlandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Evde bakım, evde sağlık hizmetleri, evde sosyal bakım” kavramları nedir? tartışınız..
2) Halk sağlığı hemşireliği kapsamında evde bakım hemşireliğinin yeri ve önemini
tartışınız.
3) Ülkemizde evde sağlık hizmetleri ne durumdadır? tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Evde Sağlık /Bakım
Hizmetlerinin Tarihsel
Gelişimi

Dünyada ve Türkiye’de
evde bakım hizmetlerinin
tarihsel gelişim sürecini
kavramak
Evde bakım kavramını
açıklamak
Evde bakım hizmet
tiplerini ve özelliklerini
sıralamak
Evde sağlık hizmetleri
ekibini, rol ve
sorumluluklarını
açıklamak
Evde bakım hemşireliğini
ayırt edici özelliklerini
kavramak

Evde Bakım Kavram
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım Ekibi, Rol ve
Sorumlulukları

Evde Bakım Hemşireliği
ve Ev Ziyareti Süreci
Türkiye’de Evde Bakım
Hizmetleri: Hizmet Süreci
ve Mevcut Durum

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Tartışarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak/

Okuyarak/Araştırarak/

Türkiye’de evde sağlık ve Okuyarak/Araştırarak/
sosyal bakım hizmetlerinin Gözlem yaparak
mevcut durumunu
tartışmak
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Anahtar Kavramlar


Evde bakım



Evde sağlık



Evde sosyal bakım



Multi-disipliner hizmet



Multi-sektörel hizmet



Evde bakım hemşireliği



Evde bakım kurumları



Evde sağlık birimi



Evde bakım ekibi



Formal bakım



İnformal bakım



Geçici/süreli bakım



Vaka yöneticisi
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Giriş
Günümüzde demografik, epidemiyolojik, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlardaki
değişiklikler, sağlık bakım maliyetlerinde ve hastaneye yatış oranındaki artışlar, toplumun
kaliteli sağlık bakım beklentileri evde bakım ve alternatif bakım konularını gündeme
getirmiştir. Özellikle toplumda kronik hastalıkların ve buna bağlı olarak hastalık yükünün
artması, yaşlılık, yatağa bağımlılık, engellilik gibi evde bakım ihtiyacı olan ilgi gruplarının
sayısındaki artma ve çeşitlenmeler, evde bakıma gereksinimi işaret eden önemli
göstergelerdendir. Tüm bunların yanı sıra, insanlar artık sağlık bakım hizmetlerini hastane
yerine evde almak istemektedirler. Maliyet-etkin sağlık hizmeti arayışlarından doğan çeşitli
araştırmalar, evde bakımın hastanedeki bakıma göre daha ucuz olduğunu göstermektedir.
Kurumsal bakımın bir alternatifi olan evde sağlık bakımı, tüm dünyada gelişen ve değişen
sağlık bakım sistemi içinde yeni bir kavram olmamakla birlikte, ülkemizdeki gelişimi,
kapsamı ve uygulama düzeyindeki yetersizlikler nedeniyle yeni bir kavramdır.
Evde bakım aslında tarihsel olarak hemşirelerin hasta ve ailelerine sundukları
hemşirelik bakım hizmetleri ile başlamıştır. Ancak son 40 yıllık dönemde özellikle Amerika,
Kanada ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde ev alanında profesyonel hemşirelik hizmetlerinin
sunumunun sıklığı ve kapsamı genişlemiş, teknolojik gelişmeler nedeniyle yapısı giderek
daha fazla kompleks hale gelmiştir. Evde bakım günümüzde yetersizliği olan ya da kronik
durumu olan, akut bir hastalık ve yaralanmadan iyileşen insanlara ev ortamında birçok sağlık
bakım profesyonelleriyle sunulan hizmetleri kapsar. Bu kapsamda sunulan hizmetler sadece
sağlık hizmetlerinden oluşmamaktadır, aynı zamanda sosyal bakım ve destek hizmetleri, ev
ortamında bireyin yaşam aktivitelerini kolaylaştıran her türlü teknik ekipman desteği vb. gibi
konuları da kapsadığı için, multi-disipliner ve multi-sektörel bir hizmettir. Teknolojik
alandaki gelişmelerin kuşkusuz evde bakım hizmetlerine yansımaları evde bakımın bir sektör
haline gelmesine yol açmıştır. Aynı zamanda evde bakım sektörü en hızlı büyüyen ve gelişme
potansiyeli olan sektörlerden biridir. Evde bakımın toplum/halk sağlığı hemşireliğinin önemli
bir uygulama alanı olması nedeniyle hemşireler evde bakım hizmetlerinin, bu alandaki rol ve
sorumluluklarının farkında olmalı ve gelişen rolleri doğrultusunda hasta ve ailelerinin sağlık
gereksinimlerini karşılayabilmelidirler.
Bu ünitede toplum/halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş bir hizmet alanı olarak, evde
bakım hizmetleri, dünyada ve ülkemizdeki gelişimi, kapsamı ve evde bakım hemşireliği ile
ilgili temel bilgiler sunulacaktır.
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11.1. Evde Sağlık /Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
Evde bakım hemşireliği günümüzdeki uygulama biçimiyle yeni olmakla birlikte, ev
ortamında sağlık bakım hizmetlerini sunma oldukça eskilere dayanır. Evde bakımın tarihsel
gelişimini açıklayan literatür bilgileri incelendiğinde genellikle ilk göze çarpan Kuzey
Amerika ve İngiltere kaynaklarıdır. Amerika’da 1700’lü yılların sonlarında evde bakım
hizmetleri, dini uygulamalar çerçevesinde fakir hastaların evlerine yapılan gönüllü hemşirelik
ziyaretleri şeklindeydi. Bu gönüllü hizmetler daha sonra “Ziyaretçi Hemşireler Birliğinin”
temelini oluşturmuştur. 1960 yılı ortalarına kadar Ziyaretçi hemşireler Birliği büyük
şehirlerde ve küçük kasabalarda kurulmuş ve sayıları giderek artmıştır.
Amerikan evde bakım modeli, ziyaretçi hemşireler tarafından oluşturuldu. 1893
yılında New York’ta Lillian Wald ve arkadaşları tarafından, hasta ve fakirlere bakım hizmeti
sunmak amacıyla “Henry Street Hayır Kuruluşu (açık adı yaz)” kuruldu. Bu kuruluş
günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Burada çalışan evde bakım hemşireleri daha çok
fakirlerin oturduğu mahallelerdeki evlere hizmet vermekteydi.
Tarihsel yönden evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında önemli adımlardan
birkaçı; 1893 yılında New York’ta Lillian Wald ve arkadaşlarının hasta ve fakirlere bakım
hizmeti sunmak amacıyla bir hayır kuruluşu kurmaları (Henry Street Hayır Kurumu), bu
kuruluştan fakirlerin oturduğu mahallelerdeki evlere hizmet sunmaları ve 1908 yılında yine
Lillian Wald’ın New York’ta bulunan Metropolitan Yaşam Sigorta Şirketini kendi
sigortalıları için bazı evde bakım hizmetlerini ödeme kapsamına alması konusunda ikna
etmesidir. Sigortalılara evde bakım hemşireliği hizmetleri sağlama daha sonraki yıllarda
giderek artmaya ve yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde hasta bakım hizmetlerinde maliyet
etkin ve kalite odaklı çalışmaların gelişmesiyle evde bakım endüstrisi de gelişmeye devam
etmektedir.
Evde bakım sistemini yasal anlamda etkileyen en önemli değişikliklerden biri de,
Amerika’da 1965 yılında evde sağlık hizmetlerinin finansmanının ulusal düzeyde sosyal
güvenlik kapsamına (Medicare) alınmasıyla başlamıştır. Bu uygulama ile evde bakıma kabul
kriterleri ve hekim denetimi şartının getirilmesi gibi evde sağlık hizmetlerinin sunumunda
ciddi değişiklikler yaşanmıştır.
Türkiye’de evde sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimine ışık tutacak yazılı belge ve
bilgiler ne yazık ki çok yeterli değildir. Yakın dönem tarih itibariyle ele alınacak olursa,
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemdeki düzenlemeler ve
uygulamalardan söz etmek uygun olacaktır. Bu dersin ikinci haftasında sağlık bakım sistemi
ünitesinde de görüldüğü üzere, Cumhuriyetin ilanıyla başlayan dönemde ulusal sisteme
entegre bir evde sağlık hizmetlerinden bahsetmek söz konusu değildir. Ancak bazı yasal
düzenlemelerin olduğu da bilinmektedir. Örneğin 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfsızsıhha
Kanunun’ da evde hastaların izlenmesi ile ilgili hükümlere (evde bulaşıcı hastalıkların tanı ve
tedavisi, ana-çocuk izlemi ve hekimlerin evde hasta muayenesi gibi); 1961’de çıkarılan 224
sayılı Sosyalizasyon Yasası ve bu yasayla bağlantılı 154 sayılı yönergede de “evde hasta
takibinden” söz edilmektedir.
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Hemşireliği ilgilendiren yönü ile baktığımız zaman, 1954 yılında çıkarılan 6283 sayılı
Hemşirelik Kanununu görmekteyiz. Bu kanun ile mecburi hizmet zorunluluğu olmayan
hemşirelerin, sanatlarını serbestçe icra edebilmelerinin yolu açılmış ve hemşirelerin
hizmetlerini sunabilmeleri için “sağlık kabini” yönetmeliği yürürlüğe konmuştur. Ancak bu
yönetmelik hemşirelik hizmetlerinin ev ortamından çok sağlık kabinine gelerek başvuran
ihtiyaç sahiplerine sunulmasına yönelik son derece kısıtlayıcı hükümleri olan bir düzenleme
olarak kalmıştır. Son olarak 2010 yılında çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile evde bakım
hemşireliği özel alan olan olarak tanımlanmıştır.
Ülkemizde profesyonel anlamda evde sağlık hizmeti sunan kuruluşların açılması, 1996
yılı ve sonrasında özel şirketler yoluyla gerçekleşmiştir. Hatta evde bakım hizmetlerine özel
olarak yapılmış ilk düzenleme de özel evde bakım kuruluşlarına yönelik 2005 yılında
çıkarılan “Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” tir. Kamunun evde
sağlık ve sosyal destek hizmetlerde yer alması, ilk kez 2001 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri vermesiyle başlamıştır ve bunu Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki bazı belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları (Kas Hastalıkları Derneği,
Omurilik Felçlileri Derneği gibi) izlemiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın evde bakım
hizmetlerinde özel olarak yer alması, 2004 yılında başta Balıkesir olmak üzere bazı kamu
hastanelerindeki hekimlerin, evde sağlığa ilişkin yasal bir düzenleme olmaksızın yatağa
bağımlı hastaların evde tedavi ve bakımlarına odaklanan gönüllü çalışmalarıyla başlamıştır.
Yasal bir düzenleme olmadan sürdürülen bu çalışmalar 2010 yılında çıkartılan “Sağlık
Bakanlığı’nca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönerge” ile yasal hale gelmiş ve tüm kamu hastanelerine yaygınlaştırılmıştır. 27 Şubat 2015
yılında çıkarılan son düzenleme “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Tarafından Evde
Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik” ile evde sağlık hizmetlerinin birinci
basamakta da verilebilmesi olanaklı hale getirilmiştir. Ayrıca evde sosyal bakım ve destek
hizmetleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “evde bakım aylığı” uygulamaları
yürürlüktedir. Günümüzde iki bakanlık dışında, yerel yönetimler hala “evde sağlık hizmetleri,
yemek desteği, ev temizliği, ulaşım desteği vb. gibi” konularda hizmet bölgelerindeki halka
sunmaktadırlar.

11.2. Evde Bakım Kavramı
Evde bakımın tanımı çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Evde bakım kavramı dünyada
olduğu gibi ülkemizde de farklı şekillerde ifade edilmektedir. Evde bakım, Evde Sağlık
Bakımı, Evde Sağlık ve Sosyal Bakım genellikle birbirinin yerine kullanılan terimlerdir.
Çoğu zaman evde sosyal destek ve yardım hizmetleri, multi-disipliner ekip tarafından
sunulan evde sağlık hizmetleri ile aynı şekilde tanımlanmaktadır. Oysaki evde bakım kavramı
şemsiye bir terim olup, evde sunulan tüm sağlık ve sosyal hizmet türlerini kapsar. Bu yönüyle
tanımlandığında evde bakım, kronik, terminal hastalığı ya da sakatlığı olan bireylere ev
ortamında sunulan kısa ve/veya uzun dönemli geniş sağlık ve sosyal hizmetler bütünüdür. Bu
yolla hasta birey ve ailesinin gereksinimlerine uygun hizmetler planlanır, koordine edilir ve
hizmetler kadrolu görevliler tarafından verilir.
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Gelişmiş sağlık hizmetinin alt grubu olarak da tanımlanan evde bakım, akut, kronik
veya kalıcı engelliliği olan kişi ve ailesine kendi ortamlarında; bağımsızlıklarını en üst
düzeyde tutan, hastalık ve engelleri en aza indiren, sağlığı koruyan, sürdüren ve rehabilite
eden, hasta ve ailesinin gereksinimlerine göre planlanan bir hizmet biçimidir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise evde bakımı, formal ve informal bakım vericiler
tarafından ev ortamında sunulan bakım hizmetleri olarak tanımlar. Formal bakım, farklı
meslek alanlarındaki uzmanlar ya da bakım destek elemanlarının evde verdikleri bakım olarak
tanımlanırken; informal bakım, akraba, arkadaş gibi aile bireylerinin verdikleri bakım olarak
tanımlanır.
Ülkemizde 10.03.2005 tarihli, 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Evde Bakım
Hizmetlerinin Sunumu Yönetmeliği’ne göre “evde bakım, hekimlerin önerileri doğrultusunda
hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon,
fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık bakım ile
takip hizmetlerinin sunulmasıdır”. Daha genel tanımıyla, evde bakım bireylerin fiziksel,
mental ve ruhsal sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için evlerinde sunulan tüm
hizmetler olarak ifade edilebilir.
Ülkemizde evde bakımın tanımı ve kapsamı ile ilgili bazı kavram karışıklıkları
olmakla birlikte, evde bakımın önemli bir tarafı olarak Sağlık Bakanlığı evde bakım
hizmetlerindeki yerini tanımlamış ve “evde sağlık” terimini kullanmaya başlamıştır. Özellikle
2010 yılından sonraki mevzuatlarda artık “evde bakım” yerine “evde sağlık hizmetleri” olarak
kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı dışında evde sosyal bakım, yardım ve destek hizmetlerde
önemli rolü olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise evde sağlık dışındaki sunduğu
hizmetler için “evde bakım” terimini kullanmaktadır.
Evde bakım, birey, ailesi, bakım vericiler ve multi-disipliner profesyonelleri kapsar ve
bireyin optimal sağlık düzeyine ulaşması ve bağımsızlığını kazanmasına yardım etmeyi
amaçlar. Evde bakım kavramına ilişkin söz konusu olan farklı tanımlamalar, bireyin
gereksinimlerine, hizmet sunucularına ve ödeme şekline göre değişiklik gösterir. Bu bölümde,
şemsiye bir terim olarak “evde bakım”, sağlık hizmetleri için “evde sağlık”, sosyal-destek
hizmetler için “evde sosyal hizmetler” terimleri kullanılacaktır.
Evde hem sağlık hizmeti hem de sosyal destek hizmeti gerektiren başlıca ihtiyaç
grupları kapsamında; “farklı düzeyde bağımlılığı olan; kendi ihtiyaçlarını bir başkasının
desteği olmaksızın karşılayamayacak durumda olan; lohusalık döneminde sağlık bakımı
ihtiyacı olan anneler ve bebekler; kronik hastalar; tekrarlayan akut hastalıkları olan;
hastaneden taburcu edilen ancak halen tıbbi tedavi ve/veya bakıma gereksinim duyan hastalar;
yaşlılar; rehabilitasyon gerektiren ve terminal dönemdeki hastalar” yer alır.

Evde bakım hizmetlerinin başlıca amacı, sağlık kurumlarında verilmesi gereken
tedavi ve bakım hizmetlerini bireylerin evde almalarını sağlamaktır. Bu kapsamda evde
bakımın diğer amaçları şöyle sıralanabilir:
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Hastanedeki tedavi ve bakımı sürdürmek,



Bireyin kendi-kendine yetecek düzeye gelmesini sağlamak,



Kronik hastalıkların komplikasyonlarını önlemek,



Hastalık ve sakatlıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek,



Kronik ve terminal dönemdeki hastaların yaşam kalitesini artırmak,




Bireyi tıbbi ve sosyal yönden destekleyerek bağımsızlık düzeyini artırmak,
Hastaneye gereksiz yatışları önlemektir.

11.3. Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım hizmetleri, sadece hasta ve hastalığa yönelik sunulan bir sağlık hizmeti
değildir. Sağlık hizmetlerini olduğu kadar, kişisel bakım, beslenme desteği, ev işlerine
yardım/ ev düzenini sağlama, sosyal destek sağlama, süreli bakım vb. gibi sosyal ve destek
hizmetleri de kapsar. Bu sebeple kapsamı oldukça geniştir ve ülkelerin sağlık ve sosyal
sistemlerine göre bu kapsamdaki hizmet özellikleri de değişkenlik gösterebilir.
Evde bakım hizmetleri hizmet alan bireyin yaşına, sağlık durumuna ve bakım
verenlerin özelliğine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Hizmetlerin kısa veya
uzun süreli olmasına (kısa ya da uzun süreli hizmetler) ya da hizmet verenlerin özelliğine
(formal yada informal bakım) göre tanımlamalar yapılabilmektedir. Kısa süreli evde bakım
hizmetleri genellikle tıbbi hizmet ağırlıklı olup hastanedeki tedaviyi takiben (ameliyat sonrası
bakım, cerrahi kaynaklı yara bakımı, solunum tedavisi gibi) evde iyileşme döneminde
gerçekleştirilir. Kısa süreli bakımlar genellikle 30 gün olarak sınırlandırılır. Uzun süreli evde
bakım hizmetleri ise hem tıbbi hem de sosyal bakım amaçlı olabilir ve genellikle 6 aydan
fazla süre gerektiren durumları kapsar. Hedef kitle genellikle bakım hizmetlerine sürekli
olarak gereksinim duyan kronik hastalar, yaşlılar ve engelliler olup, amaç olabildiğince
hastaya olabildiğince bağımsız yaşamayı sağlayacak eğitim ve beceriler kazandırmaktır.
Genel olarak evde bakım hizmetleri birbirini tamamlayan “Evde sağlık hizmetleri” ve
“Evde sosyal-destek hizmetleri” olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir.
11.3.1. Evde Sağlık Hizmetleri
Evde sağlık bakımına odaklı olan bu hizmetler birey, ailesi, bakım vericileri ve multidisipliner sağlık profesyonellerini kapsar ve bireyin optimal sağlık düzeyine ulaşması ve
bağımsızlığını kazanmasına yardımı amaçlar. Evde hasta bakımı evde sağlık hizmetlerinin en
önemli bölümünü oluşturur. Adından anlaşıldığı gibi burada bakımı alanlar hasta olup, amaç
bozulan sağlık durumunu düzeltmek ya da iyileştirmek ve hastaneye tekrar yatışları
önlemektir. Evde sağlık hizmeti yoluyla koruyucu sağlık hizmetlerini sunma, evde hasta
bakımına göre oldukça azdır. Bu kapsamdaki hizmetler, daha çok “evde yeni doğan ve lohusa
bakımı, anne ve bebeğin fizik muayenesi ve izlemi, her yaş grubu için erken tanı, tarama ve
sağlık eğitimi” gibi hizmetleri içerir.
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Evde sağlık hizmetleri, hekim, hemşire, fizyoterapist, solunum-konuşma ve iş
terapistleri, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı gibi konusunda bilgi birikimi olan
profesyonellerin disiplinler arası ekip yaklaşımıyla sunulur. Bu hizmetler kapsamında;
hekimlik hizmeti (evde doktor takibi ve diş bakımı), hemşirelik hizmeti, fizyoterapi hizmeti,
tıbbi ekipman hizmetleri, eve ilaç hizmeti, psikolojik destek hizmeti vb. gibi hizmetler yer
alır.
Ülkemizde yaygın olmamakla birlikte evde bakım sistemi gelişmiş ülkelerde evde
sağlık hizmetleri kapsamında, yüksek teknoloji gerektiren evde bakım hizmeti (evde hastane
uygulaması gibi), evde antibiyotik tedavisi, total parenteral beslenme ve enteral beslenme,
ventilatöre bağımlı hastalar için solunum cihazlarının kullanımı, yara bakımı ve ağrı yönetimi
gibi hizmetler verilebilmektedir. Yanı sıra bu hizmetler kanser tedavisi, pediatrik bakım,
psikiyatrik mental bakım ve terminal bakım/hospis gibi özelleşmiş evde bakım hizmetlerini
de içerir. Teknolojinin gelişmesi ile bu girişimler güvenli ve etkili bir şekilde
uygulanabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda, evde sağlık hizmetleri ile hastanede kalma süresi, acil
servislerin kullanımının azalacağı ve erken taburculuğu artıracağı öngörülmektedir. Kronik
hastaların acil servislere sık başvuru sebepleri arasında daha çok evde bakım hizmeti almama
olduğu ileri sürülür. Sağlık profesyonelleri gerekli olan taburculuk planının oluşmasına
yönelik bilgileri toplamalıdır. Hastanede taburculuk döneminde sağlık öğretimi, taburculuk
sonrası, hastalığın gidişini kötüleştirecek durumları ve hastaneye geri dönüşleri azaltmayı
hedefler. Böylece, hemşirelik bakımı, hastanın öz-bakım uygulamalarını, sağlık öğretimini,
profesyonel tanılamanın sürekliliğini ve durum değişikliğine yönelik hekim ile bağlantı
kurmayı gerektirir.
11.3.2. Evde Sosyal-Destek Hizmetleri
Evde sosyal-destek hizmetler, sağlık hizmetinin başarısı ve etkinliğinde önemli
olmakla birlikte genellikle ihmal edilen hizmetler kapsamındadır. Bu kapsamdaki hizmetler
sosyal hizmet çalışanları, bakım-destek elemanları, bakım yardımcıları, aile bireyleri ve din
görevlileri gibi destek elemanlar ile taşıma-nakil, ev ve kişisel bakım, eve yemek sağlama, ev
düzenlemeleri-tamirat gibi hizmetleri kapsayan ve sağlık hizmetleri dışındaki gereksinim
alanlarını dolduran hizmetlerdir. Bu hizmetlerin finansmanı genellikle yerel yönetimler,
gönüllü kuruluşlar ya da aile üyeleri, arkadaş ve akrabalar tarafından karşılanmaktadır.
Ülkemizde pek çok büyükşehir ya da ilçe belediyelerinin evde sosyal bakımı destekleyecek
hizmet uygulamaları bulunmaktadır. Bu kapsamda sağlanan hizmetler çok çeşitlidir. En çok
bilinen sosyal destek hizmetleri aşağıda sunuluştur:
Kişisel bakım (öz-bakım) hizmetleri: Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeyine
göre bireyin kişisel temizlik ve banyo, giyinme, yemek yeme, vb. konularda yardımcı olan
hizmetlerdir.
Gıda ve beslenme hizmetleri: Evinde yemek hazırlayamayan ve pişiremeyenlere evlere
yemek dağıtımı ve sağlık eğitimi gibi hizmetleri kapsar.
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Ev işlerine yardım, ev düzeninin yeniden oluşturulması: Evin temizlik, ütü ve alışveriş
gibi hizmetlerine yardım hizmetleri ile daha güvenli yaşamayı sağlayacak ev düzeni
değişikliklerinin yapılmasını kapsar (kapı, kilit onarımı, çatı onarımı, çıkış rampaları
oluşturmak, banyo güvenliğini sağlamak, tekerlekli sandalyenin evde dolaşımındaki engelleri
ortadan kaldırmak vb.).
Sosyal destek sağlama: Bireyin alışverişine yardım, randevularına götürülmesi, faturalarının
ödenmesi, sosyal etkinliklere ve arkadaş ziyaretlerine götürülmesini sağlayan hizmetlerdir.
Geçici/süreli bakım: Bakım vericilerin belli dönemlerde dinlendirilmesi ya da izinli
sayılması durumunda, söz konusu hizmetlerin geçici bir süreyle desteklenmesini kapsar.
Türkiye’de evde sağlık hizmetlerinde bu tür bir hizmet henüz tanımlı değildir.
11.3.3. Evde Bakım Hizmeti Veren Kurum/Kuruluşlar
Evde bakım hizmeti veren kurumlar örgütsel ve finansal özelliklerine; hizmet
verdikleri nüfus gruplarına ve bakım amaçlarına göre farklı tiplerde yapılanmışlardır.
Gelişmiş ülkelerde (ABD ve Kanada) evde bakım hizmet sunan kurumlar incelendiğinde beş
tipte olduğu görülür:
Kamuya ait evde bakım kuruluşları: Hükümet ya da yerel yönetimlerce (belediyeler
tarafından) oluşturulmuş, kar amacı olmayan, genel vergi gelirleri ile finanse edilen evde
sağlık merkezleri ya da birimleridir. Evde hasta bakımı yanında, toplumda sağlık eğitimi ve
hastalıkların önlenmesi gibi programları da yürütmektedir.
Ülkemizde kamu hastaneleri ve birinci basamak kurumlarda sürdürülen evde sağlık
hizmetleri yapılanması ile çeşitli belediyeler tarafından sunulan evde sağlık hizmetleri bu
gruba örnek olarak verilebilir.
Hastane destekli evde bakım kuruluşları: Hastanenin özel ya da kamu oluşuna göre tipi
değişmektedir. ABD’de 1970’li yıllarda hastanelerin yüksek bakım maliyetlerini kontrol
altına almak amacıyla gündeme gelmiştir. Erken taburculuğu öngören ödeme sisteminin
getirilmesiyle birlikte hastaneye dayalı merkezlerin sayıları hızla artmaya başlamıştır.
Karma yapılı kuruluşlar: Dünyadaki modellerde gönüllü birimlerin diğer sağlık birimleri ile
birleşmesiyle “karma birimler” oluşturulabilmektedir. Bu nedenle hizmetler ve ödeme
sistemi de karmadır.
Kar amaçlı özel kuruluşlar: Evde sağlık hizmeti, tıbbi ekipman desteği ya da sosyal destek
hizmetleri sağlamak üzere kurulan özel evde bakım kuruluşlarıdır. Ödemeler bireyin
kendisine aittir.
Kar amacı olmayan gönüllü ya da özel kuruluşlar: Yardımsever kişi ve kuruluşların
desteği ile hizmet sunumu yapan kamu dışı kurumlardır. Finansmanları genel vergilerin
dışında tutulur.
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11.4. Evde Bakım Ekibi, Rol ve Sorumlulukları
Evde bakım, diğer sağlık hizmet tiplerinden oldukça farklı, kendine özgü yapısı olan,
özel alanlardandır. Bunu nedeni öncelikle evde bakımda çalışan profesyonellerin bireyin
evinde misafir olmasından kaynaklanır, dahası evde bakım hizmeti alan bireye hiç kimse
ziyaret saatlerini, ziyarette ne yiyeceği ve giyeceğini, ne zaman yatması gerektiği vb.
konularda hiçbir şeyi zorla kabul ettiremez. Evde bakımda çalışan klinisyen, sadece haftanın
belli günlerinde ve saatlerinde hastayı gören profesyoneldir ve bundan dolayı bağımsız olarak
çalışmada kendini rahat hissetmelidir.
Evde bakım hizmeti, daha önce de bahsedildiği gibi hekim, hemşire, fizyoterapist,
solunum-konuşma ve iş terapistleri, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı gibi multidisipliner ve multi-sektörel bir hizmet yaklaşımıdır. Evde bakım hizmetinde yer alan ekip
üyeleri yada disiplinler çok geniş olmakla birlikte ülkeden ülkeye, hizmetin içeriğine ve
bireyin gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu ünitede daha çok evde sağlık
hizmetinde yer alan profesyonellere değinilecektir. Evde bakımda profesyonellerin rolü, kendi
rol ve sorumlulukları doğrultusunda bireylere doğrudan bakım vermek, bakımda görev alan
diğer görevliler ile birlikte işbirliği halinde çalışmaktır. Evde sağlık hizmetlerinde tanımlanan
başlıca profesyoneller aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:
11.4.1. Evde Bakım Hemşiresi: Evde bakım hemşiresinin hizmet alanı oldukça geniştir.
Hemşireliğin diğer uygulama alanlarından farklı olarak özel bir yaş grubu ya da tanı alanı ile
sınırlı değildir. Evde bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları, temel ve uzman hemşire
olmak üzere iki uygulama düzeyinde tanımlanır. Temel düzeyde evde bakım hemşiresinin
rolü, “doğrudan bakım verme, sağlık öğretimi yapma, bakım verdiği hastanın izlem ve takibi,
diğer disiplinlerle işbirliği ve destek personelin denetimini” kapsar. Uzman roldeki hemşire
ise yüksek lisans derecesine sahiptir ve diğer meslek üyeleri ile birlikte hastanın durumunu
tartışır; evde bakım hizmetlerini yönetir ve geliştirir; personel yetiştirir; kurum politikasını
geliştirir ve değerlendirir.
Evde bakım, halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş bir alanı olmakla birlikte, hastane
dışında evde bakım hizmetlerinde çalışan, “yara bakımı, psikiyatri, ağrı yönetimi, diyaliz ya
da diyabet” gibi özel bilgi, beceri ya da uzmanlığı olan hemşireler de evde bakım hemşiresi
olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin yara bakımı alanında yetkilendirilmiş (sertifikalı ya da
uzman) hemşireler özellikle ciddi yaraların bakımında etkin rol alabilmektedirler. Yine
sertifikalı diyabet eğitimcileri diyabet yönetimi, program geliştirme, hasta ve klinisyen
eğitiminde önemlidir.
Evde Bakım Hemşiresinin başlıca rolleri aşağıdaki gibidir:


Doğrudan hemşirelik bakımı verir: Doğrudan bakım bireylere kendi evlerinde
sağlanan gerçek hemşirelik bakımı olarak tanımlanır. Hemşirelik bakımı fiziksel ya da
psiko-sosyal durumun değerlendirilmesini, beceri gerektiren girişimleri ve öğretimi
kapsar. Evde bakım hemşiresi tanılama ve beceri gerektiren girişimleri
gerçekleştirmede bireyin 24 saatlik gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Hemşirenin evde olmadığı zamanlarda bakımın sürekliliği için bakım planına birey,
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aile ve bakım vericinin katılımı sağlanmalıdır. Evde hemşirelik bakımı kısa süreli ve
aralıklı olabilir. Evde verilen bakımın çoğunluğu hemşireden ziyade diğer kişilerin
sorumluluğudur. Bu nedenle hemşireler tarafından gerçekleştirilen en yaygın girişim,
hastanın bakımı konusunda aile bireylerini eğitmektir.


Hastanın bakımını koordine eder. Evde bakım hemşiresi hemşirelik bakımını vermek
ve koordine etmekten sorumludur. Bireyin banyosu, saç temizliği ya da yatak
çarşaflarının değiştirilmesi gibi kişisel bakımındaki şeylerden rutin olarak sorumlu
değildir. Bu aktivitelerin bireyin iyileşmesinde temel olduğu göz önünde
bulundurulmakla birlikte bu görevleri rutin olarak gerçekleştirme sorumluluğu bireyin
aile üyesine yada ev hizmetlisi/ yardımcılarına aittir. Hemşire ziyareti sırasında
nitelikli hemşirelik bakımı aktivitelerinin yanı sıra hastanın kişisel bakımına ilişkin
hizmetleri de denetlemeli, gerekirse sağlanmasına çalışmalıdır.



Hastanın tedavisi için hekimle birlikte çalışır. Evde bakım hemşiresi fiziksel, psikososyal ve ev çevresinin değerlendirilmesini yaparak bireyin gereksinimlerini belirler
ve gereksinimler doğrultusunda bireyi de dahil ederek bakım planı geliştirir. Bu plan
bireysel, gerçekçi ve tedavi planı doğrultusunda olmalıdır. Tedavi, ilaç uygulamaları,
pansuman değişimleri, kolostomi bakımı, Foley kateter uygulama, nazogastrik tüp
yutturma ve sağlık öğretimi gibi aktiviteler beceri gerektiren, nitelikli hemşirelik
bakım uygulamaları arasındadır. Ayrıca hastanın hayati belirtileri ve kardiyopulmoner
durum gibi rutin izlemleri de hemşire tarafından yapılır. Bireyin fiziksel, psikolojik ve
sosyolojik gereksinimlerine göre tedavi planında değişiklikler ev ziyaretleri sırasında
yapılır.



Hastanın savunuculuğunu yapar. Savunuculuk rolü, sadece evde bakım hemşireliğine
özgü olmamakla birlikte, yeterli ve nitelikli bakım almasında, verilen bakımın
maliyeti, faturalanan hizmetlerin yorumlanmasında bireye yardımı kapsar.

11.4.2. Hekim: Evde sağlık hizmeti alması gereken hastaların bir hekim gözetimi altında
olması önemlidir. Bu aynı zamanda ödeme planlarının onaylanması için de şarttır. Hekim
tarafından bir kerelik ev ziyareti yapılması yaygın ve kabul gören bir uygulama olmakla
birlikte, ev ziyareti nadir yapılan uygulamadır. Evde bakımda hekimin rolü, bireyin tıbbi
durumu hakkında evde bakım veren diğer ekip üyelerine bilgi sağlamak, bir kaynak olarak
hizmet etmek ve tedavi planını onaylamaktır. Bu nedenle bakım altında olan hastaların
özellikle tedavilerin uygulanması sırasında karşılaşılan değişiklikler hekime bildirilmelidir ve
hastanın tıbbi kayıtlarında belgelenmelidir.

11.4.3. Fizyoterapist (FT): Fizyoterapistler rehabilitasyon ekibinin üyeleri olarak evde sağlık
hizmeti alan hastaların fiziksel işlevlerinde maksimum düzeyde bağımsızlık ve güvenlik
kazanmaları için yardım ederler. Evdeki fizyoterapistin odak noktası bireyin büyük kas
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gruplarını kullanma yeteneğini düzeltmektir. Fizyoterapistler değişen tanı durumunda ve yaş
grubundaki bireyler için evde koruyucu, düzeltici ve sürdürücü tedaviyi sağlarlar. Evde tedavi
için en sık gereksinim duyulan vücut sistemleri kas-iskelet, nörolojik ve kardiyo-pulmoner
sistemlerdir. Fizyoterapistler kaba motor beceriler, alt ekstremiteler ve solunum sistemine
yoğunlaşırlar. Ayrıca evde bakım hastasının sağlık ihtiyaçlarına göre farklı alanlara odaklı
çalışan terapistler (Meşguliyet, Konuşmaya da Solunum terapistleri gibi) ekibe dahil olabilir.

11.4.4. Diyetisyen: Evde bakımda yer alan diyetisyenlerin rol ve sorumlulukları ülkelerin
sağlık sistemlerindeki belirlenen kurallara göre değişebilmektedir. Hastaların beslenme
durumlarını tanılar ve uygun beslenme girişimlerini uygular. Birçok evde bakım birimi ve
hospis programlarında diyetisyenler yer alır. Anoreksiya, ağız yaraları, yaralar, ağrı, yutma
problemleri, ishal ve kabızlık, bulantı ve kusma, kilo kaybı ve alımı gibi durumlarda ev
ziyaretleri ve danışmanlık yaparlar

11.4.5. Psikolog: Evde sağlık hizmeti alan hastaların hastalık süreçlerindeki davranışlarını
anlamaya, psikolojik durumlarını değerlendirmeye, hastalığa uyum ve baş etme becerilerini
geliştirmeye, gerektiğinde hasta ve ailesine terapi ve danışmanlık yapmaya vb. odaklı,
alanında bilgi ve becerisi olan ekip üyesidir.

11.4.6. Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet uzmanı: Sosyal çalışmacılar ya lisans ya da yüksek
lisans düzeyde eğitim almış profesyoneller olup hasta ve ailesinin hastalık ve uzun süreli
bakımla ilişkili duygusal ve sosyal sorunları ile baş etmelerine yardım ederler. Genellikle
aileler yakınlarından birinin hastalığına ve ona bakım vermede gerekli düzenlemeler için
hazırlıksızdırlar. Sosyal hizmet çalışanları hastalık sürecinde ailelerin bakım verici rolüne bu
geçişi kolaylaştırmada, bireylerin sağlık ve sosyal hizmet gereksinimlerinin tanılanmasına
yardımcı olabilir ve bu gereksinimleri giderecek ilgili kurumlara sevk ya da yönlendirme
yapabilirler. Aynı zamanda insanların hizmetlere başvurularında yardımcı olur ve mali
konularda bilgi sağlarlar.

11.4.7. Vaka Yöneticisi: Evde bakım hizmetlerinde hasta gereksinimleri doğrultusunda
sunulan hizmetler hastanın evinde ve çok çeşitli olduğu için hasta ve ailesinin yönetilmesi
gerekebilir. Vakanın yönetilmesi gerektiği durumda ekip üyelerinden bir profesyonel vaka
yöneticisi olarak belirlenir. Vaka yöneticisinin esas rolü, hastanın gereksinimlerini
değerlendirmek, bakım planını hazırlamak (öncelikleri ve gereksinimlerin nasıl
karşılanacağının belirleme), kapsamlı ve nitelikli hizmetlere güvenli ve zamanında ulaşmayı
sağlamak ve hizmetleri izlemektir. Hemşire, fizyoterapist , iş terapistleri ve sosyal çalışmacı
gibi profesyonellerin birçoğu vaka yöneticisi olabilir ve vaka yöneticisinin kimin olması
gerektiği hastanın sağlık yada sosyal gereksinimlerinin ağırlığına göre değişiklik gösterir.
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11.4.8. Bakım Destek Elemanları: Bakım destek elemanları basit ev hizmetlerinden
kompleks kişisel bakıma kadar değişen hizmetlerde yer alan daha çok ara insan gücü ya da
bakım yardımcılarıdır. Ülkemizde oldukça yeni olan evde bakım sektöründe, yüksek öğretim
kurumlarında ön-lisans eğitimi alarak (bazılarında lise eğitimli) aynı amaç için yetiştirilmiş
“yaşlı bakım teknikeri/evde bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri” gibi elemanlar
bulunmaktadır. Evde bakım ve yaşlı bakımına yönelik yetiştirilen ara insan gücü için kadro
tanımları, istihdam politikaları, vb. konuları, açıklığa kavuşturulması gereken bir alan olarak
önemini korumaktadır.
Ülkemizde bakım destek elemanları dışında, evde bakım sektöründe üniversiteler ya
da yerel yönetimler tarafından kısa süreli eğitimlerle (kurs gibi) yetiştirilen “evde bakım
yardımcıları” da bulunmaktadır. Bakım yardımcılarının sunduğu hizmetler genel olarak
“temizlik, sağlıklı ev çevresi sağlamak; alışveriş ve yemek hazırlamak; evde bakım alan
bireye banyo yaptırmak, giydirmek ve diğer kişisel bakım hizmetlerini sağlamaktır. Evde
bakım yardımcılarının eğitimi ya da sertifikasyonu ve denetimi çok önemlidir. Evde bakım
yardımcıları gibi elemanların denetimi genellikle evde bakım hemşirelerinin (lisans mezunu)
sorumluluğundadır. Bazı özel durumlarda bu tür elemanların denetlenme sorumluluğu diğer
profesyonellere de verilebilir.

11.5. Evde Bakım Hemşireliği ve Ev Ziyareti Süreci
Evde bakım hemşireliği, toplum/halk sağlığı hemşireliği içinde en fazla gelişmiş
uzmanlık alanlarından biri olup aile üyeleri veya bakım vericilerle işbirliği içinde bireylere
bakım vermekten sorumludur. Amerikan Hemşireler Birliğine göre, evde bakım hemşireliği
uygulaması, “dahili/cerrahi hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, aile-ana-çocuk sağlığı
hemşireliği, gerontoloji ve psikiyatri-ruh sağlığı hemşireliğinin” entegrasyonundan oluşur.
Evde bakım hemşireliği, bireyin ve ailenin sağlık durumunu etkileyen çevresel, psikososyal, ekonomik, kültürel ve kişisel sağlık faktörleri üzerine odaklanan toplum sağlığı
hemşireliği ilkeleriyle, tüm yaşlardaki akut ve kronik hastalıklı bireylere kendi evlerinde
hemşirelik bakımının verilmesini bütünleştiren bir alan olarak tanımlanır.
Evde bakım hemşireliğinin amacı, sağlığı düzeltmek, sürdürmek ve geliştirmek için
birey ve ailelerine hizmet sunmaktır. Evde bakım hemşiresinin rolü birey ve evde bakımda
görev alan diğer profesyoneller ile birlikte “toplum sağlığı kaynaklarını da kullanarak”
bireyin hedeflenen duruma gelmesi için bakımın koordinatörü ve yöneticisi olmaktır. Evde
bakım hemşiresi, bireyin fiziksel ve emosyonel durumu üzerinde ev ortamı ve aile
dinamiklerinin etkilerini tanımalıdır.
Hastane ile karşılaştırıldığında, ev ortamındaki uygulamalar hemşirelere daha fazla
özerklik sağlar. Hemşireliğin diğer uygulama alanlarından farklı olarak, evde bakım
hemşireliği özel bir yaş grubu ya da tanı ile sınırlı değildir, çok çeşitli hastaların (kronik
hastalıklı yaşlılar, anne ve yeni doğan, ölmekte olan son dönem hastaları gibi) farklı yaşam
dönemlerinde hizmet verirler. Ev ziyaretlerine dayalı olarak yürütülen uygulamanın odak
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noktası ise hasta ve ailesinin öz-bakımını geliştiren stratejileri içermesidir. Bu sebeple evde
hemşirelik girişimleri sadece hasta ile sınırlı kalmaz, ev halkını da kapsar.
Evde bakımda hemşireliğin en önemli aracı ev ziyareti uygulamasıdır. Ev ziyareti
süreci; 1-Ziyaret öncesi hazırlık (planlama), 2-Ziyaret sırası (Uygulama), ve 3-Ziyaret sonrası
(değerlendirme) olmak üzere üç aşamalıdır. Ev ziyareti sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler bu
kitabın 7. Ünitesinde açıklandığı için burada ayrıca açıklanmamıştır.

11.6. Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri: Hizmet Süreci ve Mevcut
Durum
Ülkemizde evde bakım hizmetleri ile ilgili durum sağlık ve sosyal hizmetler boyutuyla
aşağıdaki başlıklara göre açıklanacaktır:
11.6.1.Mevzuat: Ülkemizde genel olarak evde bakım hizmetlerinden sorumlu bakanlıklar,
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır. Evde sağlık ve sosyal
bakım/destek hizmetlere ilişkin düzenlemeler Tablo 11.1’de sunulmuştur. Ülkemizde evde
sağlık hizmetlerinden sorumlu olan merkezi yönetim Sağlık Bakanlığı olmakla birlikte, evde
bakımın önemli bir yönü olan sosyal bakım ve destek hizmetlerinden de Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın bu alandaki en önemli çalışmalarından biri evde
bakım ihtiyacı olan aileleri maddi yönden destekleyen “evde bakım aylığı” uygulamasıdır.
Bunların dışında Sosyal Güvenlik Kurumu evde sağlık hizmetlerinin kamu finansmanından,
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, evde sağlık ve sosyal-destek hizmet sektöründeki
profesyonel ya da teknik elemanların eğitiminden sorumludur.
Tablo 11.1. Evde Sağlık ve Sosyal bakım/destek Hizmetlere İlişkin Bazı Yasal
Düzenlemeler
Evde Sağlık Hizmetleri
 2005-Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik
 2010-Sağlık Bakanlığı’nca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
 2015-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Tarafından Evde Sağlık
Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik
Evde Sosyal bakım-Destek Hizmetler
 2008-Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde
Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 2010-Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2014-Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar
Hakkında Genelge
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre evde sağlık hizmetleri
hem kamu hastanelerinde hem de birinci basamakta toplum sağlığı merkezlerinde kurulan
“evde sağlık birimleri” ile yürütülmeye başlanmıştır (Şekil 11.1). Üniversiteler henüz bu
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kapsama alınmamıştır. Evde sağlık hizmetlerinde sağlık insan gücü eğitimi, hizmetlerin
planlanması, koordinasyonu, hizmet standartları vb. konularda iyileştirme ve geliştirme
çalışmaları devam etmektedir.

am
as

ak

SAĞLIK BAKANLIĞI
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

b
II.
KAMU HASTANELERİ

H TİPİ
Evde Sa ğlık
Birimleri (Hastane)
81 ilde 600 den fazla
D TİPİ
Evde Sa ğlık Birimleri
(Ağız-Diş Sağlığı
Merkez/hastane

I. b

as
am

HALK SAĞLIĞI KURUMU

ak

T TİPİ-Evde Sa ğlık
Birimleri (Toplum
Sağlığı Merkezi)
Her ilçe

Aile Sa ğlığı Birim/
merkez
20 binden fazla birim

Şekil 11.1. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar tarafından sunulan
evde sağlık hizmetleri

11.6.2.Evde Bakım Hizmet Sunucuları: Bu kapsamda “Aileler” en temel ve değişmeyen
hizmet sunucularının başında gelmektedir. Bunların dışında başlıca evde bakım hizmet
sunucuları; “Kamu hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
kapsamındaki evde sağlık birimleri; Özel sektör (evde sağlık hizmeti veya tıbbi ekipman,
cihaz şirketleri); Yerel Yönetimler (Belediyelere ait evde sağlık/sosyal destek hizmet
birimleri); Sivil toplum kuruluşlar ve kayıt dışı çalışanlar” yer almaktadır.
Kamuda evde sağlık hizmetlerini düzenleyen son yönetmeliğe göre üç tip evde sağlık
birimi tanımlanmıştır: H Tipi (kamu hastaneleri evde sağlık birimini tanımlar),
T-Tipi (Toplum sağlığı merkezindeki evde sağlık birimini tanımlar), D-Tipi (Ağız-diş sağlığı
merkezi evde sağlık birimini tanımlar). H ve T tipi evde sağlık birimlerinde, genel anlamda
“Hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı
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sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşan” bir ekibin hizmet yapacağı belirtilmekle
birlikte ekip üyesi çeşidi ve sayısı yetersizdir.
11.6.3.Taburculuk planlaması: Evde bakım sürecinin temelini oluşturan taburculuk
planlaması, nitelikli, sürekli ve hasta merkezli bakımın en önemli bileşenlerindendir.
Hastanede yatarak tedavi olan hastaların, kurumdaki bakımı takiben bireyin gereksinimlerinin
karşılanması için birey henüz kurumdan ayrılmadan önce başlatılan tanılama ve planlama
sürecidir. Taburculuk planlaması hastanın hastaneye yatışından itibaren başlar ve kurumdan
ayrılıncaya kadar devam eder. Bu süreçteki sağlık kayıtları planlama için kullanılır ve evde
bakım hizmeti sunacak profesyonellere aktarılır. Taburculuk planlaması sırasında hasta ve
ailesi gelecekteki sağlık gereksinimleri için eğitilir ve yönlendirilir. Bu çalışmalar evde bakım
hizmetinin başarısını artırır.
Taburculuk planlaması yataklı tedavi kurumları ve evde sağlık birimleri/ kuruluşları
arasında çift yönlü bir süreç olup, bu konuda standartlar ve rehberler oluşturulmalıdır.
Ülkemizde yataklı tedavi kurumlarında taburculuk planlaması kültürü kısmen olmakla birlikte
evde sağlık birimleri ile entegrasyon henüz başarılı şekilde yürütülememektedir.
11.6.4.Hizmete başvuru ve Koordinasyon: Evde bakım hizmetleri sağlık ve sosyal-destek
hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini gerektiren, multi-disipliner ve multi-sektörel
bir hizmet yaklaşımıdır. Koordinasyon görevi yapacak kişi ya da kurumlar ilgi mevzuatlarda
açıkça tanımlanmalıdır. Koordinasyon merkezinin görevi, bireylerin hizmete başvuru süreci
ile başlar, hizmetin sonlandırılması ile sona erer. Ülkemizde evde sağlık hizmetlerine
başvurular hastaneden taburcu olan hastaların gereksinimlerine göre doğrudan olduğu gibi
toplumda ihtiyaç duyulan durumlarda bireysel başvurular şeklinde de olabilmektedir.
Başvurular il koordinasyon merkezi tarafından değerlendirilerek “sağlık ihtiyacı, ev yakınlığı,
hasta yoğunluğu” vb. durumlara göre en uygun evde sağlık birimine yönlendirilir.
Ülkemizdeki evde bakıma ilişkin 2015 yılındaki son yönetmelikte koordinasyon merkezi
tanımlanmakla birlikte (Koordinasyon merkezi Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulmalı) hizmetlerin yürütülmesinde zamana ihtiyaç olduğunu gösteren güçlükler
olabilmektedir.
11.6.5. Finansman: Ülkemizde evde sağlık hizmetlerinin finansmanı karma yapıdadır ve
kamu finansmanı çok yenidir. Evde sağlık hizmetleri “SGK, Özel sigortalar, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı kaynakları, yerel yönetimler (belediyeler) ve cepten ödeme (aileler)” ile
karşılanmaktadır. Kamu finansmanı sınırlı da olsa 2010 yılında yürürlüğe giren Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği (RG Sayı: 27532, ek madde) ile ayakta ve
günübirlik tedaviler kapsamında evde sağlık hizmetlerinin finansmanı, ilgili SUT listeleri
uyarınca karşılanabilmektedir. Sağlık dışında sosyal bakım ve destek hizmetlerin finansmanı
kapsamında önemli bir maddi katkı, “evde bakım aylığı” uygulaması ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda, ağır özürlülük raporu alan
bireylere bakım veren öz/üvey/eş/çocuk, anne, baba ve akrabalara evde bakım aylığı
verilmektedir. Bu aylığı alabilmenin en temel üç koşulu: (1) özürlü raporu, (2) toplam gelirin
asgari ücretin 2/3’ü olması, ve (3) bakıma muhtaç olmadır. Bu özellikleri taşıyan aileler
müracaat etmeleri halinden bu bakım aylığından yararlanabilmektedirler (RG sayı: 27736, 21
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Ekim 2010). Ayrıca sağlık dışında özellikle sosyal bakım ve destek hizmetlere ilişkin yerel
yönetimlerin uygulamaları da azımsanmayacak katkılardır.
11.6.6.Evde bakım hizmetinin sonlandırılması: Evde bakım hizmeti alan hastaların evde
bakım ihtiyacının kalmaması, hasta ve yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları ya da
direnç göstermeleri vb. gibi durumlar hizmetin sonlandırılması için gerekçelerdir. Bu
durumda ikamet yeri değişikliği sağlanabilir ya da hasta başka bir kurumdan hizmet alacak ise
devir yapılarak bakımın devamlılığı sağlanır.
Sonuç olarak, ülkemizde evde bakım hizmetlerinin gerek mevzuat ve finansmanı
gerekse taburculuk planlaması, hizmete başvuru ve koordinasyon, hizmeti sonlandırma gibi
hizmet sürecine ilişkin
konularda evde bakım sektörünün geliştirilmeye gereksinimi
bulunmaktadır. Halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş bir alanı olarak, hemşireler evde sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik sorumluluklarının farkında olmalıdırlar.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;


RG Sayı: 29280 (27/2/2015). Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları TarafındanvEvde
Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm



Evde Bakım Derneği Yayınları; http://www.evdebakim.org.tr/Yayinlar
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Uygulama Soruları
Ülkemizde evde sağlık ve sosyal destek hizmetleri;
Ulusal düzeyde yaygın olarak uygulanıyor mu?
Hizmetler hangi kurumların sorumluluğunda yürütülmektedir?
Evde sağlık hizmetlerinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evde bakım, kronik, terminal hastalığı ya da sakatlığı olan bireylere ev ortamında
sunulan kısa ve/veya uzun dönemli geniş sağlık ve sosyal hizmetler bütünüdür. Çağdaş evde
sağlık hizmetinin temelleri 1800’lü yılların sonunda ziyaretçi hemşireler birliğinin geliştirdiği
hizmet modellerine dayalıdır ve o yıllardan bugüne evde bakım hizmetleri, sosyal, ekonomik,
politik ve bilimsel yeniliklerle evrilmeye devam etti. Şemsiye bir terim olarak evde bakım,
sağlık ve sosyal-destek hizmetleri olmak üzere iki temel hizmetten oluşur. Bu hizmetler
birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bu hizmetler multi-disipliner ve multi-sektörel
bir hizmettir.
Evde bakım hizmeti sunan kurum/kuruluşlar örgütsel ve finansal özelliklerine; hizmet
verdikleri nüfus gruplarına ve bakım amaçlarına göre farklılık gösterirler. Evde sağlık
hizmetleri, hekim, hemşire, fizyoterapist, solunum-konuşma ve iş terapistleri, psikolog,
diyetisyen ve sosyal çalışmacı gibi konusunda bilgi birikimi olan profesyonellerin disiplinler
arası ekip yaklaşımıyla sunulur.
Ülkemizde evde sağlık ve sosyal bakım-destek hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
bazı mevzuatlar bulunmaktadır. Bu mevzuatlara göre en önemli gelişme evde sağlık
hizmetlerinin birinci ve ikinci basamakta verilmesinin sağlanmış olmasıdır. Sosyal destek
hizmetler yönünden de “evde bakım aylığı” uygulamasıdır. Evde bakımda başlıca hizmet
sunucuları; “aileler; kamu hastaneleri ve birinci basamak evde sağlık birimleri; yerel
yönetimlerin evde sağlık ve sosyal destek birimleri; özel sektör ve sivil toplum kuruluşları” na
ait birimlerdir. Ülkemizde evde bakım sektörünün geliştirilmesine olan gereksinim ve
çalışmalar devam etmektedir. Halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş bir alanı olarak,
hemşireler evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik sorumluluklarının farkında
olmalıdırlar.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “evde bakım kavramı” için uygun ifadelerdendir?
I.
Evde bakım sadece multi-disipliner bir hizmet yaklaşımıdır.
II. Evde bakım yüksek maliyetli bir hizmettir.
III. Evde bakım formal ve informal bakım vericiler tarafından
sunulur.
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve II

e. I ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin amaçlarından biridir?
I.
Hastanedeki tedavi ve bakımı sürdürmek.
II. Akut hastalıkların komplikasyonlarını önlemek.
III. Hastaneye gereksiz yatışları önlemektir.
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve III

e. I,II ve III

3. Türkiye’de kamu hastanelerinde evde sağlık hizmetlerinin yasal olarak uygulanmaya
başladığı tarih aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?
a. 1961

b.1982

c. 2005

d. 2010

e. 2015

4. Aşağıdakilerden hangisi “informal bakım vericiler” kapsamındadır?
a. Evde bakım teknikeri
b. Hasta yakını
c. Hekim
d. Din görevlisi
e. Yardımcı hemşire
5. Aşağıdakilerden hangisi evde sunulan sağlık ve sosyal destek hizmetlerin bir
sonucudur?
I.
Sağlık profesyonellerinin bilgileri güncellenir.
II. Hastanın acil servis kullanımı azalır.
III. Sağlık bakım maliyetleri azalır.
a. Sadece I

b. Sadece II

c. Sadece III d. I ve III

e. II ve III

6. Ülkemizde evde sağlık hizmetleri mevzuatına göre, kamuda evde sağlık hizmeti
vermekle yükümlü kaç tipte sağlık birimi tanımlanmıştır?
7. Evde bakım hizmetlerinde vaka yöneticisi kimdir?
8. Evde bakım hizmetlerinde hemşirenin rolleri nelerdir?
9. Evde bakım ekibi üyeleri kimlerden oluşur?
10. Ülkemizde uygulanan evde bakım aylığının koşulları nelerdir?
Cevaplar: 1)c, 2)d, 3) d,

4) b,

5) e,
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12. İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ*

*

Bu bölüm Prof.Dr. M.Nihal ESİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

İş Sağlığı ve İş Sağlığı Hizmetleri
12.1.1. İş Sağlığının Tarihsel Gelişimi
12.1.2.İş Sağlığı’nın Tanımı ve Amaçları

12.2.

İş Sağlığının Temel Bilimleri
12.2.1.Endüstriyel Hijyen
12.2.2.Toksikoloji
12.2.3.Ergonomi
12.2.4.İş Tıbbı

12.3.

Çalışan Sağlığı ve Etkileyen Faktörler
12.3.1.Meslek Hastalıkları
12.3.2. İş Kazaları
12.4. İş Sağlığı Hemşireliği
12.4.1.Dünya Ülkelerinde İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
12.4.2.Türkiye’de İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
12.4.3.İş Sağlığı Hemşireliği’nin Eğitimi
12.4.4.İş Sağlığı Hemşireliğinin Rol ve Fonksiyonları
12.4.4.1. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Birinci Düzey
12.4.4.2. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: İkinci Düzey
12.4.4.3. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Üçüncü Düzey
12.4.4.4. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Dördüncü Düzey
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çalışan insanların sağlığı çalışmayan insanlara göre daha fazla olumsuz
etkilenir mi? Düşündüklerinizi tartışınız.
2)

Çalışan bireyelerin sağlığı hangi etkenler nedeniyle bozulabilir? Araştırınız.

3)

Çalışana yönelik sunulan iş sağlığı hizmetlerinin amacı nedir? Araştırınız.

4)
İş sağlığı hemşireliği diğer hemşirelik alanlarına benzermidir? Farklılıklar
hakkında tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Sağlığı ve İş Sağlığı
Hizmetleri

İş Sağlığının Tarihsel
gelişimini, tanımını ve amaçlarını anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İş Sağlığının Temel Bilimleri İş sağlığının temel bilimlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çalışan Sağlığı ve Etkileyen
Faktörler

Çalışan sağlığı ve etkileyen
Faktörleri anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İş Sağlığı Hemşireliği

İş sağlığı hemşireliğinin gelişim Okuyarak/Araştırarak
sürecini,mevcut eğitimsel ve
yasal durumunu,uygulama
faaliyetlerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


İş sağlığı



İş sağlığı Hemşireliği
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GİRİŞ
İnsan yaşamında sağlık, yaşam sürecinin her anında etkisi olan bir olgudur.
Günümüzde insan nüfusunun yaklaşık yüzde ellisi bir iş yaparak yaşamını sürdürmektedir.
Çalışma ortamı insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek birçok risk barındırmaktadır. Bu
risklerin derecesi ve etkileri yapılan iş ve işin yapıldığı çevreye bağlı olarak değişmektedir.
Çalışma ortamının doğrudan etkisiyle, çalışanlarda meslek hastalıkları ve iş kazaları
görülmektedir. Bunun yanı sıra çalışanlarda genel toplumun sağlık sorunlarına benzer
olarak diyabet, kanser, kalp hastalıkları vb. sağlık sorunları da yaygın olarak görülmektedir.
Çalışan bireyler toplumun bir parçasıdır. Çalışanlara yönelik sunulacak sağlık
hizmetlerinin, hem iş kaynaklı sağlık sorunlarının hem de toplumda sık görülen
hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması, tedavi edilmesi ve izlenmesinde etkili
hizmetler olduğu belirtilmektedir. İş sağlığı hizmetleri temel olarak koruma üzerine odaklı
hizmetlerdir, meslek hastalığı ve iş kazaları oluşmadan önce yapılması gerekenler üzerine
odaklanmıştır. İş sağlığı hizmetleri olarak adlandırılan bu hizmetlerin sunumu bir ekip
hizmetini gerektirmektedir. Hemşire, hekim ve iş güvenliği uzmanları bu ekibin temel
üyeleridir.
İş sağlığı hemşireleri tüm dünya ülkelerinde sayıca fazla olmaları ve nitelikli bir
eğitim ile tüm ekibin görevlerini tek başına sürdürebilmeleri ve 24 saat çalışan ile etkileşim
içinde olmaları nedeniyle iş sağlığı hizmet ekibinin önemli bir üyesi olarak
tanımlanmaktadır. İş sağlığı hemşiresi; çalışan birey, çalışan toplumu ve toplum grupları
için iş ve çevre sağlığı ve güvenliği hizmetlerini geliştirir ve uygular. İş sağlığı hemşireliği,
güvenli ve sağlıklı çevre kavramı içinde sağlığı koruma, geliştirme ve tedavi etme üzerine
odaklanmış uzmanlık gerektiren bir bilim olarak tanımlanabilir. İş sağlığı hemşireliği
bağımsız bir uzmanlık alanıdır ve hemşireler sağlık bakımı hizmetlerini sürdürürken
bağımsız hemşirelik kararlarını alırlar.
İş sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde yeterli eğitim almış
hemşirelerin rolünün büyük olduğu belirtilmektedir. Gelişmiş ülkelerde iş sağlığı
hemşireliği, bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilenerek büyük değişim
içine girmiş ve bunun sonucunda; çalışan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde
hemşirelerin rolleri ve yeri kabul edilmiştir. İş sağlığı hemşirelerinin geliştirdiği ve
uyguladığı iş sağlığı programlarının uzun vadeli sonuçları değerlendirilmiş ve sağlık bakım
giderlerinin azaldığı, bakımın kalitesinin arttığı, işçinin moral ve üretkenliğinin arttığı,
sağlık risklerinin azaldığı bulunmuştur.
İş sağlığı hemşireliği bilimi 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmesine rağmen,
ilk iş sağlığı hemşireleri 1850 li yıllardan itibaren çalışmaya başlamışlardır. Günümüzde
birçok ülkede iş sağlığı hemşireliğinin eğitimi ve uygulaması ile ilgili standartlar
geliştirilmiştir ve yasal düzenlemeler ile de desteklenerek uygulanmaktadır.
Türkiye’de ise diğer hemşirelik alanlarına benzer olarak eğitim ve uygulama ile ilgili
standartların belirlenmesi ve uygulamaya konması ile ilgili sıkıntılar devam etmektedir.
Ayrıca yasal düzenlemeler ile ilgili olarak çok sık değişen uygulamalar olduğu
görülmektedir. Özellikle ilgili yönetmelikler sıklıkla değişmektedir. Bu bağlamda bu
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ünitede, çalışma ortamı ve çalışan sağlığı, iş sağlığı hizmetleri ve bu hizmetler içerisinde iş
sağlığı hemşireliği ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

12.1. İş Sağlığı ve İş Sağlığı Hizmetleri
İnsanın varoluşundan beri yaşamı sürdürmek için çalışmak önemli bir aktivite
olmuştur. Günümüzde insan yaşamının önemli bir bölümü çalışma ortamında geçmektedir.
Yirmi dört saatlik günlük yaşamın 1/3’ü, yaşam sürecinin ise 1/3’ünün çalışarak işyerinde
geçtiği ifade edilmektedir. Ancak iş ve iş çevresinden kaynaklanan sorunlar çalışanın
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Tüm dünyada çok çeşitli işler yapılmaktadır ve her iş farklı
bir iş çevresinde sürdürülmektedir. Çalışan sağlığı açısından işin yapıldığı çevre önemlidir.
İşin yapıldığı çevrede insan sağlığını etkileyen pek çok tehlike ve riskler bulunmaktadır. Öte
yandan yapılan iş ve çalışan sağlığı arasında iki yönlü bir ilişki olduğu belirtilmektedir. İş
çevresi sağlıklı ise çalışan daha sağlıklı, çalışan sağlıklı ise iş verimi daha yüksek olmaktadır.
Çalışanı daha sağlıklı kılmak, iş ve iş çevresini çalışan sağlığı ve iş verimi açısından
geliştirmek için iş sağlığı bilimi doğmuştur.

12.1.1. İş Sağlığının Tarihsel Gelişimi
İnsanın varoluş sürecinde yaşamak için çalışmak zorunda olan insanlar endüstri
devrimine kadar, öncelikle avcılık daha sonrada tarım ve çiftçilik yaparak yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. Endüstri devrimi olarak adlandırılan ve yaklaşık olarak 1750-1860 yılları
arasında gerçekleşen dönemde yapılan işin tehlike ve riskleri daha ön plana çıkmıştır. Bu
dönemde buharın keşfi ve bu itici gücün makinelerde kullanılması sonucu birçok ürün seri
üretimle üretilmeye başlamış ve kısa süre içerisinde lokomotif, araba, uçak vb. insan
yaşamına başka bir yön verecek araçlar üretilmiştir. Birçok yeni iş kolları ve bunların yer
aldığı fabrikalar kurulmuş ve insanların bu fabrikalarda çalışmak için gelmeleriyle yeni
endüstri bölgeleri oluşmuştur. Günümüzde farklı işlerde ve iş çevrelerinde çalışan pek çok
çalışan vardır ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde ellisi çalışmaktadır.2050 yılında dünya
nüfusunun 9 milyar olacağı ve bunların yaklaşık 4,5 milyarının çalışıyor olacağı
belirtilmektedir. Bu nedenle iş sağlığı hizmetlerinin sunulması gereklidir. Çalışma sırasında
var olan tehlike ve risklerin insanın sağlığını etkilediği bilgisine ilk önce MÖ 1700 yıllarında
yazılmış bir papürüsde (Edwin Smith papürüsü) “Metal eriticilerin cildi bir timsah dersine
benziyordu” bilgisi ile ulaşılmıştır. Daha sonraları Hipoccrates (M.Ö.460-370) kurşun
zehirlenmesini tanımlamıştır. Aristotle ise (M.Ö.384-222) koşucu hastalıkları ve gladyatör
diyetlerinden söz etmiştir. Ancak iş sağlığı ile ilgili en önemli çalışmaları başlatan kişi bir
İtalyan hekim olan Bernardino Ramazzani’dir (1633-1714). Ramazzani iş sağlığının kurucusu
olarak tanımlanmaktadır ve çeşitli mesleklerde çalışanların mesleğe bağlı sağlık sorunlarını
tanımladığı De Morbis Artificum Diatrifiba- Çalışan hastalıkları” eseri günümüzde de meslek
hastalıkları ile ilgili bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Daha sonraları sanayi devrimi ile
savaşlar, toplumsal değişimler olmuş ve 1776 yılında Virginia insan hakları beyannamesi
yayınlanmış ve bu beyannamede çalışma koşulları ile ilgili günümüzde de geçerli olan ilk iş
sağlığı ile ilgilidüzenlemeler belirlenmiştir. 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü
(International Labour Organization) kurulmuştur.
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12.1.2.İş Sağlığı’nın Tanımı ve Amaçları
Uluslararası çalışma örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafında 1951 yılında İş sağlığı
hizmetleri; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini
sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmaları olarak tanımlanmıştır.
İş sağlığının amaçları





Çalışanın sağlığını korumak geliştirmek
Çalışmanın olumsuz koşulları nedeniyle çalışanın sağlığını kaybetmesini engellemek
Her çalışanın fiziksel, ruhsal, sosyal özeliklerine uygun işlerde çalışmasını sağlamak
İşin çalışana, çalışanın işe uyumunu sağlamaktır

İş sağlığının temel özellikler








Tüm çalışanlara yöneliktir
Yaşanan ve çalışılan çevre (tüm yaşam alanları) birlikte değerlendirilir
Temel araçlardan biri sürekli izlemdir
Koruyucu hizmet ağırlıklı bütünsel bir yaklaşımdır
Güvenlik bilgiye dayanır
İçselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur.
İş sağlığı ve güvenliği göz ardı edildiğinde, “iş kazası” ve “meslek hastalığı” oluşur

12.2. İş Sağlığının Temel Bilimleri
İş sağlığı hizmetleri, kapsamında “İş” kavramını içermesi açısından diğer sağlık
hizmetlerinden farklıdır. İş sağlığı hizmetleri, yapılan iş ve çalışma ortamında bulunan makine,
kimyasallar, gürültü, ısı, ışık vb etkenleri içerdiği için mühendislik, işletme bilimlerini de
kapsamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı hizmetleri bir ekip hizmetini gerektirmektedir (Tablo 1).
Tablo 1’de görüldüğü gibi hizmet ekibinde tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerden
farklı meslekler yer almaktadır. Ancak bu meslekler arasında her işyerinde bulunması gereken üç
meslek; İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanıdır.
Tablo 1. İş Sağlığı Hizmet Ekibi
Tıp Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Sosyal Bilimler

Hemşire

İş Güvenliği Uzmanı

Ekonomist

Hekim

İş Hijyenisti

Sosyal antropolog
Psikolog
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İş sağlığı ekibinde yer alan çalışanların iş sağlığı hizmetlerini planlama, uygulama ve
değerlendirme sürecinde iş sağlığının temel bilimleri olan; endüstriyel hijyen, toksikoloji,
ergonomi ve iş tıbbı konusunda eğitim almaları gerekmektedir. Bu bilim dalları aşağıda kısaca
açıklanmıştır.

12.2.1.Endüstriyel Hijyen
Endüstriyel hijyen çalışma ortamında işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek
sağlığa zararlı maddeleri tanıma, değerlendirme ve ortamda kontrol altına almayı sağlayan
yolları gösteren bilim dalıdır. Amaçları şöyle özetlenebilir.




İş ve işin yürütülmesiyle ortaya çıkan etmenleri tanımlamak ve insan sağlığı
üzerindeki etkilerini belirlemek,
Deneylerle bu zararlıların miktarını ve insan sağlığını etkileme düzeyini saptamak,
Bu zararlıları ve sağlık üzerindeki etkilerini yok etmek veya kontrol altına almayı
sağlayan yollar geliştirmek.

Çalışma ortamında bulunan ve çalışanın sağlığını olumsuz etkileyen tehlikeler aşağıda
belirtilmiştir.
Biyolojik tehlikeler: bakteri, virüs, mantar veya parazitler, infeksiyonlu hasta veya
kontamine vücut sıvıları gibi etkenleri içerir.
Kimyasal tehlikeler: ilaç, solüsyon, gaz, buhar, aeresol şeklinde vücuda alınan çeşitli
kimyasal yapılardaki toksik ve irritan maddeleri içerir.
Fiziksel tehlikeler: gürültü, termal konfor koşulları(ısı, nem, hava akım hızı) aydınlatma,
titreşim, elektromanyetik ve iyonize radyasyon gibi etkenleri içerir.
Çevresel/mekanik tehlikeler: az sayıda ve yetersiz araç gereçler, kaygan zeminler,
merdiven vb. yaralanmalara incinmelere ciddi kazalara yol açabilecek etkenleri içerir.
Psikososyal tehlikeler: stres, duygusal gerilimler, kişilerarası iletişim yetersizliği gibi
sorunları içerir.
Biyolojik tehlikeler: Yapılan iş nedeniyle çalışma ortamında bulunan bakteri, virüs,
mantar ve parazit gibi canlı organizmalar çeşitli meslek hastalıklarına yol açmaktadır.
Hemşireler çalışma ortamlarında bu canlı organizmalarla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Viral
kökenli Hepatit B,C ve D hastalıkları, AIDS hastalığı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı,
bakteri kökenli tüberküloz ve tetanoz hastalıklar hemşireler için sıklıkla rastlanılan mesleki
infeksiyon hastalıklarıdır.
Kimyasal tehlikeler: Kimyasallar tüm insanların yaşamının bir parçasıdır. Dünyada
bilinen 5-7 milyon farklı türde kimyasal madde bulunmaktadır ve her yıl; tarımda, gıda alanında,
ilaç sektöründe ve enerji üretimi için kullanılan yakıtlar için vb. en az 400 milyon ton kimyasal
madde üretilmektedir. Kimyasal maddeler madencilik, kaynakçılık, makine vb. endüstriyel
işlerden büro işlerine kadar her alanda kullanıldığından günümüzde hemen hemen tüm çalışanlar
kimyasal tehlikelere maruz kalabilmektedir. Çalışanların sağlığı için önemli risk kaynaklarıdır.
Kimyasal maddeler yapılan işe ve kullanılan maddelere bağlı olarak vücuda deri, solunum ve
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sindirim yolarıyla madenin gaz, buhar, sıvı ve toz haliyle girerler. Tüm zararlı maddelerin % 90
‘ı solunum yoluyla vücuda girmektedir.
Katılar: Katı maddelerin iş yerinde sağlık sorunlarına yol açabilmesi için, ortam havasına
karışabilecek düzeyde parçalanmaları, toz haline gelmeleri gerekir. İnsanın üst solunum yolları
doğal bir filtre sistemine sahip olduğundan tanecik büyüklüğü 5 mikrondan büyük olan tozların
hemen tümü üst solunum yollarında tutularak akciğerlere gitmesi engellenir. Ancak madencilik,
demir çelik, tekstil, çimento, seramik iş kollarında ortama yayılan tozlar 5 mikron sınırının
altında solunabilen tozlardır. Bu nedenle doğal korunmanın yanında etkin önlemlerin alınması
gereklidir. Ayrıca katı maddeler ısıtıldığında sıvı ve gaz haline geçerek yine solunum yoluyla
alınabilirler.
Sıvılar: Zararlı maddelerin çoğu sıvı haldedir. Üç grupta toplanabilirler. 1) asitler, 2)
alkaliler, 3) organik çözücüler. Sıvılar genellikle sıçrama veya dökülme yoluyla deriden
bulaşabilirler. Ancak en önemli tehlike buharlaşan sıvıların solunmasıyla olmaktadır. Özellikle
kapalı ve küçük ortamlarda bu etki daha da fazladır.
Gaz ve Buharlar: Gazların ve buharların tehlikelilik derecesi maddelerin kimyasal
yapılarına, ortam havasındaki yoğunluklarına ve maruz kalma sürelerine bağlıdır. Ayrıca suda
çözünür veya çözünemez olması da tehlikelilik derecesini etkilemektedir.Çalışma sırasında
ortama en kolay ve hızlı yayılabilen ve solunum yollarından hemen hiç engellenmeden geçebilen
gaz veya buharlar genellikle bir işlem sonucu veya üretim sırasında ortam havasına karışırlar.
Örneğin metal işi yapan fabrika ve atölyelerde yağ giderme işleminde kullanılan benzin, benzen,
trikloroetilen, vb. buharlar, azotoksitler, ozon gibi gazlar, fırın ve ocaklardan karbonmonoksit,
karbondioksit, karbonsülfür ve kükürtdioksit gazları gibi.
Fiziksel tehlikeler: Fiziksel ortamın temel etmenleri; gürültü, aydınlatma, ısı, nem, hava
akım hızı, basınç ve radyasyondur.
Gürültü: kısaca istenmeyen ses olarak adlandırılır. Sesin temel özellikleri frekansı ve
şiddetidir. Gürültülü ortamlarda çalışanların önlem alınmadığı takdirde işitme duyularını
kaybetme olasılığı vardır. 85 desibelden (dB) fazla gürültülü ortamlarda çalışanlarda; geçici ya
da kalıcı işitme kaybı, konuşma güçlüğü, verimlilik kaybı ve sıkıntı gibi sağlık sorunları oluşur.
Gürültüyü kontrol altına almada aşağıdaki aşamalar izlenir.





Gürültü düzeyinin ölçülmesi
Gürültünün kaynağında yok edilmesi, azaltılması: kaynağın perdelenmesi,
sistemin yenilenmesi, yöntemin değiştirilmesi, sürekli bakım, ses emici yüzeyler
kullanma gibi önlemler uygulanır.
Kişisel koruyucuların kullanılması: sesin frekans ve şiddetine göre çeşitli
büyüklüklerde kulak koruyucuları, tıkaçları kullanılır.

Termal Konfor Koşulları: organizmanın görevini yerine getirebilmesi için başka bir
deyişle tüm sistem ve organların düzenli işleyişi için belirli bir vücut sıcaklığı gereklidir (36,5–
37). İnsan vücudunun sıcaklığını düzenleyen çok duyarlı mekanizmaya hemoastasis denir.
Ancak çevrenin sıcaklık, nem ve hava hareketi gibi termal koşullarının normal sınırların dışına
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çıkması durumunda bu mekanizma zorlanabilir ya da çalışamaz. Cam, seramik metal endüstrisi
gibi yüksek sıcaklık gerektiren işlerde gerekli önlem alınmazsa dikkat dağılması, yorgunluk hissi
ve sıcak çarpmasına kadar uzanan belirtiler görülebilir.

12.2.2.Toksikoloji
Toksikoloji, biyolojik sistem ve üretkenlik üzerine toksik kimyasalların etkilerini
araştıran bilim dalıdır. Toksik maddelerin toksik etki düzeyleri faklılık göstermektedir.
Akut Toksisite: genellikle tek ve yüksek dozda kimyasal madde alımıyla gelişmektedir.
Organizmada kısa süreli ve geri dönüşümlü etkiler oluşur. Örneğin; karbontetrakloridin
solunması depresyona neden olmaktadır.
Kronik Toksisite: genellikler uzun süreli olarak sürekli ve düşük dozda kimyasal madde
alımıyla gelişmektedir. Etkilenme geri dönüşümlüdür. Örneğin; çinko üzerine kaynak işleminde
latant pnömokonyazis ve pulmoner fibrozis oluşur.
Lokal Toksisite: genellikle bir organ veya biyolojik sistem etkilenir. Örneğin; çinko
üzerine kaynak işleminde yanıklar oluşabilir, karbontetrakloridin solunması ile göz ve boğaz
irritasyonları olabilir.
Sistemik Toksisite: kimyasal maddelerin kan yoluyla sistemleri etkilemesidir. Örneğin;
çinko üzerine kaynak işlemi gastrointestinal semptomlara ve kas iskelet ağrılarına yol açabilir.
Karbontetraklorid ise merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açabilir.
Toksisite bir kimyasal maddenin hemopoetik sistem veya enzim sistemi gibi
biyokimyasal sistemler yoluyla bir organ ya da sisteme zarar verme sürecidir. Toksik etkiler;
irritasyon gibi küçük bir zarardan karaciğer börek hasarı, kanser gibi büyük sağlık sorunlarına
kadar değişebilmektedir. Tablo 3’de iş süreçlerinde çok sık kullanılan kimyasal maddeler ve
etkiledikleri organlar gösterilmiştir. Bir maddenin birden fazla organı veya sistemi etkilediği
görülmektedir. Toksite düzeyini etkileyen faktörler arasında; yaş, cins, etnik köken, beslenme,
sağlık durumu, bireysel duyarlılık yer almaktadır.
Tablo 2. Endüstride sık kullanılan metaller ve etkiledikleri hedef organlar
Metal

Kemik
Renal Sinir
Karaciğer Gastrointestina Solunum Kan
sistem
sistemi sistemi
sistem sistemi

Demir
Kurşun

+
+

Manganez
Civa
Nikel

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
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Selenyum +

+

Gümüş
Talyum

+
+

Çinko

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kaynak: Bonnie Rogers; Occupational Health Nursing Concepts and Practice. WB Saunders Co. ,1994,USA.
Sayfa:106.

12.2.3.Ergonomi
Yunanca “ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin
birleştirilmesiyle “Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir. İş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde
dengelenip, hem çalışanın sağlığını koruyan, hem de üretimin artmasını sağlayan insan – makine
– çevre sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji
alanlarında uygulanmasına ergonomi denir. Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileridir. İş ve
bunu yapan arasındaki tüm ilişkiler ergonominin konusuna girer. Ergonomi, iş ve işi yapan
arasındaki tüm ilişkileri incelerken, bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenleri de ele alır.
Ergonominin çalışma alanları;
•

Çalışanların etkinliğini arttırmak

•

Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak

•

Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak

•

Gereksiz aktiviteleri önlemek

•

İnsan-makine-çevre uyumunu sağlamaktır.

12.2.4.İş Tıbbı
İş tıbbı, yapılan iş ve çalışma ortamından kaynaklanan tıbbi sorunların önlenmesi, tedavi
edilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir. Bu sorunlar meslek hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

12.3. Çalışan Sağlığı ve Etkileyen Faktörler
Çalışan sağlığı genellikle 3 nedenle bozulmaktadır;




Genel sağlık sorunları
İş ve iş çevresinin dolaylı katkısıyla ortaya çıkan sorunlar
İş ve iş çevresinin doğrudan etkisiyle ortaya çıkan sorunlar. Bu sorunlar meslek
hastalıkları ve iş kazalarıdır

12.3.1.Meslek Hastalıkları
Meslek hastalığı, yapılan iş ve çalışma ortamında bulunan tehlike ve riskler nedeniyle
çalışanda oluşan hastalıklardır. Meslek hastalığı tanısı koymak uzmanlık isteyen bir konudur ve
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tıp bilimleri içinde ayrı bir uzmanlık alanıdır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na (5510/20069) göre meslek hastalığı; sigortalının çalıştığı ya da yaptığı işin
niteliğinden dolayı yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici ya
da sürekli hastalık, bedensel ya da ruhsal özürlülük durumlarıdır.
Meslek Hastalığı tanısı; sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;



Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi
sonucu,

Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Bu kişiler, Meslek
Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilerek ileri tetkik ve tedaviye alınmaları, sağlık durumlarına
uygun bir işte çalışmaları sağlanmalıdır. Bir hastanın yakalanması aynı zamanda işyerinde sağlık
risklerinin varlığını kanıtlamakta ve o işyerinde çalışan diğer işçilerin korunabilmesi için önlem
alınmasını da beraberinde getirmektedir.
Meslek hastalığında, tehlike ve risk kavramları önemlidir. “Tehlike” potansiyel olarak
zarara sebep olabilecek durumdur. Tehlikeler tamamen yok edilemezler. Tehlikeler; çalışma
ortamında bulunan maddeler veya makineler, çalışma metotları, iş organizasyonunun diğer
konuları olabilir. “Risk” meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının
bileşkesidir. “Risk” çok önemsiz bir olaydan (kağıt kesiği), felaket düzeyinde bir kazaya kadar
çok geniş aralıkta tanımlanır. Örneğin; elektrik tüm işyerlerinde bulunan bir tehlikedir.
Tamamen ortadan kaldırılamaz. Kablolar, yüksek akım,sigorta kaçakları vb. birçok risk
nedeniyle çeşitli kazalar oluşabilir. Eğer bu riskler kontrol altına alınırsa tehlikeli durumun
zarara yol açması söz konusu olmayacaktır.
Türkiye’de en sık rastlanan meslek hastalıkları
Pnömokonyozlar: Tozlardan ileri gelen meslek hastalıklarıdır ve solunum sistemini
ilgilendirir. Türkiye’de en çok rastlanan çeşitleri: silikoz (nedeni silis tozları), asbestoz (nedeni
asbest tozları) ve bissinozdur (nedeni pamuk tozları)
Kurşun ve kurşun tozlarının yol açtığı meslek hastalıkları: Kurşunun, katı, sıvı, buhar
halinin organizmaya girmesi sonucu oluşur. Merkezi sinir sistemi hastalıklarına yol açarlar.
Eriticilerin yol açtığı meslek hastalıkları: Benzen, benzin, tiner vb. çözücü özelliği olan
kimyasalların gaz ve buharları ile organizmaya girmesi sonucu oluşur. Kan sistemi üzerinde
etkilidirler ve lösemiye yol açarlar
Organik fosforlu maddelerin (pestisidler) yol açtığı meslek hastalıkları: Böcek vb.
zararlıların öldürülmesi için kullanılan zehirli kimyasallardır. Genelde tarım işkolunda kullanılır.
Akut zehirlenmelere ve kronik hastalıklara yol açarlar.
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Akut, kronik sıcak zararları ve yanıklar: Yüksek ısı nedeniyle oluşmaktadır. Kalp ve
dolaşım sistemi ve üriner sistem ile ilgili meslek hastalıklarına yol açmaktadırlar

12.3.2. İş Kazaları
İş kazaları, yapılan iş sırasında iş ve çalışma ortamı tehlike ve riskleri nedeniyle oluşan
kazalardır. Küçük bir sıyrıktan, yaralanma ve ölüme kadar oluşabilecek sonuçlar doğurabilir.
Önlenebilir kazalardır. Nedenleri olarak; çalışan kişinin iş ile ilgili kurallara uymaması ve
kişisel özellikleri ve kullanılan teknik araç ve gereçlerin yetersizliği gösterilebilir.
Önlenmesinde ise; mesleki eğitim, yasal düzenlemeler, teknik önlemler, mühendislik önlemleri
rol oynamaktadır.

12.4. İş Sağlığı Hemşireliği
Çalışma ortamı ve iş koşullarından oluşacak tehlikelerin belirlenmesi, izlenmesi,
çözümlenmesi ve çalışan sağlığının geliştirilmesi etkili bir risk yönetim programı ile sağlanabilir.
Risk yönetim programının başarısı iş sağlığı hizmet ekibinin işbirliği içerisinde çalışmasını
gerektirir. Dünya Sağlık Örgütü ve ILO iş sağlığı hizmet ekibinde yer alması gereken temel
meslekler olarak; işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı hemşireliğini (İSH)
tanımlamıştır. İş sağlığı hemşireliği, çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması,
iyileştirilmesi / sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması için gerekli olan hemşirelik
bilgi ve uygulamalarının standartlarını belirleyen, geliştiren uzmanlık gerektiren bilim dalıdır.

12.4.1.Dünya Ülkelerinde İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
Genel olarak hemşireliğin gelişimi değerlendirildiğinde, bu süreç içinde iş sağlığı hemşireliğinin
gelişiminin yeni olduğu belirtilebilir. İlk iş sağlığı hemşireliği uygulamaları Avrupa’da, 19.
Yüzyılın ikinci yarısında 1878 yılında, İngiltere’de Phillipa Fowerday’in J. & J.Coleman Şirketi
tarafından işe alınmasıyla başlamıştır. Amerika’da ise 1895 yılında Ada Mayo Steward Vermont
Marble şirketinde işyeri hemşiresi ünvanı ile çalışan ilk hemşiredir. 1917 yılında ilk iş sağlığı
hemşireliği kursu yapılmıştır. 1996 yılında Avrupa’da çalışan sağlığının ve iş sağlığı
hemşireliğinin gelişimini amaçlayan Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireliği Federasyonu
(Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU) kurulmuştur.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerin’ de 19.000, Avrupa bölgesinde ise 25.000 işyeri
hemşiresi olduğu görülmektedir. Günümüzde iş sağlığı gelişmiş ülkelerdeki iş sağlığı hemşireliği
uygulamaları, bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilenerek büyük değişim içine
girmiş ve bunun sonucunda; çalışan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hemşirelerin
rolleri ve yeri kabul edilmiştir. İş sağlığı hemşirelerinin geliştirdiği ve uyguladığı iş sağlığı
programlarının uzun vadeli sonuçları değerlendirilmiş ve sağlık bakım giderlerinin azaldığı,
bakımın kalitesinin arttığı, işçinin moral ve üretkenliğinin arttığı, sağlık risklerinin azaldığı
bulunmuştur.

12.4.2.Türkiye’de İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de genel olarak hemşirelik mesleğinin yavaş bir gelişim gösterdiği belirtilebilir.
Hemşirelik eğitiminin 1955 yılına kadar sadece tamamlama kursları, lise ve benzeri düzeyde
eğitim ile sürdürüldüğü ve bu tarihte ilk yüksek eğitim veren hemşirelik yüksekokulunun
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kurulduğu görülmektedir. Günümüze kadar geçen süreçte hemşirelik eğitimi ve uygulamaları ile
ilgili olarak istendik düzeyde olmasa da pek çok gelişme olduğu görülmektedir. İlk hemşirelik
fakülteleri açılmış, lisansüstü ve doçentlik alanları tanımlanmış ve hemşirelik kanunu
güncellenerek hemşirelerin yasal rol ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Ayrıca hemşirelik mesleği
ile ilgili ana ve özel dal dernekleri kurulmuştur ve bu dernekler aracılığı ile eğitimsel ve yasal
düzenlemeler yapılandırılmakta ve izlenmektedir. İş sağlığı hemşireliğinin gelişimi 2000’li
yıllarda ivme kazanmıştır. Bu yıllarda “İş Sağlığı Hemşiresi” ünvanı ile tanımlanan hemşireler,
günümüzdeki düzenleme ile “Diğer Sağlık Personeli” ünvanı ile çalışmaktadır.

12.4.3.İş Sağlığı Hemşireliği’nin Eğitimi
İş sağlığı alanında hizmet sunacak tıbbi mesleklerin temel eğitimlerinin üzerine iş ve iş
sağlığı ile ilgili nitelikli bir eğitim almasının gerekli olduğu Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası
Çalışma Örgütü tarafından belirtilmektedir. İş sağlığı hemşireliği uzmanlık isteyen bir alandır.
Bu nedenle işyeri hemşiresinin öncelikle lisans düzeyinde hemşirelik diplomasına sahip olması
gerekmektedir. Avrupa Birliği Direktifleri işyeri hemşireliği gibi uzmanlık gerektiren alanlarda
en az 1 yıl olmak üzere 720 saat teorik ve bu saatin en az %50 si uygulama olan mezunyet
sonrası eğitimi gerekli kılmaktadır. (Directive 77/452/EEC, 89/48/EEC, 92/51/EEC ve
1999/42/EC)
İşyeri hemşiresinin yetiştirilmesinde mezuniyet sonrası işyeri hemşireliği sertifika
programları önemli bir yer tutmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde İş sağlığı
hemşireliğinde sertifika eğitimi ve düzenlemeleri Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği
tarafından yapılmaktadır. Sertifika eğitimi 1973 yılında başlamıştır. İşyeri hemşiresi olarak
çalışabilmek için en az lisans derecesinde eğitim almak gereklidir. Sertifikalı ve Profesyonel
Sertifikalı İşyeri Hemşireliği olarak ayrı iki sertifika süreci vardır.
Avrupa bölgesinde; Finlandiya, Almanya, İrlanda, Büyük Britanya, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İspanya ve İsviçre’de temel eğitim üstüne İşyeri Hemşireliği Sertifikası alınması
gerekmektedir. Sertifikanın süresi ve içeriğini “Avrupa bölgesi iş sağlığı hemşireleri
federasyonu” (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union FOHNEU)
belirlemiştir. FOHNEU; WHO, ILO ve AB tarafından tanınan bir örgüttür. Temel alınan eğitim
müfredatının süresi ve ayrıntıları ülkelerin koşulları ve özelliklerine göre değişmekle birlikte
Avrupa bölgesindeki ülkelerde işyeri hemşireliği temel eğitim müfredatı en az 1 yıl süreyle 720
saat eğitimi içermelidir.
Türkiye’de ise Günümüze kadar Çalışma Bakanlığı tarafından 2004 yılında yapılmış iki
sertifika programından mezun olmuş 147 hemşire ve ilgili sivil toplum örgütünün üniversiteler
ile işbirliği içinde yapmış olduğu iki sertifika programını tamamlamış 100 hemşire
bulunmaktaydı. 2010 yılında çıkarılan 27768 sayılı “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 2013 yılında çıkarılan 28713 sayılı
“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik” ile diğer sağlık personeli tanımı getirilerek hemşire, sağlık memuru, acil tıp
teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni meslekleri tek bir çatı altında toplanmıştır ve bu
mesleklerin tümünün aynı eğitim programına başvurarak aynı belgeyi almaları gerektiği
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tanımlanmıştır. Bu gelişmeyi izleyen süreçte 1 Ocak 2015 tarihinde diğer sağlık personeli temel
eğitim programları başlamıştır ve Mayıs 2015 tarihinde ilk sınav yapılmıştır. Temel eğitim
programlarına hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni mesleği
ünvanlarına sahip bireyler başvurabilmektedir. Eğitim programları, Çalışma Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilmektedir. Doksan saatlik yüzyüze
ve uzaktan eğitimi kapsayan eğitim programının tamamlayanlar merkezi sınava
girebilmektedirler. Eğitimi tamamlayıp merkezi sınavı geçen adaylar “Diğer sağlık personeli”
sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar. Merkezi sınavlar her yılın Mayıs ve Aralık aylarında
yapılmaktadır

12.4.4.İş Sağlığı Hemşireliğinin Rol ve Fonksiyonları
İş Sağlığı Hizmetleri gelişmiş ülkelerde iş sağlığı hemşireliği bilimsel, teknolojik ve
toplumsal gelişmelerden etkilenerek büyük değişim içine girmiş ve bunun sonucunda; işçi
sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hemşirelerin rolleri, ve yeri kabul edilmiştir. Son
yıllarda iş sağlığı hemşireliği, çalışan bireyin iş çevresi ve yaşadığı çevreyi bütüncü olarak
değerlendirmeyi amaçladığı için iş ve çevre sağlığı hemşireliği olarak isimlendirilmeye
başlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü, iş sağlığı hizmetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak
uygulanmasına yönelik bir model önerisinde bulunmuştur.
Dört aşamalı olan bu modele göre; birinci aşamada, özellikle küçük ölçekli işyerlerinde
çalışanın sağlığının korunması sağlanmalıdır. Bu aşamada sadece uzman iş sağlığı hemşiresinin
çalışması öngörülmektedir. İkinci aşamada ise risklerin erken tanılanması ve sevk yer alır.
İkinci aşamada uzman iş sağlığı hemşiresi ve işyeri hekimi birlikte çalışmalıdır. Bu modelin
üçüncü aşaması tedavi ve dördüncü aşaması rehabilitasyon hizmetlerini içermektedir ve iş
sağlığı hemşiresi belirtilen bu aşamalarda da iş sağlığı ekibinde yer almaktadır. Buna göre,
çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik birinci basamak hizmetlerde iş sağlığı
hemşiresi tek başına rol ve sorumluluk alabilmekte ve diğer tüm aşamalarda da iş sağlığı
ekibinin vazgeçilmez temel bir üyesi olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, iş sağlığı hemşireliği; çalışanın sağlığını koruma ve geliştirmeyi amaçlayan,
iş ve iş çevresine odaklanan ve uzman olmayı gerektiren bir hemşirelik alanı olarak
tanımlanabilir.
İş sağlığı hizmetlerinin temel amacı iş ile ilgili hastalık ve kazaları önlemek sağlıklı ve
güvenli çalışma çevresi oluşturmak ve çalışanların sağlık kapasitesini geliştirmektir. Bu
bağlamda iş sağlığı hemşireliği uygulamalarının amacı;
 İş ve iş çevresindeki tehlikeleri,
 Meslek hastalıkları ve iş kazalarını
 Sağlık üzerindeki etkilerini ve sağlıktaki değişimleri,
 Çalışanın sağlık kapasitesini korumak, kontrol altına almak ve Sistematik olarak
izlemektir.
 Bu amaçlara ulaşmada iş sağlığı hemşiresinin bazı yeterliliklere sahip olması
gereklidir. Bu yeterlilikler;
Temel iş sağlığı bilgi kapasitesine sahip olmak, (Endüstriyel hijyen, toksikoloji, ergonomi,
güvenlik, iş tıbbı)
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Temel hemşirelik bilgisi/becerisine sahip olmak
Etik değerlere sahip olmak
Epidemiyoloji bilgisine sahip olmak
İnsan davranışları/iletişim becerilerine sahip olmaktır.

İş sağlığı hemşireliği uygulamaları, eğitim öğretimin yapıldığı ülke veya bölgenin
sağlık ve eğitim yapısına göre ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu aşamada bir iş
sağlığı hemşiresi iş yerinde önceden kullanılan tıbbi modelin yerine, bir hemşirelik modeli
kullanarak iş sağlığı hizmetlerini sunma konusunda iş sağlığı ekibinin bir üyesi olarak rol alır.
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün FOHNEU tarafından geliştirilen uygulama
standartları dört düzeyden oluşmaktadır. Bu dört düzey, şekil 1’de gösterilmiştir. Her düzeyde
yapılan iş sağlığı hemşireliği uygulamaları ayrıntıları ile açıklanmıştır.

BİRİNCİ DÜZEY

İKİNCİ DÜZEY

‐Hastalık ve yaralanmalarda
İlk yardım uygulamaları

‐Çalışma ortamı gözlemleri

‐Tedavi uygulamaları
‐Sağlık eğitimi uygulamaları

‐Yaygın görülen hastalıklar
ve fiziksel kapasite için
taramalar

‐Kişisel hijyen uygulamaları

‐Aşılama

‐Sosyal hizmetler ile ilgili
uygulamalar

‐Sağlık eğitimi
‐Danışmanlık

DÖRDÜNCÜ DÜZEY
ÜÇÜNCÜ DÜZEY

Hastalıkları Önleme, Sağlığı Koruma ve
Geliştirme

‐İş ve iş çevresinin tanılanması

Ruh sağlığı hizmetleri

‐Sağlık muayeneleri

Rehabilitasyon

‐İş ile ilgili sağlık eğitimi

Araştırma

‐Endüstriyel hijyen ve ergonomi
uygulamaları

Disiplinler arası işbirliği

‐Takım çalışması

Yasal ve Etik İzlem

Uzmanlık

‐

Şekil 1. İş Sağlığı Hemşireliği Uygulama Düzeyleri ve Faaliyetleri

12.4.4.1. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Birinci Düzey
Bu bölümde bağımlı ve genel hemşirelik bilgi ve becerileri ile ilgili rolleri yer almaktadır.
Bunlar;
Hastalık ve yaralanmalarda İlk yardım uygulamaları
 Hastalık ve yaralanmalarda ilkyardım uygulamaları
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 Tedavi uygulamaları
 Sağlık eğitimi uygulamaları
 Kişisel hijyen uygulamaları
 Sosyal hizmetler ile ilgili uygulamalar
Hastalık ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları
İş sağlığı hemşiresi yapılan iş ve çalışma ortamı veya genel sağlık ile ilgili hastalık ve
yaralanmaların bakımı ve ilk yardımında; yaralanmaların tedavisi, ilaç uygulamalarını yönetme,
yaralı çalışanların taşınması, hastane ile iletişim gibi faaliyetleri sürdürür. Çalışma ortamında
oluşacak ilkyardım gerektiren durumlar genelde birbirine benzerdir. İş kollarında benzer
tehlikeler vardır ve benzer sonuçlar oluşturmaktadır. Örneğin, kimyasallar deri ile ilgili olarak
genellikle dermatitlere, ergonomik tehlikeler ise kas iskelet sistemi ile ilgili sorunlara yol
açmaktadır. Bu nedenle bu tür yaygın sorunları önleme ve kontrol altına almada Standart
Hemşirelik Rehberleri (SHR) kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde iş sağlığı
hemşireleri tarafından kullanılan 200’e yakın SHR bulunmaktadır. Bu rehberler her sorun için
ayrı geliştirilmiştir ve her sorun için aşağıdaki temel başlıkları içeren uygulamaları içermektedir.

 Sorunun Tanımı
 Belirtileri
 Temel Yaklaşım
 Tanılama ve Girişimler
 Tıbbi Tedavi Kriterleri
 İzlem Kriterleri
Tablo 6’ da çeşitli işkollarında yaygın olarak rastlanan dermatit sorununa yönelik olarak
geliştirilen SHR örnek olarak gösterilmiştir. Tablo 3’ de görüldüğü gibi dermatit sorununa
yaklaşımda SHR’de tanımlanan uygulamalar yer almaktadır. Dermatit sorunu ile karşılaşan iş
sağlığı hemşiresi dermatit SHR’ ni kullanarak standart olarak bu soruna yaklaşabilecektir.
Tablo 3. Dermatit Sorununa Yönelik Hazırlanmış Standart Hemşirelik Rehberi
DERMATİT
SORUNUN TANIMI:
İrritan veya allerjik maddelerin etkisiyle deride gelişen inflamasyondur. Endüstride iş süreçlerinde
sıklıkla kullanılan kimyasal maddelerden irritan olanlar arasında; Asidler, alkaliler, solventler (benzin,
gaz, gaz yağları) yağlar, terebentin, makine yağları vb. sayılabilir. İrritan maddelerle derinin teması
sonucu dermatitler gelişebilir.
Endüstride iş süreçlerinde karşılaşılabilecek allerji yaratan etkenler arasında; insektisitler, kozmetikler,
yağlar, reçine, bitkiler, yün, lastik, kauçuk ve güneş ışığı gösterilebilir. Bu etkenler duyarlı
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kişilerde dermatitlere yol oluşabilir ve periyodlarla tekrarlayabilir.
BELİRTİLERİ:
Deride temas bölgesinde sıcaklık kırmızılık ve çeşitli deri lezyonları; kuruluk, çatlaklık, pul-pul
dökülme, yangı
TEMEL YAKLAŞIM:
Çalışan işyeri sağlık biriminde değerlendirilmelidir.
TANILAMA VE GİRİŞİMLER
 İnflamasyonu tanıla
 Etkilenen çalışanı etkenden/kaynaktan uzaklaştır
 Olay ile ilgili bilgi al
 Daha önceden geçirilen deri infeksiyonları hakkında bilgi al
 Hobilerini, ençok kullandığı; kişisel giysilerini, bakım ürünlerini, deterjanları değerlendir
 Aile öyküsünü, astım, saman nezlesi olanlar açısından değerlendir
 Ciddi olmayan dermatitlerde, bölgeyi su ile yıka
 Bölgeye ıslak ve soğuk kompres uygula
TIBBİ TEDAVİ KRİTERLERİ
Akut, ciddi, inatçı ve tekrarlayan dermatit durumlarında İnfeksiyon geliştiği durumlarda
tanı için sevk et
İZLEM KRİTERLERİ
Aşağıdaki konularda eğitim yap






Dermatitin kişisel bakımı
İrritanlardan korunma yolları
Kişisel koruyucu kullanma (eldiven giysi vb)
İş sağlığı diğer ekip üyeleri ile iletişim (iş güvenliği uzmanı hijyenisti) iş süreçlerinde
korunma önlemlerini tartış
Tedavi sonrası işe yeni dönen çalışanlar için irritan ve allerjen maddelerle ilgili bilgileri
topla ve değerlendir.

Standart Hemşirelik Rehberi Kullanmanın Yararları






Hemşirelik tanıları ve bakımı tanımlar
Sistematik bilgi toplamaya olanak sağlar
Sağlık problemlerinin önemsenmesine ve çözümüne olanak sağlar
Bağımsız hemşirelik girişimlerinin sergilenmesine olanak sağlar
Yazılı oldukları için hemşirelik bakımının ön plana çıkmasına olanak sağlar Bakımın tüm
aşamalarını içerdiği için bakımın kalitesi artar
 Sağlık bakımı sunan ekip üyeleri ile iletişimi güçlendirir
Tedavi uygulamaları
Çalışanların iş ile ilgili veya genel sağlık sorunları ile ilgili durumlarda gerekli olan tedavi
uygulamalarını yürütür.
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Sağlık eğitimi uygulamaları
Çalışana genel sağlık sorunları ile ilgili durumlarda sağlık eğitimi yapar.
Kişisel hijyen uygulamaları
Çalışanların işyeri ortamında kişisel hijyen uygulamalarını sürdürmelerini sağlar.
Sosyal hizmetler ile ilgili uygulamalar
Çalışanların aile, arkadaş ve yaşadığı çevre ile ilgili sorunlarında destek sağlar.

12.4.4.2. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: İkinci Düzey
Bu aşamada yaptığı uygulamaları yapılan iş ve iş çevresine odaklı uygulamalardır. Bu
aşamada aşağıdaki faaliyetleri yapar.
•
•
•
•
•

Çalışma ortamı gözlemleri
Yaygın görülen hastalıklar ve fiziksel kapasite için taramalar
Aşılama
Sağlık eğitimi
Danışmanlık

Çalışma ortamı gözlem gezileri
Yapılan iş /iş süreçleri ve işyeri ortamı risklerini/tehlikeleri belirlemek için önceden
planlanmış bir rota çerçevesinde işyeri bölümlerine yapılan gezilerdir. Gözlem gezileri;
Periyodik olarak, izlem amacıyla ve özel şikayetler olduğu zaman yapılır. Diğer ekip üyeleri ile
yapılması temeldir. Ancak hemşire işyerinde tek sağlık elemanı ise kendiside yapabilir. Özellikle
iş güvenliği uzmanı ile yapılması önerilmektedir.
Amaçları
•
•
•
•

İşyerinde var olan sorunları ve potansiyel(olası)riskleri belirlemek.
Çalışanları işlerinin başındayken yaptıkları davranışlar açısından değerlendirmek.
Uygulanan sağlık programlarının başarı düzeyini ve izlemini yapmak
İş ve işyeri ortamından kaynaklanmayan sorunları belirlemek

Gözlem öncesi yapılacak hazırlıklar:
• İş akış şeması veya bölümleri gösteren şema/kalem hazırlanır
• Üretime uygun kişisel koruyucu donanımlar takılır, giyilir
• Tüm iş süreci değerlendirilebileceği gibi, sadece bir bölümde değerlendirilebilir
• Gözlem formu hazırlanır(çeklist olabilir)
Gözlem sırasında yapılacaklar:
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•
•
•
•
•

Riskler ya da var olan sorunlar şema üzerine işaretlenir
Çalışanların adı ve gözlem sırasındaki davranışları kayıt edilir.
Çalışanlarla sohbet edilerek sorunları dinlenir, not alınır.
İlk yardım donanımı gözlenir
Bir önceki gözlemdeki sorunlar ve alınmış önlemler değerlendirilir

Gözlem sonrası yapılacaklar:




Endüstriyel hijyen ve toksikoloji bölümlerinde sözü edilen korunma önlemleri ile ilgili
olarak hangi önlemler alınmış ve uygulanıyor iş hijyenisti ve iş güvenliği uzmanından bu
bilgileri alır ve kendi işyeri ortamı gözlemleri sonucunda kendi önerileri varsa diğer ekip
üyeleri ile tartışır.
Kimyasal maddelerin toksik etkilerine maruz kalarak etkilenmiş hamilelik gibi özel
durumu olan çalışanların iş değişimleri ile ilgili yönetime gerekçeleri ile bilgi verir.

Gözlem gezilerinin yararları
•
•
•
•
•

Çalışanlarda güvenli davranış gelişimini destekler
İş güvenliği açısından alınmış ve uygulanan önlemlerin sürdürülebilirliğini destekler
Kişisel koruyucu Donanım kullanımını destekler
Olumlu davranış gelişimini destekler
Çalışan değer verildiğini hisseder

Yaygın görülen hastalıklar ve fiziksel kapasite için taramalar
İş ve çalışma ortamından kaynaklanmayan, toplumda sık görülen kalp hastalıkları, kanser
gibi hastalıklara yönelik erken tanı programları planlanır. İş sağlığı hemşiresi çalışanın; boy-kilo,
fiziksel aktivite, uyku, el yıkama, diş fırçalama ve beslenme özellikleri ile ilgili tanılama
yaparak, çalışanın kişisel dosyasına kayıt eder. Yetersiz olan davranışlar ile ilgili sağlık
programları planlar.
Aşılama
Tüm çalışanlara aşı takvimine uygun olarak tetanoz, hepatit-B,grip, menenjit vb aşılar,
toplumda sık karşılaşılan hastalıklardan korunmada yapılır.
Sağlık Eğitimi/Danışmanlık
Bu düzeydeki sağlık eğimi programları, genel sağlık sorunları ve iş kaynaklı sorunların
önlenmesine yöneliktir. Danışmanlık çalışanın gereksinimleri doğrultusunda bireysel olarak
planlanır.

12.4.4.3. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Üçüncü Düzey
Bu aşamadaki iş sağlığı hemşireliği uygulamaları iş ve iş çevresine yöneliktir. Bu uygulamalar
aşağıda belirtilmiştir.
• İş ve iş çevresinin tanılanması
• Sağlık muayeneleri
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•
•
•

İş ile ilgili sağlık eğitimi
Endüstriyel hijyen ve ergonomi uygulamaları
Takım çalışması

İş ve iş çevresinin tanılanması
Yapılan iş ve iş çevresinde bulunan fiziksel, kimyasal, ergonomik,mekanik,psikolojik
tehlikeler çalışanın sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çalışanın sağlığını korumada öncelikle bu
tehlikelerden kaynaklanan riskler belirlenmelidir. İş sağlığı hemşiresinin kimyasal tehlike ve
riskleri belirleme ve kontrol altına almada yapacağı uygulamalar sırası ile aşağıda belirtilmiştir.
1. İşyerinde kullanılan tüm kimyasallar belirlenir ve ilgili kaynaklardan sağlık üzerine
etkileri bulunarak yazılı hale getirilir. Bazı kimyasalların sağlık üzerine etkileri ise
tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Endüstride Sık Kullanılan Kimyasal Maddelerin Sağlık Üzerine Etkileri,
Sağlığı Koruma ve Tedavide Yapılması Gereken Uygulamalar

Kimyasal madde Vücuda Giriş

İlk Belirtiler

Yolu
Benzen

Emilim
Mideye yutma
Soluma

Amonyak

Deriden emilim,
Mideye yutma,
Soluma

EtkilenenOrgan

Sağlık Uygulamaları

ve Sistemler
Baş ağrısı
Güçsüzlük
Sinirlilik

Merkezi sinir
sistemi

Genel sağlık öyküsü
Fiziksel muayene

Kan sistemi

İdrarda fenol ölçümü

Sık nefes alma
Baş dönmesi

İskelet sistemi

Tam kan analizi

Anemi

Solunum sistemi

Retükülosit sayımı

Gözlerde, deride
ve solunum
yollarında

Solunum sistemi
Gözler

Genel sağlık öyküsü

irritasyon

Fiziksel muayene
Vital kapasite
Soluk verme
kapasitesinin ölçümü
Göğüs röntgeni

2. Kullanılan kimyasal maddelerin işyerinin hangi biriminde ve hangi işlerde
kullanıldığı belirlenir ve listelenir.
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3. Kimyasal maddelerle çalışan işçilerin, hangi maddelerle ne kadar zamandır, hangi
vardiyada çalıştıkları belirlenir ve listelenir.
4. Kullanılan kimyasal maddelerin vücuda hangi yollarla girdiği belirlenir.
5. Çalışanlarda oluşabilecek toksik belirtiler gözlenir, ne tip kişisel koruyucular
kullanılıyor belirlenir.
Sağlık muayeneleri
Hemşire bu görevini yerine getirirken hekim ile birlikte çalışır. İşe giriş muayenelerinde:
Çalışanın genel sağlık öyküsünü ve iş sağlığı öyküsünü alır. Çalışanı muayeneye hazırlar: TA,
ateş, boy, kilo, genel ölçümleri ve çalışanın yapacağı iş ile ilgili özel ölçümleri (gürültü eşiği,
akciğer fonksiyon testleri, vital kapasites, göğüs röntgeni, EKG çekme, kan ve idrar testlerini
yapar. Hekimin yaptığı fizik muayene bulgularını ve kendisinin yaptığı ölçüm bulgularını bir
araya getirir ve hekim ile birlikte değerlendirme yapar.
Sağlık muayeneleri erken dönem semptom ve hastalıkları belirlemede önemlidir. İş
sağlığında üç tip muayene vardır. Bunlar;
 İşe giriş
 Periyodik
 Hastalık/kaza sonrası işe dönüş muayeneleridir.
İş sağlığı hemşiresi işyerinin bulunduğu sınıfa göre bu muayeneleri planlar. Tüm iş
kolları için işe başlarken işin tehlikeleri göz önüne alınarak tüm çalışanlara işe giriş muayenesi
yapılır. Bu muayenelerdeki bulgu ve kayıtlar meslek hastalıkları tanısı konmasında önemlidir ve
yasal kayıt olarak kabul edilir. Hafif iş kollarında yılda bir kez, ağır ve tehlikeli iş kollarında ise
altı ayda bir kez tüm çalışanlar periyodik olarak yapılan işin tehlikeleri göz önüne alınarak
muayene edilir. Ayrıca çalışanlar iş kazası, meslek hastalığı veya genel sağlık sorunu nedeniyle
uzun süre işi bırakıp tekrar iş başı yaptıkları zamanda işe dönüş muayeneleri yapılmalıdır. Bu
muayenelerde, işin tehlikeleri göz önüne alınarak ilgili laboratuvar testleri, EKG, Akciğer
fonksiyon testi, işitme düzeyi, görme düzeyi ile ilgili ölçümler yapılır. Ayrıca çalışanın genel
sağlık ve iş sağlık öyküsü alınır. Tablo 5’de genel sağlık öyküsü ve tablo 6’da ise iş sağlık
öyküsünde değerlendirilecek özellikler gösterilmiştir.
Tablo 5. Genel Sağlık Öyküsünde Değerlendirilecek Özellikler
Genel Sağlık Öyküsü
•
•
•

•
•
•
•

Tanımlayıcı Bilgiler: Tarih, doğum tarihi, cinsiyet, gibi demografik bilgiler.
Kronik Sağlık Sorunları: Diyabet, kanser, epilepsi, astım, vb. önemli sağlık sorunları.
Sağlık Durumu: Genel sağlık durumu, çocukluk ve yetişkinlik döneminde
geçirilen tüm hastalıklar, yaralanmalar, aşılanma durumu, ruhsal hastalıkları,
hastaneye yatma durumu, ameliyat geçirme durumu, alerjileri, yeme, uyku,
egzersiz, sigara, alkol ve diğer maddeleri kullanma alışkanlıkları.
Aile Hikâyesi: Birinci derece yakınlarının yaşları, sağlık sorunları ve ölüm
nedenleri, genetik geçişli hastalık olma durumu (kalp damar hastalıkları, artrit,
diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, vb.).
Sistemlerle İlgili Bilgiler: Gözlem, karşılıklı konuşma, ölçme yoluyla alınır.
Genel: boy, kilo uygunluğu, bilinç düzeyi, ateş, vb.
Solunum Sistemi: öksürük, dispne, wheezing, astım, pnömoni, tüberküloz,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bronşit, amfizem, sigara içme, alerji
Kardiyovasküler Sistem: Koroner kalp hastalığı, hiperyansiyon, ödem,
varis, tromboflebit, en son çekilen EKG.
Göğüsler: Ağrı, kitle, meme başı değişimleri, mastektomi olma durumu
Gastrointestinal Sistem: çiğneme güçlüğü, ağrı, kusma, diyare, konstipasyon,
miksiyon alışkanlıkları, rektal kanama, hemoraid, hepatit
Üriner Sistem: Dizüri, hematüri, infeksiyonlar, inkontinans
Deri: İrritasyon, yaralanma, renk değişimi, tırnak ve saçlardaki değişmeler
Baş: Baş ağrısı, yaralanmalar
Gözler: ağrı, renk körlüğü, katarakt, glokom, gözlüklü olma durumu, son göz
muayene sonuçları
Kulaklar: ağrı, akıntı, işitme güçlüğü, çınlama
Burun/Sinüsler: tıkanıklık, epistaksis, sinüzit
Boğaz/Ağız: Farenkslerin durumu, horlama, yüksek ateş
Kas -İskelet Sistemi: Sırt ve diz ağrısı, yaralanmalar, artrit, hareket kısıtlamaları,
kemik kırıkları, omurga bozuklukları, ampütasyonlar, bursitis
Ruhsal Durum: Sinirlilik, depresyon, anksiyete
Kan Sistemi: anemi, kanama zamanı, geçmişte kan transfüzyonu alma durumu

Kaynak: (Bonnie Rogers; Occupational Health Nursing. Concepts and Practice. WB.
Saunders Co., 19994, USA. Sayfa:214).
Tablo 6. İş Sağlığı Öyküsünde Değerlendirilecek Özellikler
İş ile ilgili özellikler
•

Mesleğiniz?______________________________________

•

İş unvanınız? _____________________________________

•

Çalışma süresi? ______________________________________

•



Önceki işinizde hangi kimyasal maddelerle
çalıştınız? ________________________________
Şu an hangi kimyasal maddelerle
çalışıyorsunuz? ______________________________________
Daha önce bir meslek hastalığı geçirdiniz mi?



Daha önce iş kazası geçirdinizmi?



Daha önce çalıştığınız işyerinde meslek hastalığı olan arkadaşınız varmıydı?



Daha önce çalıştığınız işyerinde iş kazası geçiren arkadaşınız varmıydı?

•
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İş ile ilgili sağlık eğitimi
İş sağlığı hemşiresi;
• Çalışanlara kullandıkları kimyasalların olası ya da bilinen tehlikeleri ve sağlık üzerine
etkileri konusunda eğitim yapar.
• Sigara ve alkol kullanan çalışanlara bırakma programları düzenler.
• Çalışanları akut olarak tek ve yüksek dozda kimyasal madde ile karşılaştıklarında
örneğin; karbonmonoksit zehirlenmesi, deriye dökülme, göze kaçma gibi acil müdahale
gerektiren durumlarda yapması gerekenler konusunda eğitir.
• Kişisel koruyucu kullanımı ile ilgili olarak genel eğitim programları ve kullanmayan
çalışanlara yönelik davranış değiştirme programları düzenler. Bu programları iş güvenliği
uzmanı ile birlikte yürütür.
• İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarına katılıyorsa görüş bildirmek için, konu ile ilgili
uygulamalarını ve önerilerini sunar.
Endüstriyel hijyen ve ergonomi uygulamaları
İş sağlığı hemşiresi, çalışma ortamında bulunan kimyasal maddeler, ısı, ışık, gürültü vb.
tehlikeler ve bunlardan kaynaklanan riskler ile ilgili ölçümlerin sonuçlarını izler ve değerlendirir.
Ergonomik riskler varsa çalışanların kas iskelet sistemlerini koruma ile lgili önlemler alır.
Takım Çalışması
İş sağlığı hizmetleri bir ekip çalışması gerektirdiği için iş sağlığı hemşiresi diğer ekip üyeleri ile
iletişimini sürdürür.

12.4.4.4. İş sağlığı Hemşireliği Uygulamaları: Dördüncü Düzey
İş sağlığı hemşiresinin bu düzeydeki uygulamaları gelişmiş rollerini içermektedir. Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•

Hastalıkları Önleme, Sağlığı Koruma ve Geliştirme
Ruh sağlığı hizmetleri
Rehabilitasyon
Araştırma
Uzmanlık
Disiplinler arası işbirliği
Yasal ve Etik İzlem

Hastalıkları Önleme, Sağlığı Koruma ve Geliştirme
İş sağlığı hemşiresinin en önemli uygulama alanlarından biridir. Çalışan bireylerin,
grupların birincil, ikincil ve tersiyer koruma stratejilerini içerir. Uygulamaları kapsamında,
çalışanlara; iş ile ilgili tehlikeler ve toksik maruziyet, sağlık riskleri, sağlık davranışları
geliştirme (sigara bıraktırma, egzersiz, beslenme vb.) konularında çalışanların farkındalığını ve
bilgi düzeyini yükseltmeye yönelik uygulamalar yer almaktadır. Aynı zamanda bireylerin sağlık
gereksinimleri ve sağlık öyküleri doğrultusunda uygun girişimleri de içerir. Hastalıkların ve
tehlikelerin erken dönemde belirlenmesi, kronik hastalıkların yönetilmesi gibi izlem ve sağlık
gözetimi uygulamalarını da kapsar. Aynı zamanda iş yeri ortamından kaynaklanan yaygın sağlık
sorunlarına ilişkin sağlık eğitimleri ve tarama programları planlar. Örneğin, işitme kaybı, kas
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iskelet sistemi hastalıkları gibi konularda farkındalık yaratmaya ilişkin programlar planlar ve
uygular.
Ruh sağlığı hizmetleri
Yeni iş sağlığı programlarının uygulanması için yönetime bilgi verir. Çalışana sağlığı ile ilgili ve
iş sağlığı konularında danışmanlık yapar. Hemşirelik lisans programlarında danışmanlık yapar ve
yeni hemşirelerin oryantasyonunu sağlar
Rehabilitasyon
Çalışan bireylerin mevcut sağlık durumlarını korumayı, hastalık ve sakatlık sürecinde
tedaviye uyuma ilişkin aktiviteleri, hastalık sonrası iş ve sosyal yaşama uyum faaliyetlerini
içerir.
Araştırma
İş sağlığı ve hemşireliği konularında araştırmaların belirlenmesinde ve uygulanmasında katkı
sağlar. Araştırma sonuçlarını sunar, yayınlar, uygular ve araştırma sonuçlarını uygulamaya
geçirir. Araştırma sürecinde çalışan ve işverenin haklarını korur ve profesyonel ve etik davranış
sergiler. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeler takip eder ve kanıta
dayalı hemşerilik uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlar.
Uzmanlık ve Disiplinlerarası İşbirliği
İş sağlığı hemşireliği, iş sağlığı alanına özel uzmanlık gerektiren bir uygulama alnıdır. Bu
bağlamda iş sağlığı hemşiresinin hem uzman olması hemde uzmanlığını gelştirecek programlara
katılması gerekmektedir.
Yasal ve Etik İzlem
İş Sağlığı Hemşiresi çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal sorumluklarını, düzenlemeleri
ve politikaları bilmelidir. Aynı zamanda, bireylerin zorunlu sağlık ve güvenlik gereksinimlerine
cevap veren programları tavsiye etmeli ve uygulamalıdır. Yasal belgelerin arşivlenmesi, güvenli
şekilde kayıt altına alınması önemli bir durumdur.

297

Uygulamalar
1) İş sağlığı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kitabın okunması tavsiye edilir.
Bilir N, Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği, 2. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013.
s.95-131.
2) Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesine ulaşarak inceleyiniz
3) İş sağlığı hemşiresi olarak çalışan meslekdaşlarınız veya iş sağlığı birimi olan bir işyeri
ile ile iletişim kurarak bir işyerinde sunulan iş sağlığı hizmetlerini gözlemleyiniz
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Uygulama Soruları
1) Çalışan sağlığına neden önem veriliyor? Tartışınız.
2) İş sağlığı hizmetlerinin sunumunda iş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin yerini
tartışınız?
3) Türkiye’de İş sağlığı hemşireliğinin gelişim sürecini göz önüne alarak mevcut durum
açısından eğitim ve yasal düzeyi yeterlimidir? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde insan nüfusunun yaklaşık yüzde ellisi bir iş yaparak yaşamını
sürdürmektedir. Çalışma ortamı insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek birçok risk
barındırmaktadır. Bu risklerin derecesi ve etkileri yapılan iş ve işin yapıldığı çevreye bağlı
olarak değişmektedir.
Çalışma ortamının doğrudan etkisiyle, çalışanlarda meslek
hastalıkları ve iş kazaları görülmektedir. Bunun yanı sıra çalışanlarda genel toplumun sağlık
sorunlarına benzer olarak diyabet, kanser, kalp hastalıkları vb. sağlık sorunları da yaygın
olarak görülmektedir. Çalışan bireyler toplumun bir parçasıdır. Çalışanlara yönelik
sunulacak sağlık hizmetlerinin, hem iş kaynaklı sağlık sorunlarının hem de toplumda sık
görülen hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması, tedavi edilmesi ve izlenmesinde
etkili hizmetler olduğu belirtilmektedir. İş sağlığı hizmetleri olarak adlandırılan bu
hizmetlerin sunumu bir ekip hizmetini gerektirmektedir. Hemşire, hekim ve iş güvenliği
uzmanları bu ekibin temel üyeleridir.
İş sağlığı hemşireleri iş sağlığı hizmet ekibinin önemli bir üyesidir. İş sağlığı
hemşirelerinin geliştirdiği ve uyguladığı iş sağlığı programlarının uzun vadeli sonuçları
değerlendirilmiş ve sağlık bakım giderlerinin azaldığı, bakımın kalitesinin arttığı, işçinin
moral ve üretkenliğinin arttığı, sağlık risklerinin azaldığı bulunmuştur. Türkiye’de iş
alanında çalışanla 24 saat doğrudan iletişim halinde bulunan sağlık insan gücü işyeri
hemşireleridir. Birçok işyerinde vardiyalı çalışma sürdürülmektedir ve işyeri hekimleri yarı
zamanlı çalışmaktadır. Bu bağlamda işyeri hemşireleri sağlık hizmetlerinin sunumu ve
sürdürülmesinde aktif rol almaktadırlar. Avrupa bölgesi standartları temel alınarak eğitilen
işyeri hemşireleri daha nitelikli ve standart bir eğitim alarak çalışan sağlığının gelişimine
katkıda bulunabileceklerdir.
Bu bağlamda bu ünitede; İş sağlığı hizmetlerinin temel özellikleri, iş sağlığı
hizmetlerinin gelişimi açıklanmıştır. Ayrıca iş sağlığı hemşreliğinin tarihsel gelişim süreci,
mevcut eğitim, yasal düzeyi ve uygulamaları ayrıntıları ile açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını etkileyen fiziksel ortam faktörlerindendir?
a) Gaz ve buharlar
b) Tozlar
c) Sıvılar
d) Gürültü e)kimyasallar
2) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşmasında etken değildir?
a) Çalışan kişi
b) Çalışılan araç
c) Yetersiz aydınlatma
d) Yetersiz ve bilgisiz ilkyardım
e) Yetersiz havalandırma
3) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığının temel bilimlerindendir?
a) Sosyoloji
b) Tarih
c) Endüstriyel Hijyen
d) Cerrrahi bilimler
e) Felsefe
4) İş sağlığı hizmet ekibinde mühendislik bilimlerinden hangi meslek üyesi yer alır?
a) Sosyolog
b) Ekonomist
c) İş güvenliği uzmanı
d) Antropolog
e) Sosyal hizmet uzmanı
5) İş sağlığı hemşiresinin uygulamaları kaç düzeyde gruplandırılabilir?
a) 4
b) 2
c) 3
d) 5
e) 6
Cevaplar: 1) d 2) d 3) c 4) c 5) a
6) Toplum sağlığının geliştirilmesinde iş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin
bir etkisi var mıdır? Açıklayınız.
7) İş sağlığı hemşiresi kimyasal tehlikelerin tanımlanması, kontrol altına alınması ile
ilgili olarak hangi uygulamaları yapmalıdır? Açıklayınız.
8) Tehlike, risk kavramalarını ve risk analizini açıklayınız? Neden risk analizi yapılır?
Açıklayınız.
9) Toksikoloji nedir? Açıklayınız.
10) Ülkemizde sık görülen meslek hastalıkları nelerdir?
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13. OLAĞANDIŞI DURUMLAR/AFETLER*

* Bu bölüm Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet ve olağandışı kavramları farklı mıdır? tartışınız.
2) Savaş sonrası yerinden yurdundan olmuş, can güvenliği, fiziksek, psikolojik vb. pek
çok şiddet unsurları nedeniyle her şeyini bırakarak başka ülkelere zorunlu göç etmek
zorunda bırakılmış kişilerin yaşadığı durum afet olarak tanımlanabilir mi? tartışınız.
3) Afetler/ Olağandışı durumların kaç dönemi vardır ve bu dönemlerdeki sağlık
gereksinimleri nelerdir? tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Olağandışı Durum/Afet
Tanımı ve Türleri

Afet /olağandışı
durumların çeşitlerini ayırt
etmek.
Afetlerin sağlığa etkilerini
kavramak.
Afetin dönemlerini
sıralamak.
Afetlerde hangi sağlık
hizmetlerinin verilmesi
gerektiğini açıklamak.
Afetlerde halk sağlığı
hemşiresinin rolünü
açıklamak.

Türkiye’de Afetler ve
Sağlığa Etkileri
Afetin Dönemleri
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri
Afetlerde Halk Sağlığı
Hemşiresinin Rolü
Afetlerle Mücadelede
Resmi, Yerel ve Sivil
Toplum Kuruluşları

Türkiye’de afetlerle
mücadelede resmi, yerel
ve sivil toplum
kuruluşlarını sıralamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Tartışarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak/

Okuyarak/Araştırarak/

Okuyarak/Araştırarak/
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Anahtar Kavramlar



Olağandışı durum



Afet



Doğal afet



Felaket



Afete hazır oluşluk



Afet yönetimi



Travma sonrası stres bozukluğu



Zarar azaltma



Triaj
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Giriş
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok çeşitli afetler yaşanmaktadır. Birçok insan
beklenmedik şekilde deprem, kasırga gibi doğal ya da terörist saldırılar, büyük taşıt kazaları
gibi insan eliyle yaratılmış (yapay) afetlerden ve onların yol açtığı sorunlardan
etkilenmektedir. Afetler yüksek ölüm, hastalık, sakatlık, yaralanma ve maddi hasar gibi
oluşturduğu yük nedeniyle aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Afet terimi en
çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan kavram olmakla birlikte, afetlerin kapsadığı durumlar,
özellikleri, meydana geliş biçimleri ve yol açtığı sonuçlar nedeniyle “afetler” ile birlikte
“olağandışı durumlar” terimi de ülkemizde son 20 yıllık dönemde benimsenmiş ve literatürde
kullanılmaktadır. Bu nedenle bu ünite içinde afet, felaket ve olağan dışı durumlar eş anlamlı
olarak kullanılmıştır.
Afet/felaket yada olağandışı durumlar, beklenmedik bir biçimde oluşan, toplumun
olağan yaşam düzenini bozan, toplumun yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak,
dış yardıma gereksinim doğuran, büyük miktarlarda can ve mal kaybı ile sonuçlanan olaylar
ya da durumlardır. Doğal veya insan eliyle yani yapay olabilir. “İnsan eliyle” oluşan felaketler
her zaman “beklenmedik olaylar” sınıflandırmasına girmese de, normal işleyişi bozan her
türlü olay sağlık çalışanı için olağandışı çalışma koşulları getirir. Aynı zamanda rutin/olağan
sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, ilave uygulamalara gereksinim duyulan tüm durumları
kapsar.
Afetler insan hayatı ve aktivitelerini etkileyerek, fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik
ve hatta politik sonuçlar yaratmakla birlikte, günümüzde afet ya da olağandışı durumlara karşı
“toplumun hazırlanması, yanıt verme ve afet yönetimini sağlama” gibi konular, sağlık
disiplinleri için önemli ve öncelikli konular haline gelmiştir. Uluslararası raporlarda
hemşirelerin de tüm bu süreçlerde etkin rol oynayabilecekleri vurgulanmaktadır. Bu ünitede
afet/olağandışı durumlar hakkında bilgi verilerek “afetin önleme, hazırlık, erken yanıt ve
iyileşme evrelerini” içeren afet yönetim stratejileri halk sağlığı hemşireliği bakış açısıyla
sunulacaktır.
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13.1. Afet/Olağandışı Durum Tanımı ve Türleri
Günümüzde insanoğlu pek çok afet/felaket ya da olağandışı durumların tehditi
altındadır ve uluslararası yardıma gereksinim duymaktadır. Aynı zamanda çeşitli raporlarda
gelecekte olağandışı durum sayısı ve etkisinin artacağı da ileri sürülmektedir. Fay hatlarında
yerleşimin artması, binlerce toksik madde üretimi ve taşımacılığının artması, kontrolsüz
sanayi ve endüstrileşme ile insanların ve çevrenin etkilenme riskini artırmakta; küresel iklim
değişiklikleri ve çevre felaketleri, ülkelerde siyasi nedenlerle yaşanan kargaşa, savaş vb.
olaylar dramatik sonuçlara yol açmaktadır.
Afet ya da olağandışı durumlar çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Afet sözlüğüne
(2014) göre afet, “toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan,
etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan
kaynaklı olay” dır. Türk Tabipler Birliği olağandışı durumlar çalışma komisyonu, olağandışı
durumları “stres, kişisel yaralanma, fiziksel hasar ve geniş çaplı ekonomik yıkıma neden
olan çevresel etkilere ve silahlı çatışmalar” ya da “toplumun kendi olanaklarıyla baş
edemeyeceği büyüklükte bir yıkıma yol açan, ulusal ve uluslararası yardım gerektiren
durumlar” olarak tanımlamaktadır. Her ne şekilde adlandırılırsın kısaca, afet / felaket
/olağandışı durumu, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran/kesintiye uğratan doğal veya
insan kaynaklı olaylar olarak tanımlayabiliriz.
Afet ya da olağandışı durumları daha iyi anlamak için ortak özellikleri incelenebilir.
Afetlerin ortak özellikleri arasında en dikkat çekeni, ani olarak meydana gelmeleri ve çabuk
yanıt vermeyi gerektirmeleridir. Afet kapsamına giren olaylar gerçekleştiği zaman etkilenen
kişi sayısı genellikle fazla olur ve durumla baş etmek için toplumda var olan olağan/normal
hizmetler yetersiz kalır. Ortaya çıkan hasar/yıkım nedeniyle etkilenen kişilere ulaşmak
zorlaşır. Çevre kirliliği ve epidemi riski nedeniyle insan sağlığı olumsuz şekilde etkilenir.
Afetler çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Ya belli bir zaman diliminde bir aileyi
etkileyen evde çıkan bir yangın şeklinde, ya da binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca
ekonomik kayıplara yol açan deprem, sel, kasırga ya da terör saldırıları şeklinde olabilir.
Afetler oluş biçimleri ve etkilerine göre çok çeşitli olmakla birlikte, genellikle doğal ve insan
eliyle yaratılan (yapay) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Doğal afetler deprem, sel,
fırtına, çığ düşmesi gibi olaylar sonucu gelişirken; doğal olayların dışında kalan ve insanların
yaşam, üretim, sosyal ve politik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan durumlar yapay ya da insan
eliyle yaratılan afetler olarak tanımlanır ve gruplandırılır. Afet çeşitleri Tablo 13.1’de
sunulmuştur.
Bazen de doğal afet gibi görünen olayların şiddeti ve büyüklüğü insan kaynaklı
nedenlere de bağlı olabilmektedir. Örneğin deprem meydana gelen her ülkede can ve mal
kaybı farklı olabilmektedir. Japonya’da çok şiddetli bir depremde hiç can kaybı yaşanmazken
daha az şiddetteki bir deprem az gelişmiş bir ülkede çok daha ciddi sayıda can kayıplarına yol
açabilmektedir. Ya da ülkemizde olduğu gibi deprem bölgesi olup depreme dayanıklı
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binaların inşa edilmemesi sonucu benzer yıkıcı durumlar yaşanabilmektedir. Deprem sonrası
yangın, patlama vb. durumların görülmesi de mümkündür. Olağandışı durumların yıkıcı
etkisini artıran sebeplerin başında bu ikincil afeti başlatan ve doğal afetlerin tetiklediği
teknolojik afetler olarak isimlendirilen durumlar gelmektedir.
Tablo 13.1. Afet türleri
Doğal Afetler










Deprem
Sel
Çığ düşmesi
Heyelan/Toprak kayması
Hortum
Kasırga
Volkanik patlamalar
Orman yangınları
Küresel iklim değişiklikleri
(kuraklık, don gibi)

İnsan Kaynaklı (Yapay)Afetler










Nükleer, biyolojik, kimyasal
kazalar
Taşımacılık kazaları
Endüstriyel kazalar
Terör, siber saldırı
Bina çökmesi
Aşırı kalabalıktan mey. gelen
kazalar
Savaşlar
Mülteciler, yerlerinden edilenler
Salgınlar..vb.

Doğal ve insan eliyle yaratılan” afetler ya da doğal afetlerin tetiklediği teknolojik afet
tanımlarının yanı sıra günümüz dünyasında, politik, askeri, ekonomik ve/veya çok büyük
boyutta doğa olaylarını kapsayan karmaşık olağandışı durumlar da olabilmektedir. Bu
duruma günümüzden bir örnek olarak, bulunduğumuz coğrafyadaki savaşlar nedeniyle
yaşanan “zorunlu göçü” verebiliriz. Bu durumların sonucunda gıda, sağlık ve diğer sosyal
hizmetlerin yavaş yavaş kasıtlı ve planlı olmasa da kontrolden çıkması, etnik çatışmalar ve
olaylar, yoksulluk, işsizlik, kargaşa vb. durumlar oluşmaktadır. Karmaşık olağandışı
durumları diğer olağandışı durumlardan ayıran en önemli özellikler; neden olan olgunun ve
yardımların ağırlıklı olarak politik etmenlere bağlı olması; huzursuzluk ve ulusal otoritenin
çökmesi söz konusudur. Genel bir şiddet vardır. İnsanlar can güvenliği, etnik temizlik, cinsel
şiddet ve işkence vb. olaylar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Birleşmiş
Milletler Yüksek Komiserliğine göre bu durumlara maruz kalan insanlar başka ülkeye göç
ettiği zaman “mülteci, sığınmacı” olarak tanımlanırlar. Bileşmiş Milletlerin uluslararası
sözleşmelerine imza atmış üye ülkeler belli kurallar çerçevesinde mültecileri kabul etmek ve
ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar. Türkiye 2011 yılından bu yana izlemiş olduğu
“açık kapı politikası” ile birlikte, komşu ülke vatandaşları Suriyelilere “geçici koruma”
sağlamış ve “dünyada en çok mülteci nüfus barındıran birinci ülke” konumuna gelmiştir.
Afetler aynı zamanda büyüklüğüne ve yarattığı etkilere göre de tanımlanabilmektedir.
Büyük, orta yada ciddi afetler gibi. Bir afet sonrası olayın boyutunun tanımlanması, ortaya
çıkan ve çıkması muhtemel sağlık sorunlarının anlaşılması, yerel olanakların ve acil
ihtiyaçların belirlenmesi gerekir.
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13.2. Türkiye’de Afetler ve Sağlığa Etkileri
Ülkemiz dünyada sıkça çeşitli afetlere maruz kalan ve ciddi zarar gören ülkeler
arasındadır. “Deprem, sel, heyelan, çığ, kaya düşmesi, orman yangınları, şiddetli yağış, don,
fırtına, kuraklık, ulaştırma kazaları, endüstriyel kazalar, maden kazaları, kritik yapı çökmeleri,
çevre kirliliği ve yangınlar” ülkemizde en fazla kayıp ve hasara yol açan afetlerdendir. Yakın
tarihli ulusal raporlara göre (2015), Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bu afetlerden
etkilenen kişi sayısının yaklaşık 16 milyon olduğu belirtilmektedir. Yanı sıra ülkemiz,
uluslararası ve bölgesel coğrafi konumu nedeniyle kitlesel nüfus hareketleri gibi afetlerle de
sıkça karşılaşabilmektedir. Ayrıca, küresel düzeyde yayılan salgın hastalıklar, iklim
değişikliği, sıkça kullanılmaya başlanan KBRN(kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer)
maddeleri, siber tehditler, artan tehlikeli madde taşımacılığı da ülkemizde yeni riskler
oluşturabilmektedir. (2015 Afet stratejisi). 2002 yılındaki bir kaynağa göre, ülkemizde doğal
olaylar nedeniyle gelişen afetler sonucunda ölümler en fazla oranda sıklık sırasına göre,
depremler (%65), heyelan (%15), sel-su basması (%12), kaya düşmesi (%7) ve Çığ düşmesi
(%1) sebebiyledir.
Afetler toplumları ya da insanları farklı şekillerde etkilemektedir. Bu etkilerin çoğu
doğrudan ya da dolaylı olarak sağlıkla ilgilidir. Telefon, televizyon, internet bağlantıları gibi
iletişim-haberleşme hatları bozulabilir; yollar ve ulaşım sistemleri hasar alabilir. Elektrik, gaz,
içme ve kullanma suyu, kanalizasyon vb. gibi alt yapı yaygın afette çok çabuk etkilenebilir.
Birçok kişi evsiz kalabilir. Yaralananların büyük çoğunluğuna tıbbi ve hemşirelik bakımı
gerekebilir. Besin kaynakları, gıda sağlama, hazırlama mekanizmaları hasar görebilir.
Sanitasyonda önemli olan kaynakların hasar görmesi, halk sağlığı için bir tehdit oluşturabilir.
Uzun dönem etkiler olarak, toplumun endüstriyel ve ekonomik yönden bozulma olasılığı söz
konusudur. Afetlerin sağlığa yol açabileceği bazı etkileri Tablo 13.2’te gösterilmiştir. Buna
göre afetler, sağlığı fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel yönden etkiler.
Afetlerin etkisi ve sonuçları yönünden her birey aynı ya da eşit durumda değildir.
Depremin zayıf ve sağlam olmayan binada daha fazla hasar vermesi gibi riskli ve kırılgan
olarak tanımlanan bireylerde de afetin sonuçları daha fazla ciddi olabilir. Bireyin “kronik
hastalıklı, ilaç kullanmak zorunda olma, yaşlı, hamile, evde bakım hastası, engelli, eve bağlı
ya da çocuk olması” gibi özellikler afetten daha fazla etkilenebilecek, kırılgan gruplar
olduğunun en önemli göstergesidir. Afet yönetim planlarında bu gruplara yönelik planlama
yapılması gereklidir.
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Tablo 13.2. Afetlerin Sağlığa Etkileri
Sağlığa Etkileri
Fiziksel
 Uyku bozukluğu
 Konsantrasyon zayıflığı
 Sırt ağrısı
 Taşikardi
 Kötü beslenme
Psikolojik
 Benlik ve ilişkilerin kaybı
 Duygusal/emosyonel acı
 Düşüncelere dalma
 Agresif düşünceler
 Depresyon
Sosyo-kültürel
 Mahremiyet kaybı
 Topluma aidiyet kaybı

13.3. Afetin Dönemleri
Afetler farklı çeşit ve özellikler göstermekle birlikte genel olarak 5 kronolojik
dönemden oluşurlar. Afetin dönemlerini bilmek, afet planlarının geliştirilmesi, rol ve
sorumlulukların belirlenmesi ve önceliklerin oluşturulması için oldukça önemlidir.
Bu evreler aşağıdaki gibidir:
 Sessiz dönem
 Uyarı dönemi
 Etki dönemi
 Acil dönem
 Yeniden yapılanma/ rehabilitasyon dönemi
13.3.1. Sessiz dönem
Bu dönem esas olarak afetin olmadığı döneme işaret eder. Ancak önceki afet durumu
da dikkate alınarak tanımlanırsa iki afet arasındaki dönemdir. Afet planlaması afet olayı
gerçekleşmeden önce başlamalıdır. Bu dönemde afete hazırlığın iki kritik öğesi;(1)-Topluma
yönelik afet eğitimi, tatbikatı ve eğitim programları, (2)-olası afetin zararlarını azaltmak için
afet planlarının geliştirilmesidir. Burada zarar azaltma kavramı, Afet sözlüğüne göre, “doğal,
teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını
önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken
yapısal ve yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümüdür”.
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Afetin henüz oluşmadığı bu sessiz dönemde alınması gereken önlemler özellikle
koruyucu, önleyici olup, risk durumlarının, zararların tanılanmasını, kırılganlık analizini,
afetle baş etmede var olan kaynakların envanterinin çıkarılmasını (insan, iletişim ve
materyaller) ve afet planının yapılmasını kapsar. Oluşturulan planların gerçekçi ve
uygulanabilir olması, ulusal planlar dışında her kurum ve yerleşim yerinin bu palanları
kendine özgü hale getirmesi ve ulusal planla entegre halde olması önemlidir.
Bu döneme ilişkin en önemli çalışmalar arasında afetin etkisini hafifleten “zarar
azaltan ya da önleyici çalışmalar; toplumun afete yanıt vermesini ve hazırlıklı olmasını”
sağlayan çalışmaları yürütmektir. Bunlar sırasıyla:
Zarar azaltma ya da önleme çalışmaları afet öncesi riskin ortadan kaldırılması veya
azaltılması için korunma çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar tehlike ve zarar görme eğiliminin
azaltılmasına yönelik primer olabileceği gibi olaydan sonraki sekonder ve tersiyer koruma
önlemleri de olabilir. Bu tür önlemler daha çok altyapının düzeltilmesini gerektiren ve farklı
sektörlerin işbirliğini gerektiren çalışmaları kapsar. Örneğin selin önlenebilmesi için baraj
yapılması gibi.
Afete yanıt verme, afet olduktan sonra ihtiyaçların belirlenmesi, yardım, arama ve
kurtarma çalışmaları ile acil tıbbi müdahale, toplumun barınma ve beslenme ihtiyaçlarının
sağlanması, acı ve ızdırapların azaltılması, afetin olumsuz sonuçlarının yaygınlaşmasının
önlenmesi, sınırlandırılması ve rehabilitasyonu kolaylaştıracak faaliyetlerin tümüdür.
Afete hazırlıklı olma, afet olduğunda etkili kurtarma ya da iyileştirme çalışmaları için
bir ortamda personel, para, ödenek, malzeme, araç-gereç ve yardımların organize bir şekilde
harekete geçirilmesi için alınan önlemlerin tümüdür. Toplumun olağanüstü durumlar
konusunda bilinçlenmesi, hazırlıklı olması ve sorunlarla başa çıkması amacı ile eğitilmesi
planlamanın önemli bir basamağıdır. Toplumun bilinçlenmesi amacı ile planlanan eğitim
programları, etkin bir şekilde uygulandığında, kişisel kazanımların ötesinde toplumun karşı
karşıya kalacağı riskleri azaltmak yönünde de önemli katkılar yapacağı unutulmamalıdır.
13.3.2. Uyarı Dönemi
Bu dönem afete neden olaydan haberdar olunması ile olayın başlaması anına dek
geçen süreyi kapsar. Genellikle uyarı dönemi iki saat ile 3-5 gün kadar sürdüğü kabul edilir.
Bu süre içinde afet planları işletilir ve toplumun güvenli yerlere tahliye edilmeleri sağlanarak
yaralanma ve ölümler azaltılmaya çalışılır. Günümüzdeki teknolojik bilgi alt yapısı bazı
afetlerin önceden bilinmesine ve önlem alınmasına olanak sağlayabilirken bazı durumlarda ne
yazık ki bu dönem hayata geçirilememektedir. Bazı hava tahminlerine göre kasırgaların,
sağanak ve şiddetli yağışların, aşırı soğuk ya da sıcak havanın tahmini ve gereken bilgiler veri
olarak alınabilmektedir. Ancak mevcut bilgilere göre yer küre olaylarının hepsinde önlem
almayı sağlayacak kadar erken dönemde uyarı mümkün değildir.
Bu dönem afet hizmetlerinde görevi olan her türlü birimlerin, ekiplerin ortak
çalışmasını gerektirir. Bu dönemin başarısı büyük oranda sessiz dönemde oluşturulan afet
planlarına ve toplumun bu planlar doğrultusunda yeterli hazırlığına bağlıdır. Bu dönemde
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toplumun sağlıklı şekilde ve herkese ulaşabilecek şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Toplumda
geçmişte bu dönemde yapılan bazı yanlış uyarılar, bireylerin uyarıları önemsememesine ve
önlemleri almamalarına yol açabilir.
13.3.3. Etki dönemi
Bu dönem afete neden olayın başladığı andan afet şokunun yaşandığı, afetin etkisine
maruz kalınan ve afet şokunun atıldığı ana kadar geçen süreyi kapsar. Bu süre bir kaç
dakikadan (depremlerde, uçak kazalarında, tornado ya da büyük bomba patlamalarında
olduğu gibi) birkaç gün ya da haftaya (kasırga, fırtına, yangın ya da kuraklık gibi) kadar
sürebilir. Afeti doğrudan yaşayan insanlar panik, şok ve kaos içindedirler ve afetin kapsamını,
büyüklüğünü anlamayabilirler. Bu beklenen bir durumdur. Amaç mümkün olduğu kadar bu
kargaşa ve kaosun kısa sürede atlatılmasıdır. Afeti dolaylı yaşayan alanlardaki insanlar
doğrudan etkilenenler kadar olmasa da afetin büyüklüğüne, derecesine göre onlar da şok,
tereddüt ve değerlendirme dönemi yaşarlar. Toplumdaki insanların etkilenme durumu,
“nüfusun yoğunluğu, zararın boyutu, toplumun hazır oluşluğu, toplumun dayanıklılık
kapasitesi, hasarın oluşturduğu sonuçlara karşı verilen yanıt derecesi ve acil ekiplerinin
organizasyonuna” bağlıdır. Bu dönem aynı zamanda afet öncesi planlanan işlerin ve
çalışmaların da ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. Toplumda yaşayan insanlar ve
acil yanıt ekipleri bu tür olaylara ne kadar hazırlıklı ise bu dönemin etkileri ve afetin olumsuz
sonuçları o kadar azalacak ve toplumun toparlanma olasılığı artacaktır. Eğer mümkünse afet
ekibi üyeleri bu dönemde ya da olaydan hemen sonra yaralanma ya da etkilenmenin ilk
değerlendirmesini yapmalıdırlar böylece öncelikli alanlara, durumlara, sorunlara göre ikincil
koruma önlemelerini hayata geçirilebilir.
13.3.4.Acil dönem
Bu dönem toplumun afet etkisiyle oluşan sonuçlarla yüz yüze kaldığı bir dönemdir.
Bu dönem gerçek etkinin olduğu sürede başlar afetin yarattığı ikincil zararların tehditlerin
giderildiği döneme kadar devam eder. Daha fazla zararların oluşmasını önlemek amacıyla
ikincil koruma stratejileri kullanılır. Bu dönem izolasyon, hayat kurtarma ve iyileşme olmak
üzere üç bölümden oluşur. Etkilenmiş insanların izolasyonu yolların kapanması, devrilen
ağaçlar ya da bina çökmesi gibi afetin oluşturduğu zararın sonucu olarak meydana gelir.
Toplumdaki bireyler dışardan yardım gelinceye kadar kendi kendileri ve yakınlarının
gereksinimlerini karşılamaya çalışırlar.
Hayat kurtarma dışardan yardım kaynakları ulaştığı, arama ve kurtarma çalışmalarının
sağlanmasıyla başlar. Toplumdaki insanlar bu olayın ilk dönemlerinde baskı altında, rahatsız
ve stresli durumdadırlar. İlk yardım, acil tıbbi yardım ve diğer gerekli çalışmalar başlatılır.
İyileşme, organize, profesyonel ve gönüllü çalışmaların iyi bir işbirliği içinde çalışmasıyla
başlar. Panik ve karışıklık nispeten azama eğilimi gösterir. Ortak çalışmalarla etkilenmiş
insanların tıbbi ihtiyaçları, barınma, beslenme vb. ihtiyaçları karşılanır. Yaralılar ve hastalara
triaj uygulanır. Triaj ya da ayırma, etkilenmiş insanları kabul edildikleri yerde verilecek
hizmete göre sınıflandırılma anlamına gelir. Buna göre yaralı toplanma istasyonlarındaki
kazazedeler aşağıdaki triaj/ayırım esaslara göre kategorilere göre ayırılır:
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-

Ölmüş,
Ümitsiz,
Acil yardım gerekli,
Nakli gerekli,
Takibi gerekli,
Yardımsız iyileşir.

Büyük afetlerde bu ayırma işleminin yapılması bir zorunluluktur. Aksi halde personel
zamanı ve malzemeler kurtarılamayacak ya da yardıma ihtiyacı olmadan iyileşecek hastalar
için gereksiz harcanabilir. Her kazazede ayırımı yapıldıktan sonra hangi sınıfa girdiğine
ilişkin renk kodlarına göre kimliklenir ve gerekenlerin tahliyesi sağlanır. Triaj renk
kodlamasına aşağıdaki gibidir:
Kırmızı kod (1. öncelik): Yaşaması için acil müdahale edilmesi gereken olgulardır. Bu
grupta ciddi hastalığı ya da yaralanması olanların öncelikli olarak acil tedavi veya hızlı
transport edilmesi gerekir. Gerekli bakım ve özen gösterilmez ise kayıplar artar. Bu olgulara
örnek olarak; “kardiyo-vasküler yetmezlik ve kardiyak sorunlar, solunum yolu yetmezliği ve
blokajları, bir litrenin üstünde kan kaybı olanlar (hemorajik şok), şuur kayıplı kafa
travmaları, torax ve batına penetre yaralar, iç kanama ve karaciğer, dalak rüptürleri, ciddi
boyun ve yüz yaralanmaları, pelvix, vertebra kırıkları, nabızsız kırıklar, toksik maddeye
maruz kalanlar, ağır ya da solunum yolunu da tutmuş yanıklı hastalar” verilebilir.
Sarı kod (2. öncelik): Hali hazırda yaşamı tehdit eden hastalığı ya da yaralanması
olmayan; ancak zamanında nakledilmez ise potansiyel yaşam tehdidi olanlardır. Bu gruptaki
yaralı veya hastaların sağlık sorunları olmasına rağmen kırmızı gruptakilere göre biraz daha
bekletilebilir.
Yeşil kod (3. öncelik): Tıbbi bakıma gereksinimi olan ancak acil olmayan hafif yaralı,
bilinci açık hasta veya yaralılardır. Bunlardan bazıları kurtarıcılara yardım etmekte
değerlendirilebilir Bu olgulara örnek olarak; “yaygın doku yıkımı yapmış yanık olguları
(%30 ve daha fazla 2. derece, %10 ve daha fazla 3. derecede yanıklar), yüz, el ve ayak gibi
kritik bölge yanık ve yaralanmaları, bu bölgelerin kırıkları, şuur açık kafa travmaları, açık
eklem ve kemik yaralanmaları, kapalı kırık ve çıkıklar, intestinal lezyonlar, ligatüre edilmiş
damar yaralanmaları ve bir litrenin altında kanaması olan hastalar” verilebilir.
Siyah kod (4.öncelik): Ölü ya da hayatta kalma şansı düşük olarak kabul edilen kişilerdir.
Afet zamanlarına özgü olarak kişi tıbben ölmemiş bile olsa bu kategoriye alınabilir. Bu
kategoriye girenlere sağlık hizmeti verilmez ya da en son sırada bakıma alınır.
Her yaralının kısa bir süre içinde sağlık durumu değişebilir ve bir başka triaj renk kodu
içine girebilir. Özellikle sarı ve yeşil grupta yer alan yaralılar, bekletildikleri süre içinde sık
değerlendirilmelidir.
13.3.5. Yeniden yapılanma (rehabilitasyon) dönemi
Afetten etkilenenlerde iyileşme süreçleri başladığı zaman bu dönem başlar. Yeniden
yapılanma ya da rehabilitasyon, mümkün olduğunca toplumun afet öncesi koşullara
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döndürmeyi amaçlar. Sağlık hizmetleri normal sunulmaya başlar, hasarlı evler, toplumda
hizmet sunan kamu binaları tamir edilir ve yeniden yapılandırılır. Bu dönem aynı zamanda
afetten dersler çıkartmak için en uygun değerlendirmeleri yapmaya da fırsat sağlar. Sekonder
ve tersiyer koruma hizmetlerinin ortaklaşa yürütüldüğü bu dönemde hizmetlerin
tamamlanması, afetin büyüklüğüne, etkisine ve toplumun toparlanma kabiliyeti vb.
özelliklerine bağlı olarak günler, aylar ya da yıllar sürebilir. Rehabilitasyon dönemindeki afet
mağdurları, genellikle travma sonrası (post-travmatik) stres bozukluğu yaşayan kişilerdir.

13.4. Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Afet durumlarında sürdürülen çabaların tümü en kısa zamanda normal yaşama
dönebilmektir. Normal koşullarda çevresinin gereksinimlerini karşılayabilen bir sağlık
kurumu, ani gelişen bir durumla hizmet sunumunda yetersiz kalabilir. Bu tür durumlar
bireysel ve mesleksel yönden hazırlıklı olmayı gerektirdiği gibi kurumsal düzeyde de
hazırlıklı olmayı gerekli kılar. Afet olduğunda sağlık kurumlarnda ne tür hizmetler
sunulacağının herkes tarafından bilinmesi gereklidir. Afet/Olağandışı durumlarda sağlık
hizmetleri 6 başlıkta sunulabilir (Tablo 13.3).
Tablo 13. 3. Afet/Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Hizmetler
1. Sağlık Durumu Değerlendirmesi
2. Tıbbi Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yardımların Organizasyonu
3. Çevre Sağlığı sorunları ve hizmetleri
4. Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrolü
5. Risk Gruplarına Yaklaşım
6. Ruh Sağlığı sorunları ve yaklaşım

13.4.1. Sağlık Durumu Değerlendirmesi: Değerlendirme , sağlık sorunlarının önlenmesi,
risk gruplarının belirlenmesi ve yardımların planlanması amacıyla yapılır. Afet sonrası
etkilenmiş (yaralı, ölü ve yerinden olmuş) kişilerin sağlık durumu “demografik özellikler,
beslenme sorunları, daha önceki ve şu anki sağlık durumu, hastalık ve ölüm ölçütleri vb.
yönünden hızlıca değerlendirilmelidir. Düzenli bilgi toplama sistemi oluşturulmalıdır.
Sağlık Durum değerlendirmesi ile ilgili diğer veriler aşağıdaki gibidir:



Yaralanmalar, görülen hastalıklar, kayıplara ait veriler,
Çevreye ait veriler:
 içme ve kullanma suları,
 çöpler, kanalizasyon ve vektörlere ait bilgiler,
 ulaşım olanakları,
 bölgedeki sanayi kuruluşlarının durumu vb.
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 Sağlık hizmetlerinin sunumuna ait veriler,
 Beslenme durumu,
 Barınma durumu ve koşulları (çadır kentler, prefabrik konutlar vb. )
 İletişim olanakları vb.
13.4.2. Tıbbi Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yardımların Organizasyonu: Afetlerde
gönderilen yardımların kullanılabilir hale gelmesi ve gereksinime uygun dağıtılması önemli
bir sorundur. Burada amaç, gönderilen yardımla ölüm ve hastalığı azaltmaktır. Bu nedenle
gerçekten hastalık ve ölümü azaltma amacına uygun şekilde ihtiyaç tespiti, depolama, uygun
ve doğru yönlendirme, ulaştırma ve dağıtım yapılmalıdır. Öncelikler belirlenmeli, eldeki
kaynaklar değerlendirilmelidir. Olağandışı durumdan sonraki ilk hafta acil müdahaleler ve
koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik malzeme gereksinimi (malzeme/yardım tipi, paketleme,
etiketleme, okunabilirlik, soğuk zincir koşulları vb. özen gösterme) vardır. Hedef kitle
(kimlere, ne tür gereksinim var) tam olarak bilinmelidir. Özetle, yerel, bölgesel ve uluslar
arası kaynaklar gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmeli ve iyi yönetilmelidir.
13.4.3. Çevre Sağlığı sorunları ve hizmetleri: Olağandışı durumlarda çevre sağlığını
ilgilendiren alt yapı (içme ve kullanma suyu/kaynakları, kanalizasyon, barınma, beslenme ve
besin kaynakları, dinlenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları gibi) bozulduğu ve
endüstriyel riskler oluştuğu için insan sağlığını olumsuz etkiler.
Afetin dönemlerine göre çevre sağlığı sorunları da değişiklik gösterir. En önemli
sorunlar arasında su sağlığı gelir. Su dezenfeksiyonu için klor, iyot, potasyum permanganat
kullanılabilmekle birlikte, günümüz koşullarında kullanım kolaylığı ve kalıcılığı açısından
daha çok klor tercih edilmektedir. Su dezenfeksiyonu mutlaka merkezi düzeyde bu konuda
eğitim almış sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmeli ve denetim altına alınmalıdır.
Farklı kimyasallarla yapılan su dezenfeksiyonu için pratik yollar Tablo 13. 4’de özetlenmiştir
Tablo 13. 4. Su dezenfeksiyonu için kullanılacak pratik yollar
Kimyasal türü
Miktar
Halazon tabletleri
 4 mg tablet- 1 tablet/ 1 litre su
(klor)
 160 mg tablet- 1 tablet / 40 litre su
- Tabletler ezildikten sonra suya karıştırılmalıdır.
- 30 dk beklenir, su bulanıksa doz tekrarlanır.
Çamaşır suyu
 Klor düzeyi % 1 ise-10 damla/1 litre su
 Klor düzeyi % 3-6 ise-2 damla /1 litre su
 Klor düzeyi % 7-10 ise 1 damla/ 1 litre su
 Klor düzeyi bilinmiyorsa 10 damla/ 1 litre su
- Standart dezenfektan bulunmadığı durumda kullanılır.
- Genellikle % 3-10 serbest klor içerir. 30 dk beklenir, su
bulanıksa doz tekrarlanır.
Olağandışı durumlarda karşılaşılan barınma sorunu genellikle çadırlar yolu ile
çözümlenir. Afetin etkisi ve büyüklüğüne göre normal yaşamına dönemeyenler için geçici
barınma ve yaşama koşulları oluşturulur. Barınma sorunu nedeniyle nüfus hareketleri ve yer
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değiştirmeler de sık yaşanır. Bu durum nüfusun denetim altına alınmasını, yapılacak sağlık
çalışmalarını (aşılama vb.) zorlaştırır. Ayrıca afetlerde çadır kentlerden daha sağlıklı ve
güvenilir olarak bilinen prefabrik yerleşkeler de inşa edilebilir.
Çadır kentler için seçilen araziler;




Hafif eğimli olmalıdır.
Toprak yapısı drenaja uygun olmalıdır.
Potansiyel tehlikelerden (sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi ..vb) uzak yerde
olmalıdır.
 Seçilen yer çöp toplama, vektör üreme alanlarından ve sanayi kuruluşlarından uzakta
olmalıdır.
Çadır kentlerin kurulmasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Bunlar;
-

Her 1000 kişi için 3-4 hektar alan olmalı,

-

10 m genişliğinde yollar açılmalı,

-

Çadırlarla yol arası en az 2 metre olmalı,

-

Çadırlar arası mesafe 8 metre olmalı,

-

Kişi başına çadır alanı 3 m² olmalı,

-

Yeterli çöp toplama olanakları(100 lt/ kişi) olmalı,

-

Yeterli duş olanakları(1 duş/50 kişi) olmalı,

-

Yeterli sağlıklı su(15 lt/kişi) ve su tankı olmalıdır.

Her çadır kentin kapsamında aşağıdaki yapılar olmalıdır:
o Yönetim birimi,
o Sağlık birimi,
o Yemekhane, bulaşık yıkama vb.
o Güvenlik birimi,
o İletişim birimi,
o Eğitim birimi,
o Banyo, çamaşır yıkama ve yıkanma birimi
o Çok amaçlı kullanım için büyük bir çadır,
o Depo/ambar vb. olmalıdır.
Geçici yerleşim yerlerinde kanalizasyon sisteminin bozulması nedeniyle geçici tuvaletler
oluşturulabilir. Bu tuvaletler barınma alanlarının ve su kaynaklarının uzağında (en az 30 men çok 50 m) olmalıdır ve dolduğunda toprakla kapatılmalı, kireçle işaretlenmelidir. Geçici
tuvalet özellikleri aşağıda sunulmuştur.
Geçici tuvaletlerin özellikleri (Her 100 kişi);
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90-150 cm derinliğinde,
30 cm genişliğinde,
3-3.5 m uzunluğunda olmalı (kısa süreler için geçerli, uzun süre kullanım için kabinli
tuvalet kullanılmalıdır),
25 kişiye bir kabin olacak şekilde ayarlanmalıdır.

13.4.4. Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrolü: Afet sonrasında en çok üzerinde
durulan konulardan biri bulaşıcı hastalık riskinin artması ya da ortaya çıkmasıdır.
İnfeksiyonların asıl nedeni yaşanan afetin dolaylı etkileriyle gerçekleşir. Örneğin yer
değiştirmeler, alt yapı sorunları nedeniyle sağlıklı içme suyunun sağlanamaması, ekolojik
değişiklikler, sağlık hizmeti ulaşamaması vb. gibi. Kalabalık yerleşim yerlerinde ciddi
salgınlar görülebilir. Kızamık, akut alt solunum yolu infeksiyonu, kolera ve basilli
dizanteri gibi ishalli hastalıklar, sıtma infeksiyonları görülebilir. Düzenli bilgi toplama
sistemi oluşturularak izleme yapılmalıdır. Primer koruma hizmetleri normale getirilmeli
ve özellikle riskli gruplar izlenmeli, bağışıklama hizmetlerinin devamlılığını sağlama,
ishal, akut solunum yolu hastalıklarının kontrolü sağlanmalı, çevre sağlığına yönelik
infeksiyon kaynakları kurutulmalı ve sağaltım çalışmaları yapılmalıdır. Tedavisi devam
eden hastaların uygun ilaç ve tedavisi sağlanmalıdır. Ancak afetlerde kitle aşılamaları ve
ilaçla korumanın yeri yoktur.
13.4.5. Risk Gruplarına Yaklaşım: Daha önce de vurgulandığı gibi olağandışı
durumların/afetlerin sonuçları toplumdaki bireyleri aynı derecede etkilemez. Fiziksel,
ruhsal, sosyal yönden riskli olan bireyler afetin olumsuz etkilerine daha fazla etkilenirler.
Hastalık ve beslenme bozukluklarına daha yatkın olan çocuk, gebe lohusa, yaşlı, evsizler
gibi toplumun belli kesitleri risk grupları olarak tanımlanabilmektedir.
Afet yönünden başlıca risk grupları şunlardır:














Yaşlılar
Görme ve/veya işitme engelliler
Kadın ve çocuklar
Kronik hastalıklı bireyler
Mental sorunlu bireyler
Yerel dili bilmeyenler
Düşük gelirliler
Evsizler
Turistler, bölgeye yeni gelenler
Özürlüler
Tek ebeveynli aileler
Madde bağımlıları
Kaçak ikamet edenler vb. dir.
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Risk gruplarına başlıca yaklaşımlar şunlardır;
- Riskli gruplarda değerlendirme yapılmalı,
- Taramalarla acil yardıma gereksinimi olanlar belirlenmeli,
- Toplum tabanlı değerlendirme yapılmalı, ve
- Uzun vadede yardım yolları geliştirilmelidir.
13.4.6. Ruh Sağlığı Sorunları ve Yaklaşım: Afetlerde ölümden ziyade fiziksel ve psikolojik
travmaya bağlı olarak çeşitli hastalıklarda artma görülür. Travmaya ilişkin ruh sağlığı
sorunları arasında, başta “akut stres tepkisi, travma sonrası stres bozukluğu, travmatik yas,
depresyon” olmak üzere, uyum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, şizofreni ve diğer
psikotik bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları vb. sorunlar yer alır. Sağlık
çalışanlarının ruh sağlığına yönelik toplumun eğitiminde rol almaları, bu eğitimleri
toplumdaki dinamikleri dikkate alarak halkın erişebileceği şekilde yapmaları ve ulaştırmaları,
kriz danışmanlığı yapmaları önerilir.

13.5. Afetlerde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Toplumda çok farklı alanlarda görevler üstlenmiş hemşirelerin afete ilişkin rolüne
geçmeden önce afet yönetimine kısaca bakmak gerekir. Her kim görevli olursa olsun bir
bütün olarak afet yönetiminin amacı, afetin etkilerinden insanları korumak, hasar, yaralanma
ve ölümü önlemek ya da mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Aynı zamanda afet yönetimi
multi-disipliner ve multi-sektörel ekip çalışmasını gerektirir. Bu bağlamda da halk sağlığı
hemşiresi afete yanıt verme ve planlamada, özellikle afete hazırlık aşaması ve afetin kısa
dönem etkisi geçtikten sonra halk sağlığı sorunlarının baş gösterdiği daha sonraki dönemlerde
rolü olan, önemli bir sağlık çalışanıdır. Halk sağlığı hemşireleri afet yönetiminde, triaj, acil
tedaviler ve afet sonrası gelişen sorunlarla baş etmede aktif rol alabilirler. Özellikle geçici
barınma alanlarında yaşamını sürdürmek zorunda olan mağdurların çadır kentlerdeki sağlık ve
sosyal problemlerine yönelik primer, sekonder ve tersiyer koruma düzeyinde hemşirelik
hizmetlerini yürütebilirler. Afetlerde halk sağlığı hemşirelerinin başlıca rolleri Tablo 13. 4’de
sunulmuştur.
Tablo 13.5. Afetlerde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
Roller
 Tanılama
o Afetin şiddetini belirleme,
o Etkilenmiş kişilerin sağlık gereksinimlerini belirleme,
 Öncelikleri ve amaçları belirleme
 Ortaklık kurma
o Belirlenen gereksinimler için gerekli kaynakları belirleme,
o Devlet, sivil Toplum kuruluşları ve diğer profesyonellerle işbirliği
yapma,
o Afet yönetim sistemi ve iletişimi sürdürme.
 Koruyucu ve akut bakım gereksinimlerini karşılama
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Günümüzde her türlü olağandışı durumlara ya da afetlere ilişkin planlama ve afete
hazırlık konuları hala yetersizdir. Bu hazırlıklı olma hem bireysel hem de mesleki düzeyde
olmalıdır. Hemşirelerin bireysel olarak çalıştıkları alanda toplumu afete karşı bilinçlendirme
sorumluluğu olduğu gibi bir profesyonel meslek üyesi olarak kendileri de afete hazırlık
konusunda ilave eğitimler alarak mesleki yönden yetkinlik kazanmalıdırlar. Bu amaçla halk
sağlığı alanlarında görev alan halk sağlığı hemşirelerinin mesleki yetkinlikleri kapsamında
bazı becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunlar “kritik düşünme becerileri; genel ve özel
tanılama becerileri; Teknik beceriler ve iletişim becerileri” olmak üzere dört alanda
toplanmıştır.

13.6. Afetlerle Mücadelede Resmi, Yerel ve Sivil Toplum Kuruluşları
Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı’nda Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük kapsamında 6 daire
başkanlığından biri olan “Afet ve Acil Durum Dairesi Başkanlığı” ülke genelinde 81 ilde,
afetlerde sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda merkezi ve yerel
olarak hizmet veren kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:
Resmi kuruluşlar:








Valilik ve kaymakamlıklar
Türk Silahlı Kuvvetleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
İtfaiye Teşkilatları
Türk Kızılayı
UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-2009 yılında doğrudan
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur).

Yerel ve Sivil Toplum Kuruluşları





AKUT (Arama Kurtarma Derneği)
AKA (Arama Kurtarma Araştırma Derneği)-Marmara depremi sonrasında
gönüllülerden kurulmuştur.
NAK ARAMA KURTARMA-Bursa
AKOM (İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm
doğal afetler için yerel düzeyde planlama ve çözüm üretme amacıyla kurulmuştur.

Sonuç olarak, olağandışı durumlar/afetler ülkemizde de yaygındır ve yarattığı sağlık,
sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle ülkemiz için önemlidir. Halk sağlığı hemşireleri afet
durumlarıyla etkili şekilde baş edebilmeleri ve etkili sağlık hizmeti sunabilmeleri için
olağandışı durumlara hazırlıklı olmalı; bu konuda bilgi ve becerilerini artırmalıdırlar.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış ulusal raporlardan önerilen okuma kaynakları;
a. Esin, S., Oğuzhan, T., Kaya, C., Ergüder, T., Özkan, A.T., & Yüksel, İ. (2001).
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kurs Notları. Sağlık Projesi Genel
Koordinatörlüğü, Ankara.
b. SB web sayfası. (2015). Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http://ashgm.saglik.gov.tr/TR,4185/teskilat-semasi.html
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Uygulama Soruları
1)
2)

Çalıştığınız kurumda afet /olağandışı durumlara karşı afet planı var mı?
Gözlemleyiniz.
Kurumunuzda afet planı var ise görevinizin ne olduğunu biliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetler yüksek ölüm, hastalık, sakatlık, yaralanma ve maddi hasar gibi oluşturduğu
yük nedeniyle aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Afetlerin kapsadığı durumlar,
özellikleri, meydana geliş biçimleri ve yol açtığı sonuçlar nedeniyle “afetler” ile birlikte
“olağandışı durumlar” terimi eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Stres, kişisel yaralanma,
fiziksel hasar ve geniş çaplı ekonomik yıkıma neden olan çevresel etkilere ve silahlı
çatışmalara “afet/ ya da olağandışı durum” denir. Afetler doğal ve insan kaynaklı (yapay)
olabilir ve toplumları, insanları çeşitli şekillerde etkiler. Afetlerin insan sağlığı üzerine
fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel gibi birçok etkileri bulunur.
Farklı çeşit ve özellikler gösteren afetler genel olarak 5 dönemden oluşur. Bu
dönemler; sessiz dönem, uyarı dönemi, etki dönemi, acil dönem ve yeniden yapılanma
(rehabilitasyon) dönemidir. Sessiz döneme ilişkin en önemli çalışmalar arasında afetin etkisini
hafifleten “zarar azaltan ya da önleyici; toplumun afete yanıt vermesini ve hazırlıklı olmasını”
sağlayan çalışmaları yürütmek yer alır. Uyarı döneminde afet planları işletilir ve toplumun
güvenli yerlere tahliye edilmeleri sağlanarak yaralanma ve ölümler azaltılmaya çalışılır. Etki
dönemi, afete neden olayın başladığı andan afet şokunun yaşandığı, afetin etkisine maruz
kalınan ve afet şokunun atıldığı ana kadar geçen süreyi kapsar ve amaç mümkün olduğu kadar
kargaşa ve kaosun kısa sürede atlatılmasıdır. Acil dönem toplumun afet etkisiyle oluşan
sonuçlarla yüz yüze kaldığı bir dönem olup “izolasyon, hayat kurtarma ve iyileşme
çalışmalarını” kapsar. Yeniden yapılanma ya da rehabilitasyon mümkün olduğunca toplumun
afet öncesi koşullara döndürmeyi amaçlar.
Afetlerde çok çeşitli sağlık ve sosyal hizmetlerin sunulmasına gereksinim vardır. Afet
yönetimi multi-disipliner ve multi-sektörel ekip çalışmasını gerektirir. Halk sağlığı
hemşireleri afete yanıt verme ve planlamada, özellikle afete hazırlık aşaması ve afetin kısa
dönem etkisi geçtikten sonra halk sağlığı sorunlarıyla mücadelede önemli rolleri vardır. Halk
sağlığı hemşireleri afet durumlarıyla etkili şekilde baş edebilmeleri ve etkili sağlık hizmeti
sunabilmeleri için afetlere/olağandışı durumlara hazırlıklı olmalı; bu konuda bilgi ve
becerilerini artırmalıdırlar.
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Bölüm Soruları
1.
2.
3.
4.

Zorunlu göç ne tip bir afettir?
Afetin dönemlerini sıralayınız.
Afetlerde halk sağlığı hemşiresinin rolleri nelerdir?
Ülkemizde en yüksek oranda ölüme neden olan afet aşağıdakilerden hangisidir?
I. Deprem
II. Heyelan
III. Seller
a. Sadece I
b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi afetin sağlığa olan etkileri arasında değildir?
I.
Sırt ağrısı
II. Taşikardi
III. Obesite
a. Sadece I
b. Sadece II c. Sadece III d. I ve II
e. II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi afetin henüz olmadığı dönemdir?
a. Acil dönem
b. Sessiz dönem
c. Uyarı dönemi
d. Etki dönemi
e. Rehabilitasyon dönemi
7. Aşağıdakilerden hangisi triaj esaslarından “kırmızı kodu” tanımlayan özelliktir?
a. Acil müdahale edilmesine gerek olmayan gruptur.
b. Acil olmayan hafif yaralı gruptur.
c. Yaşamı tehdit eden hastalığı olmayan gruptur.
d. Yaşaması için acil müdahale gereken gruptur.
e. Hayatta kalma şansı düşük gruptur.
8. Travma sonrası stres bozukluğu aşağıdaki hangi afet evresinde görülür?
a. Sessiz dönem
b. Uyarı dönemi
c. Acil dönem
d. Etki dönemi
e. Yeniden yapılanma dönemi
9. Afet durumlarında su dezenfeksiyonunu sağlamak için 4 mg’ lık klor tableti
kullanılmak isteniyor. 40 litrelik suya kaç tablet kullanılmalıdır?
a. 4 tablet
b. 10 tablet
c. 20 tablet
d. 30 tablet
e. 40 tablet
10. Aşağıdakilerden hangisi afet bölgelerindeki çadır kentlerin kurulması için uygun olan
özelliklerdendir? Çadır kentler için seçilen araziler;
a. Düz bir zemine yerleştirilmelidir.
b. Hafif eğimli zemine yerleştirilmelidir.
c. Toprak suyu aşağıya geçirmemelidir.
d. Her 100 kişi için 3-4 hektar alan kullanılmalıdır.
e. Sanayi kuruluşlarına yakın olmalıdır.
Cevap anahtarı: 4) a, 5)c, 6)b,

7)d,

8)e,

9)e,

10)b
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14. TOPLUMDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR*

*

Bu bölüm Prof.Dr.M.Nihal ESİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Giriş
14.1. Dezavantajlı Gruplar Tanımı ve Kapsamı
14.1.1. Dezavantajlı Grupların Kapsamı
14.2. Dezavantajlı Grupların Ortaya Çıkmasının Nedenleri
14.2.1. Doğuştan Gelen Faktörler
14.2.2. Toplum ve Kültür İçerisinde Oluşan Nedenler
14.3. Dezavantajlılık Durumunu Engelleyen Faktörler
14.4. Dezavantajlı Grupların Sorunları
14.5. İşsiz Gruplar
14.6. Evsizler
14.7. Engelliler
14.8. Göçmenler
14.9. Yaşlılar
14.10. Eski Hükümlüler
14.11.Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Hizmetler
14.11.1. Küresel Düzeyde alınması gereken önlemler
14.11.2. Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Sağlık Hizmetleri
14.11.3.Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Halk Sağlığı Hemşireliği Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5)
tartışınız.
6)

Günümüzde toplumlarda dezavantajlı grupların oluşmasının nedenlerini

Dezavantajlı grupların oluşmasını engelleyecek faaliyetleri açıklayınız.

7)
Dezavantajlı grupların sorunlarını ve bunların çözümünde alınması gereken
önlemleri tartışınız. Türkiye’de uygulanan sağlığı geliştirme uygulamalarını, politikalarını
tartışınız
8)
açıklayınız

Dezavantajlı gruplara sunulacak hizmetlerde halk sağlığı hemşiresinin yerini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Dezavantajlı
Gruplar Dezavantajlı gruplar tanımını ve Okuyarak/Araştırarak
Tanımı ve Kapsamı
kapsamını açıklamak
Dezavantajlı
Ortaya
Nedenleri

Grupların Dezavantajlı grupların ortaya Okuyarak/Araştırarak
Çıkmasının çıkmasının nedenlerini tartışmak

Dezavantajlılık Durumunu Dezavantajlılık durumunu
Engelleyen Faktörler
engelleyen faktörleri açıklamak
Dezavantajlı
Sorunları

Okuyarak/Araştırarak

Grupların Dezavantajlı grupların sorunlarını Okuyarak/Araştırarak
tartışmak

Dezavantajlı Gruplar

Dezavantajlı grupların
olduğunu açıklayabilmek

kimler Okuyarak/Araştırarak

Dezavantajlı
Gruplara Dezavantajlı gruplara sunulacak Okuyarak/Araştırarak
Sunulacak Hizmetler
hizmetleri tartışmak
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Anahtar Kavramlar


Dezavantajlı grup



Dezavantajlılık



Sağlık hizmetleri
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GİRİŞ
Toplum dinamik bir yapıdır ve birey, aile ve gruplardan oluşmaktadır. Toplumda var
olan ve diğer gruplara göre daha dezavantajlı, kırılgan veya hassas olan gruplar vardır.
Dezavantajlılık, kırılganlık ve hassaslık kelimeleri bu grupları tanımlamada birbiri yerine
kullanılan aynı anlamlı kelimelerdir. Türkçede bu kavram “Dezavantajlı gruplar” olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bu ünitede de “Dezavantajlı grup” kelimeleri kullanılmıştır.
Bu grupların oluşmasında rol oynayan en önemli faktörler; yoksulluk, işsizlik,
eğitimsizlik, özürlülük, yaşlılık, bakıma muhtaç olma hali, evsizlik, sokakta yaşama veya
çalışma, farklı cinsel yönelim, tutukluluk veya hükümlülük, farklı etnik kökene ait olma vb
özelliklerdir. Bu özellikler bireyleri çeşitli açılardan dezavantajlı hale getirmekte, sağlıklarını
korumak ve geliştirmek için gerekli olanaklara erişmelerini engellemektedir. Oysaki Sağlık
hizmeti almak bireyin en önemli temel haklarından biridir bu nedenle bu gruplar için sağlık
hizmetlerinin planlanması önemli bir konu haline gelmiştir. Dezavantajlı gruplara yönelik
sunulacak sağlık hizmetleri multidisipliner ve devlet desteği gerektiren hizmetlerdir. Özellikle
bu grupların haklarını korumada çıkarılan kanun ve yönetmelikler önemli bir yer tutmaktadır.
Bu hizmetlerde halk sağlığı hemşireleri de kilit roller üstelenmektedir. Bu bağlamda bu
ünitede; dezavantajlı gruplar tüm kavramları ile açıklanmış ve sunulacak hizmetler ile ilgili
özellikler tanımlanmıştır.
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14.1. Dezavantajlı Gruplar Tanımı ve Kapsamı
İçerisinde bulundukları toplumun temel ekonomik, kültürel ve sosyal kaynaklarından
mahrum kalan veya mahrum bırakılan insan gruplarına “dezavantajlı gruplar” denir. Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dezavantajlı grup tanımı yaparken bu
grupların; ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri ve politik
statüleri (sığınmacılar) gibi özelliklerine dikkat çekmiş ve bu grupların toplumsal ve
ekonomik entegrasyon olanaklarının diğer insanlara göre daha düşük olduğunu belirtmiştir.
Bunlar toprak mülkiyetine veya başka gelir getiren araçlara sahip olamayan ve genellikle
sağlık, konut ve eğitim gibi temel toplumsal gerekliliklerden yoksun olan gruplardır.
Bu değişkenlere bağlı olarak kimlerin dezavantajlı grup kabul edileceği, toplumdan
topluma farklılık gösterebildiği gibi, bazı grupların hemen hemen dünyanın her yerinde
dezavantajlı grup olarak tanımlanabileceği de ifade edilmektedir. Örneğin, erkek egemenliği
ekonomik güç ile ilişkilidir ve erkek egemen olan toplumlarda kadınlar dezavantajlı
konumdadır. Ancak bu konunun tartışmalı olduğu da belirtilmektedir. Örneğin; kadın-erkek
eşitliği olduğu tanımlanan modern toplumlarda bile kadınların aktif siyasete, ekonomik
sisteme katılımları erkeklere oranla düşük bir düzeydedir ve bu toplumlarda bile kadın
dezavantajlı olarak tanımlanabilir. Aynı şekilde, bedensel engellere sahip olan insanlar da
dünyanın birçok bölgesinde dezavantajlı grup olarak kabul edilir. Öte yandan, Örneğin
“siyahî” olmak, göreli dezavantaj faktörü olarak tanımlanabilir. Yurttaşlarının tamamına
yakını siyah derili olan bir ülkede siyah derili olmak bir dezavantaj teşkil etmez. Ancak
beyazların ağırlıkta olduğu bir ülkeye göç eden bir siyah derili için bu durum tam anlamıyla
bir dezavantaja dönüşebilir. Bu durumda “Dezavantajlı gruplar” hem göreceli hem de mutlak
olan bazı faktörler tarafından belirlenir.
Dezavantajlılık durumunu cinsiyet, ırk, yoksulluk gibi nedenlerden çok “kendine
yeterli olabilmek için gerekli araçlara erişime sahip olmamak” şeklinde tanımlayan görüşlerde
bulunmaktadır. Bu görüşe göre dezavantajlı kişiler, sağlık, eğitim, bilgi, istihdam, toplumsal
destek gibi alanlarda toplumun büyük çoğunluğunun sahip olduğu olanaklara sahip değillerdir
veya olanaklara erişimlerinin önünde engeller bulunmaktadır.

14.1.1. Dezavantajlı Grupların Kapsamı
Toplumda yer alan hangi grupların diğer gruplara göre dezavantajlı sayılabileceği
yukarıda da belirtildiği gibi göreceli veya mutlak faktörlere göre değişebilmektedir. Tüm
dünya ülkelerini kapsayan genel bir sınıflama yapıldığında bu gruplar aşağıdaki gibi
belirtilebilir.






Özürlüler (bedensel, zihinsel, ruhsal) ve süreğen hastalıkları olan bireyler,
Bakıma muhtaç bireyler (çocuk, genç, yetişkin, yaşlı),
Kurum bakımında yetişen çocuk ve gençler,
Evsizler,
Sokakta çalışan/yaşayan çocuklar,
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Romanlar,
Mevsimlik işçiler,
Yoksullar,
Eğitimsizler (okuryazar olmayan, temel eğitime devam edememiş olanlar),
İşsizler,
Tutuklu ve mahkûmlar, eski hükümlüler,
Göçmenler

Bu gruplar daha da genişletilebilir. Günümüzde, ekonomik ve toplumsal değişimler
sonucunda, yeni dezavantajlı gruplar tanımlanmaktadır. Bu gruplar arasında ileri yaştaki
çalışanlar, HIV/AIDS taşıyanlar ve farklı bir hayat tarzı sürdürenler sayılabilir. Bazı
dezavantajlı gruplar, istihdam piyasasında ayrımcılıkla karşılaşmakta, ayrımcılık özellikle
ekonomik belirsizlik ve gerileme dönemlerinde daha fazla görülmektedir.
Bu ünitede ise Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve aşağıda belirtilen gruplar ilerleyen
bölümlerde açıklanacaktır.

14.2. Dezavantajlı Grupların Ortaya Çıkmasının Nedenleri
Buraya kadar açıklanan konulardan da görülebileceği gibi birçok neden sayılabilir.
Bunlar arasında genel olarak en önemli faktörler; yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, gelir
dağılımındaki adaletsizliktir. Bu dezavantajlı gruplar çoğunlukla birbiriyle iç içe ve birbirini
besleyerek şekillenirler. Örneğin, eğitimsizler genellikle işsiz; işsiz insanlar yoksul ve çoğu
kez de sosyal güvenlikten yoksun olabilmektedir.
Dezavantajlılığın ortaya çıkmasına neden olana faktörler iki gruba ayrılmaktadır.
Bunlar;
• Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen faktörler
• Toplum ve kültür içerisinde oluşan nedenler

14.2.1. Doğuştan Gelen Faktörler
Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen faktörler bireyin doğumu ile birlikte sahip olduğu
ve hiçbir şekilde değişemeyecek olan özellikleridir. Örneğin; deri rengi, bedensel engel ve
biyolojik cinsiyeti gösterilebilir. Bu faktörler, genellikle maddî temelli ve bedenseldir.
değiştirilmeleri olanaksız veya çok zordur.
Cinsiyet
Geçmişten günümüze erkek olmanın dezavantaj getireceği durumlardan söz etmek güçtür.
Hem geleneksel toplumlarda hem de modern toplumlarda kadınların kamusal alandaki
aktiviteleri çeşitli nedenlerle sınırlı olabilmektedir.
Bedensel durum
Bedensel kusurlara ya da engellere sahip olan bireylerin kültürel, sosyal ve ekonomik
zeminlerde rekabet etmesi çok zordur. Bu bireyler sahip oldukları bedensel engellerin yanı
sıra, kendilerine toplumun tanımladığı değerlerle de baş etmek zorundadırlar.
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Yaş
Dezavantajlı grupların oluşmasında yaş önemli bir faktör olarak yerini alır. Çocuklar ve
yaşlılar, yani ekonomik olarak “bağımlı” sayılan ve üretime katılma şansları düşük olan
insanlar dezavantajlı grupların bir kısmını meydana getirir.

14.2.2. Toplum ve Kültür İçerisinde Oluşan Nedenler
Toplum ve Kültür İçerisinde oluşan faktörler, toplumdan topluma, kültürden kültüre
değişebilir. Bu tür dezavantajlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebildiği gibi aynı
toplum ve kültür içerisinde zamanla dönüşüm de geçirebilir. Bu tür dezavantajlı gruplara en
çarpıcı örnek göçmenlerdir. Bu nedenler arasında sosyal tabaka, yoksulluk gibi nedenler
sayılabilir.
Sosyal tabaka açısından, Kültürel ve ekonomik bakımdan hangi toplumsal tabakada yer
aldıklarına bağlı olarak kişiler dezavantajlı grup olarak sayılabilir. Örneğin çok düşük gelir
düzeyine sahip kimseler mensup oldukları toplumsal tabaka nedeniyle önemli dezavantajlarla
karşılaşabilirler.
Yoksulluk dezavantajlılığı doğuran en önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle aşağıdaki
bölümde ayrıntıları ile açıklanmıştır.

14.2.3.Yoksulluk
Bir toplumun veya toplumun bir bölümünün gelir düzeyinin ortalama yaşam düzeyinin
çok altında; eğitim, sağlık, yeme-içme, barınma, giyinme gibi zorunlu gereksinimleri
karşılayamayacak derecede düşük olması olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk, ülkeler,
toplumlar arası olabileceği gibi aynı toplumda farklı katmanlar arasında da olabilmektedir.
Yoksulluk ülkeler arasında gerçekleştiğinde bu durumu ifade etmek için gelişmiş/gelişmekte
olan ülke ayrımı,
ülke içinde ortaya çıkmışsa gelişmiş/az gelişmiş bölge ayrımı
yapılmaktadır. Bunların dışında aynı bölgede yer alan az gelişmiş kentlerden, aynı kent
içindeki az gelişmiş ilçelerden ve aynı ilçe içindeki az gelişmiş köylerden bahsetmek
mümkündür.
Yoksullukla İlgili Zorunlu Gereksinimler
Zorunlu gereksinim: Yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu olan ve tüm canlıların bu
gereksinimler karşılanmadan yapamayacakları beslenme, giyim ve barınma gibi
gereksinimlerdir.
Zorunlu olmayan gereksinim: Bu gereksinimler bireyler açısından değerlendirilebilir.
Birey açısından önemli olan, ancak yaşamın devamı için hayati önem taşımayan
gereksinimlerdir. Ancak bu kavram görelidir. Örneğin; elektrik, İnternet, cep telefonu vb.
Yoksulluğun sınıflandırılması
Yoksulluğu tanımlayan üç kavram belirtilmiştir. Bunlar;
• Mutlak yoksulluk
• Göreceli yoksulluk
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•

Sübjektif yoksullukdur
Mutlak yoksulluk: Gıda, temiz içme suyu, hijyen imkanları, sağlık, barınma, eğitim
ve bilgiye ulaşma gibi çok sayıda temel insan ihtiyacına ulaşamama gibi sadece gelire bağlı
olmayan aynı zamanda hizmetlere erişimle de ilişkili olan bir kavramdır
Göreli/nisbi yoksulluk: Toplumdaki diğer bireylerinin sahip olduğu olanakların daha azına
sahip olmak olarak tanımlanabilir. Birey barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını mutlak
olarak karşılamasına rağmen, kişisel kaynakların yetersizliği nedeniyle bu gereksinimler
toplumun genel refah düzeyinin altında olacak şekilde karşılanır, topluma sosyal açıdan
katılım engellenebilir.
Sübjektif yoksulluk: Geçinmek için yeterince kaynağa sahip olmadığını hissetmek olarak
tanımlanmaktadır. Nesnel ölçülere dayanmaması ve ölçümünün çok zor olması nedeniyle çok
yaygın kullanılan bir tanım ve ölçüm yöntemi değildir.
Yoksulluğun sonuçları
Yoksulluğun ortaya çıkarabileceği sorunlar aşağıda belirtilmiştir.
 Açlık,
 Ölüm,
 Yetersiz eğitim,
 Yetersiz beslenme,
 Kötü barınma,
 Çevre koşulları,
 Suç,
 Kronik hastalıklar,
 Sağlığın bozulmasıdır.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Yoksulluk değerlendirilmesi
Birleşmiş Milletler Yoksulluğun belirlenmesi için birden fazla değişken belirlemiştir. Bunlar
aşağıda açıklanmıştır.
Eğitim ile ilgili değişkenler
1. Eğitim suresi: Ailede beş yıllık eğitim alan kişi olmaması
2. Çocukların Eğitimi: Ortaokulu tamamlamayan kişi sayısı
Sağlık ile ilgili değişkenler
3. Çocuk ölümü: Ailede çocuk ölümü meydana gelmesi
4. Beslenme: Ailede yetersiz beslenmeden dolayı sağlık sorunu yaşayan yetişkin veya
çocuk olması
Yaşam Standardı ile ilgili değişkenler
5. Elektrik: Hanede elektrik olmaması
6. Kanalizasyon: Hanede tuvalet olmaması veya ortak tuvalet kullanımı
7. İçme suyu: Hanede temiz içme suyu olmaması veya temiz su kaynağı 30 dakikalık
yürüyüş mesafesi dışında olması
8. Evlerin zemini: Hane çamurlu, tozlu veya hayvan gübresinden bir zemine sahip
olması
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9. Yemek Pişirmede: Odun, kömür veya tezek kullanılması
10.Varlıklar: Hanede, radyo televizyon bisiklet motorsiklet buzdolabı vb. en az
ikisinden bulunmaması.
Bu hesaplamalara göre 2012 yılında Türkiye’de çok boyutlu yoksulluk tanımına uyan
4.378.000 kişi nüfusun %6,6’sını oluşturmaktadır. 2012 yılı Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi
sıralamasında Türkiye 42. sıradadır.

14.3. Dezavantajlılık Durumunu Engelleyen Faktörler
Dezavantajlı grupların oluşmasını engelleyecek olanaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 Yaş ve yaşa uygun ihtiyaçların karşılanma olanakları (çocukluk, gençlik, yetişkinlik,
yaşlılık),
 Cinsiyet ve cinsiyete uygun ihtiyaçların karşılanma olanakları,
 Bireyin biyolojik ve ruhsal açıdan sağlıklı olması,
 Bireysel yetenekleri ve potansiyeli,
 Kişinin içine doğduğu ortamın olanakları,
 Ulaşabildiği eğitim olanakları,
 Ulaşabildiği sağlık olanakları,
 Meslek ve iş olanakları,
 Dışlanma ve ayrımcılığa uğramamak,
 Sosyal ilişki, dayanışma ve desteğin varlığı,
 Güvenli ve şiddetten arınmış bir ortamın varlığı,
Bu bileşenlerin tümüyle veya yeterince bulunmaması durumunda ise dezavantajlılıktan
söz edilebilir.

14.4. Dezavantajlı Grupların Sorunları
Dezavantajlı grupları bekleyen sorunlar; fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyal açıdan birçok
sorunu içermektedir. Bunlar aşağıda özetlenerek açıklanmıştır.
 Açlık ve yetersiz beslenme,
 Sağlığın kötü olması; tedavi görememekten dolayı yüksek hastalanma ve ölüm
oranları, erken yaşta kronik hastalık ve sakatlık geçirme riskinin yüksek
olması,
 Yaşam kalitesinin düşük olması,
 Hızlı yaşlanma,
 Hizmetlerden az yararlanma,
 Eğitim ve diğer temel hizmetlere sınırlı erişim ya da hiç erişememe,
 Evsizlik ve uygun olmayan barınma olanakları,
 Güvenli olmayan çevre koşulları ve sosyal ayrımcılık ve dışlanma ile birlikte
sivil, sosyal ve kültürel yaşama ve karar alma süreçlerine katılamama,
 Toplumda engellerle karşılaşma.
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14.5. İşsiz Gruplar
Ülkelerin sahip oldukları işgücünün durumu ve niteliği o ülkelerin ekonomik
gelişimlerinin temel göstergelerinden biridir. İşsizlik sorunu, sadece gelişmekte olan ülkelerin
değil, gelişmiş ülkelerin de üstesinden gelmek zorunda olduğu bir sorundur. İşsizlik, çalışma
yaşları arasında olan, çalışmaya engel bir özürü bulunmayan ve çalışma arzusuna sahip
kişilerin iş bulamaması durumudur. Genç işgücü ve genç işsizliği kavramlarında sözü edilen
grup, İŞKUR ve ILO belgelerinde 15-24 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır. Gençlerin
istihdam piyasasına başarılı bir geçiş yapamamaları, özellikle kriz dönemlerinde deneyim ve
beceri eksikliği nedeniyle iş bulmakta zorluk çekmeleri ve işsiz kalmaları, onların uzun
dönemdeki gelir beklentilerini ve karşılaşacakları iş fırsatlarının niteliğini olumsuz
etkilemektedir. İşsizlik, gençler açısından olumsuz bir durum olmakta kalmayıp, ülkeler
açısından ekonomik ve sosyal bir yük teşkil etmektedir. İşgücü potansiyelinden yeteri kadar
faydalanılamamakta, vergi ve üretim kaybı yaşanmakta, genç işsizliğinin yüksek olduğu
ülkelerde siyasi ve sosyal gerilim ve olaylar daha sık yaşanmaktadır.
2008 yılında ILO tarafından hazırlanan dezavantajlı gençler konulu rapora göre,
gençler arasında bazı gruplar, diğerlerine göre daha fazla dezavantaj yaşamaktadırlar. Bu
gruplar arasında; eğitim alamadıkları için ileride işsiz kalmaları olasılığı yüksek olan çocuk
işçiler, taşrada yaşayan ve tarımda çalıştırılan çocuklar ve gençler, kayıt dışı ekonomide
çalışan ve eğitimlerine devam etmeyen gençler, formal ve mesleki eğitimin dışında kalan
kızlar, okula devam düzeyi de istihdama katılım gibi düşük düzeyde kalan etnik azınlıklar,
okulu bırakan gençler, evlerinden uzaklaştırılan çocuklar sayılabilir.
İşsizliği olumsuz etkileyen etmenlerin başında, nüfus artış hızının yüksekliği gelir.
İşsizliğin etkisi sosyal sınıflara göre farklıdır. İşsizlik açısından dezavantajlı sosyal sınıflar
aşağıda belirtilmiştir.
 Gençler
 Kadınlar
 Yaşlılar
 Göçmen işçiler
 Eğitimsizler
İşsizlik ile kronik hastalıklar, yoksulluk, sosyoekonomik eşitsizlikler arasında bir kısır
döngü vardır. Tümü birbiri ile ilişkilidir.Diğer yandan, kişi başına düşen gelirin artması ile
mortalite hızı düşmektedir. İşsizlikle ölçülen ekonomik gerileme dönemlerinde mortalite
artmaktadır. Devletin sosyal harcamalara ayırdığı payın artışı ile çocuk ve bebek ölümleri
azalmaktadır.
İşsizlik Çeşitleri
İlgili kaynaklarda birçok işsizlik çeşidi tanımlanmıştır. Hepsinin nedenleri farklı,
ancak sonuç etkileri benzerdir. İşsizlik çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.
 Teknolojik işsizlik
 Yapısal işsizlik
 Mevsimlik işsizlik
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Konjonktürel işsizlik
Arızi işsizlik
Gizli işsizlik
İradi işsizlik
Friksiyonel işsizlik

Türkiye’de İşsizlik
Türkiye’de nüfus hızla artmaktadır, bu artış kişi başına geliri düşürmektedir. Hızlı nüfus
artışı ve şehirleşme, sosyal güvenlik harcamalarını arttırarak devlet bütçesinin kabarmasına,
yatırımlara akabilecek kaynakların cari harcamalara kaymasına, enflasyona ve istikrarsızlara
neden olarak istihdamı olumsuz etkilemektedir. 2016 yılında İşsizlik oranı %10,7 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’de işsizlikle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta, eğitimli gençlerin iş
bulamamasıdır. Eğitimli gençlerin iş bulamamasının yanısıra öne çıkan diğer bir konu da
eksik istihdamdır. Gençlere, okullarda yeteneklerine uygun eğitimin verilememesi ve çalışma
hayatına sağlıklı geçişin yapılamaması nedeniyle, çoğu genç eğitimleri ve istekleriyle alakasız
işlerde çalışmaktadır.

14.6. Evsizler
Evsizlik, sosyo-ekonomik bir sorun olarak düzenli bir barınma mekanına sahip olamama
halidir. Sokaklar, terk edilmiş mekanlar, gece kullanım sıklığı az olan kent içi izbe alanları
evsizlerin barınma alanlarıdır. Evsizlik olgusunu yaşayan bireye evsiz denilmektedir.
Evsizliğin Nedenleri
Günümüzde dünya çapında yüz milyondan fazla evsiz yaşamaktadır. Özellikle 1980
sonrası küresel ölçekte yaşanan krizler ve 2000'li yıllarda meydana gelen finans krizleri ile
ortaya çıkan işsizlik büyük oranda evsiz nüfusun artışına kaynaklık etmiştir. Aşağıda
evsizliğin nedenleri gösterilmiştir.
 Bireyin ödeme gücünün yetersizliği,
 Zihinsel ya da ruhsal sorunlar (şizofreni vb.),
 Toplumsal dışlanma,
 Savaşlar,
 Devletlerin parçalanması ve ülkenin ya da bireyin yaşadığı ani ekonomik
krizler vb. gibi nedenler,
 Plansız kentleşmedir.
Evsizlerin Durumlarının İyileştirilmesi
Evsizlerin sağlık ve mevcut durumlarının iyileştirilmesi için aşağıdaki uygulamaların
yapılması önerilmektedir.
 18-60 yaş grubu evsizlere barınma olanağı sağlanması,
 18-60 yaş grubu evsizlere sağlık hizmeti sağlanması,
 18-60 yaş grubu evsizlere sosyal ve ekonomik destek sağlanması,
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18 yaş altı ve 60 yaş üstü evsizlere verilen sosyal ve ekonomik hizmetlerin
geliştirilmesi,
Evsizliğin nedenlerine yönelik önlemlerin alınmasıdır.

14.7. Engelliler
Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya
işlevleri kısıtlanan kişidir. Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar
veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. Engelli kavramı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
aşağıdaki faktörler ile ilişkilendirilmiştir.
 Sağlık durumu: Hastalıklar, bozukluklar ve yaralanmalar
 Bağlamsal faktörler: Sosyal tutum, mimari özellikler, yasal düzenlemeler
 Çevresel faktörler
 Bireysel faktörler: Cinsiyet, yaş, eğitim
Engellilik, sosyal hayata katılabilme, bir iş bulup o işi elinde tutabilme imkanlarından
toplumun diğer kesimlerine göre kısmen veya tamamen yoksun bulunan kişiyi ifade
etmektedir. 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da ise engelli, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve
duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit
koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey
olarak tanımlanmaktadır.
Dünyada yaklaşık 650 milyon kişi ya da dünya nüfusunun yaklaşık %10’u, fiziki,
duyusal veya zihinsel bir kusur taşımaktadır. Bu kişilerin 470 milyonda fazlası çalışma
yaşındadır. Ülkeler arasında tanım ve istatistik metotları açısından farklılıklar olduğundan,
karşılaştırma yapmak zor olsa da, engelli ve engelli olmayan nüfus arasında istihdam
açısından büyük farklar bulunmaktadır. Engelliler, istihdam piyasasında işsizlik dışında
sorunlarla da karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, ILO tarafından düşük ücretler, eğitim ve
mesleki eğitim olanaklarına kısıtlı erişim ile işte ve işyerinde gerekli düzenlemelerin
yapılamaması olarak sıralanmaktadır.
Engelli bireylerin hakları, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, savaş sonrası
engelli duruma gelen insanların da etkisiyle daha fazla gündeme gelmiş, pek çok ülkede
anayasal güvence altına alınmıştır. Engellilerin koruyan ve istihdamlarını destekleyen sosyal
politikalar, uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır.
Engellilik Çeşitleri
Engellilik genel olarak 5 kategoriye ayrılır. Bunlar:
1. Zihinsel engelliler
2. zihinsel ya da ruhsal sorunları
3.Süreğen hastalıklar (Organ kaybıyla oluşan hastalıklar sonucu engelli hale gelen
hastalıklardır. Akciğer, kalp, kanser, böbrek ve kan hastalıkları gibi.)
4. Görme engelliler
5. İşitme-konuşma engelliler
Türkiye’de Engellilerin Durumu
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Dünyada engellilik oranı %15 oranındayken, ülkemizde % 12 civarındadır. En yüksek
engel grubu zihinsel engelliliktir. Ortalama hane halkı sayısını dört kabul edilirse engelliliğin
ülkemizde yaklaşık 26 milyon insanı yakından ilgilendirdiğini söylenebilir.
Dünyada ve Türkiye’de Engelliler politikasındaki temel değişimler engellilik tanımını
medikal anlayıştan sosyal anlayışa geçişini sağlamıştır. Bu durum engelliliğin tanımını da
etkilemiş ve genişletmiştir. Önceden sadece organ kaybını içeren sakatlık/özürlülük
tanımlarına fonksiyonel sınırlılık, başkasının yardımına gereksinim duyma, kronik hastalıklar
da eklenmiştir. Bu nedenle engelli tanımı genişlemiş ve bu özelliklere sahip bireylerin engelli
olarak tanımlanmasıyla engelli birey sayısı önemli oranda artış göstermiştir. Özellikle kronik
kronik hastalıkların da özür tanımı içerisine girmesi önemli bir gelişmedir. Ayrıca, ortalama
yaşam beklentisinin artması ile yaşlanmaya bağlı yetersizlikler nedeni ile engelli bireyler
dünyadaki en büyük dezavantajlı gruplardan biri haline gelmiştir.
Türkiye’de Engellilere Yönelik Çalışmalar
Türkiye’de engellilere yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda bu çalışmalar
özetlenmiştir.
 1 Temmuz 2005 tarihinde çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile özürlü bireylerin
hakları korunur hale getirilmiş ve sunulması gereken hizmetler ve ilgili kurumların
sorumlulukları belirlenmiştir.
 Özürlülük oranının özürlü sağlık kurulu raporu ile belirlenmesine ilişkin mevzuat ve
düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüğü 2022 sayılı yasa ile özürlü maaşı verilmesi uygulaması başlatılmıştır.
 Hastane binalarında özürlülere uygun mimari düzenlemelerin (iç ve dış) yapılması ile
ilgili mevzuat düzenlenmiştir ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
 Engellilerin sağlık hizmetine ulaşmasında öncelik ve destek sağlanmasına ilişkin
mevzuat ve düzenlemeler yapılmıştır.
 Her ilde özürlülere uygun ambulans sağlanması için düzenlemeler yapılmıştır.
 Özürlülüğün önlenmesi ve erken tanısı için gebelik takibi ve doğum sonrası erken tanı
için program yürütülmektedir.
 Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin ve denetimindeki özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezleri ülke düzeyinde yaygınlaştırılmıştır.
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’nce işaret dili tercümanı istihdam edilmiş ve
hastanede, mahkeme vb yerlerde ihtiyaç duyan işitme engellilere tercümanlık yapmak
üzere bu tercümanlar görevlendirilmektedir.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bakıma ihtiyaç duyan özürlü bireylerin nitelikli bakımını sağlamakla görevlidir. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlı
bakım merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat verilen ve denetlenen özel bakım merkezlerinde
bakım hizmeti sunulur. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan bakım
kurumlarının ruhsatlandırılmasından sorumludur.
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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
“Evde Bakım Hizmeti” kapsamında bakıma muhtaç özürlü bireyin bakım
sorumluluğunu üstlenen akraba veya vasisine aylık bir net asgari ücret ödemektedir.
 Sağlık Bakanlığı “Evde Sağlık Bakım tedavi Hizmeti” sunmaktadır.
 Özürlü bireylerin mesleki eğitim ve istihdam imkânlarından yararlanmaları için
mevzuat düzenlenmiştir.

14.8. Göçmenler
Göç olgusu,ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkenler nedeniyle insanların yaşadıkları
yeri terk edip, başka bir yere yaşamını sürdürmek için gitmeleri olarak tanımlanabilir. Bu yer
değiştirmeyi yapan kişilerede göçmen denilmektedir.
Üç tür göç vardır. Bunlar;
 İç göç
 Mevsimlik göç
 Dış göç
Dış Göç
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan 2014 yılı Çalışma Dünyası Raporu’nda, 2013
yılında 231,5 milyon insanın doğduğu ülkeden başka bir ülkede yaşadığı, 2000 yılından bu
yana bu sayıya 57 milyon kişi daha eklendiği ve artışın %19’unun son 3 yılda gerçekleştiği
belirtilmektedir. Uluslararası göçün başlıca nedeni olarak kaynak ülkedeki ekonomik
durumun gösterildiği çalışmada, göçmenlerin gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler ve AB’nin
yanı sıra son yıllarda Ortadoğu ülkelerini de tercih ettiklerini göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan tarafından hazırlanan 2011 tarihli bir başka
raporda, milliyete bağlı ayrımcılığın, göçmenlerin yaşadıkları dezavantajın sadece bir
bölümünü oluşturduğu, göçmenlerin vatandaşlık statüsü ile ırksal, etnik ve dini
aidiyetlerinden dolayı istihdam piyasasında ayrımcılığa uğradıkları belirtilmektedir. Bu
uygulamalar, yasal düzenlemelerde, izlenen politikalarda veya uygulama düzeyinde
gerçekleşebilmektedir. İşe alımdan işten çıkarmaya, sosyal güvenceden çalışma koşullarına
dek pek çok aşamada zorluklar yaşayan göçmenlerin dezavantajlı durumlarını gidermeye
yönelik pek çok uygulama bulunsa da, dezavantajlılık hali Türk işçilerin de aralarında
bulunduğu pek çok grup için devam etmektedir.
Türkiye ve Dış Göç
Son yıllarda Suriye’de yaşanan sosyoekonomik, toplumsal ve politik olaylar nedeniyle
oluşan iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi ölmüş, yaralanmış veya yaşadığı ülkelerini terk
etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye’ye göç eden Suriyeli bireylerin büyük çoğunluğu
kamplarda yaşamakla birlikte yaklaşık 400.000’nin Türkiye’nin çeşitli bölgelerine özellikle
İstanbul’a göç ettiği belirtilmektedir.
Bu göçmenlerin ülkemizdeki durumu;
 Kamplarda yaşayıp kayıt altında olanlar,
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Konaklamasını kendi imkanları ile yapanlar,
Sınırdan kaçak yollarla giriş yapanlar,
Kayıt altında olmayanlar şeklindedir.

Türkiye’de Göçmenlere Sunulan Sağlık Hizmetleri
Başbakanlık ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2013/8 genelgesi ile Suriyeli
göçmenlerin sağlık merkezine başvurularında kayıt yapılması ve SUT kapsamında
fiyatlandırma yapılarak ödemelerin il valiliklerince yapılması karara bağlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezi
genelgesi (11.02.2014) ile kamp dışında yaşayanlar için, aşılama, sağlam çocuk izlemi,
taramalar, beslenme-danışmanlık, üreme sağlığı hizmetlerinin ücretsiz sunulması
sağlanmıştır. Geçici kimlik kartı verilerek kimlik kartı olmayanların Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi’ne kayıt edilmesi sağlanmıştır.
Göçmenlerin sorunlarla karşılaşmasını kolaylaştıran etkenler
• Sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yaşıyor
• Dil engeli var
• Pasaport vb yasal kayıtları sınırlı
• Gelir düzeyleri çok düşük
• Sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yaşıyor
• Pasaport vb yasal kayıtları sınırlı
Göç Edenlerin Karşılaşabilecekleri Sorunlar
• Dil sorunu
• Dışlanma
• Ayrımcılık
• Ekonomik güçlükler, maddi sıkıntılar
• Yerel hizmetlere ulaşmada yetersizlikler

14.9. Yaşlılar
Pek çok ülkede, özellikle de gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa ülkelerinde ileri
yaştaki insanların sayısı ve nüfusa oranı giderek artmaktadır. Demografik yapıdaki değişim ve
sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki artan yük, devletleri emeklilik yaşının yükseltilmesi ve
çalışma hayatına daha uzun süre katılımın yollarının aranması gibi politikalar üretmeye
yöneltmiştir. OECD tarafından hazırlanan raporlarda 250 yılında istihdam edilen ileri yaştaki
çalışanların sayısının artacağına işaret edilmektedir.
Yaşlılık dönemi insanın kendisi dışındaki birey, kurum ve kuruluşlardan destek
almasını gerektirebilecek bir dönemdir. Yaşam çevrelerinin uygun hale getirilmesi, günlük
yaşamı sürdürmede destekler, sağlık ve sosyal sigorta ödemeleri, sağlık sorunlarına sık
yakalanma, kronik hastalıkların oluşması, yalnızlık, ruhsal ve nörolojik sorunlar, ulaşım
sorunları, beslenme destekleri gibi birçok konuda destek almaya gereksinimleri vardır. Bu
açıdan dezavantajlı gruplardır. Yaşlı sağlığı ile ilgili ayrıntılı açıklamayı kitabınızın 8. Ünitesi
olan “Yaşlı sağlığı ve hemşireliği” ünitesinden tekrar okuyabilirsiniz.
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14.10. Eski Hükümlüler
Türkiye’de İŞKUR tarafından hazırlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nde
eski hükümlü, bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet
memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında
tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen
şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı
bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanları kapsamaktadır. Genel anlamda ise
yargı kararı ile kesinleşen hürriyeti bağlayıcı cezasını tamamlayarak cezaevinden çıkan kişi,
“eski hükümlü” olarak tanımlanmaktadır.
Eski hükümlülere toplum ve dolayısıyla işverenler tarafından güvensizlikle
yaklaşmakta, bu kişiler istihdam piyasasında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Eski
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılma sürecinde büyük önem taşıyan istihdam
konusunda devletler, ayrımcılığı ve dışlanmayı önlemek üzere çeşitli önlemler almaktadırlar.
İstihdam alanındaki bu önlemlerin bir amacı da, bu kişilerin gelir edinememeleri sonucu
tekrar suç işlemelerinin önlenmesidir.
Eski hükümlülerin çalışma hayatında korunması, üç aşamada ele alınmaktadır.
Birinci aşama, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bulundukları süre içerisinde sosyal ve
mesleki yönden eğitim almaları ve toplumsal hayata uyum sağlayacak şekilde
hazırlanmalarıdır. İkinci aşama, eski hükümlünün işe girerken korunmasıdır. Bu aşamada eski
hükümlülere, eğitim ve mesleki danışmanlık hizmetleri sağlanabilir, bu kişiler için
işyerlerinde belirli kotalar belirlenebilir, bazı iş alanları sadece eski hükümlülerin çalışması
için ayrılabilir. Üçüncü aşama ise, eski hükümlülerin işe alınmalarının sağlanmasıdır.

14.11.Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Hizmetler
Bu bölümde, sunulması gereken hizmetler küresel düzeyde ve sağlık hizmetleri
düzeyinde olmak üzere iki bölümde açıklanacaktır.

14.11.1. Küresel Düzeyde alınması gereken önlemler
Dezavantalı grupların oluşmasını önlemede küresel düzeyde alınması gereken
önlemler Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinde (UN Millenium Development
Goals / BM Binyıl Kalkınma Hedefleri) açıkça tanımlanmıştır. 2000 yılında, 189 Birleşmiş
Milletler Üyesi Devlet “Binyıl Zirvesinde” bir araya gelerek dezavantajlı gurupların
oluşmasına neden olan; yoksulluk, açlık, hastalık, kadınlara karşı ayrımcılık, toprak kaybı ve
eğitimsizlik ile savaşmak için 8 amaç ve 18 hedefi benimsemiştir. Bu amaç ve hedefler
aşağıda açıklanmıştır.
Amaç 1: Mutlak Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 1: 2015 yılına kadar günlük geliri bir doların altında olan nüfusu yarıya indirmek
Hedef 2:2015 yılına kadar açlıkla karşı karşıya olan nüfusun oranını yarıya indirmek
Göstergeler
342

1. Günlük geliri 1 doların altında nüfusun oranı
2. Yoksulluk açığı oranı
3. En yoksul %20’lik kesimin toplam tüketimden aldığı pay
4. Beş yaş altındaki çocuklar arasında düşük ağırlıklı çocuk oranı
5. Asgari besleyici enerji tüketiminin altında kalan nüfusun oranı
Amaç 2: Tüm Bireylerin Temel Eğitim Almasını Sağlamak
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 3: 2015 yılına kadar dünyanın her yerindeki kız ve erkek çocuklarının ilk öğretimi
eksiksiz olarak tamamlamasını sağlamak
Göstergeler
1. İlköğretimde Net Okullaşma Oranı
2. 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler Arasında 5. Sınıfa Ulaşanların Oranı
3. 15 – 24 Yaş Grubunda Okur Yazarlık
Amaç 3: Kadınların Durumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Sağlamak
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 4: 2015 yılına kadar dünyanın her yerindeki kız ve erkek çocuklarının ilk öğretimi
eksiksiz olarak tamamlamasını sağlamak
Göstergeler
1. İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Cinsiyet Oranı
2. 15 -24 Yaş Grubunda Okur Yazarlıkta Cinsiyet Oranı
3. Tarım Dışı Sektörlerde Ücretli Çalışan Kadınların Oranı
4. Parlamentoda Kadın Milletvekillerinin Oranı
Amaç 4: Çocuk Ölümlerini Azaltmak
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 5: 2015 yılına kadar beş yaş altı çocukların ölümünü 2/3 oranında azaltmak
Göstergeler
1. Beş Yaş Altı Çocuk Ölüm Hızı
2. Bebek Ölüm Hızı
3. Bir Yaşındaki Çocukların Kızamığa Karşı Tam Aşılı Olma oranı
Amaç 5: Anne Sağlığını İyileştirmek
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 6: 2015 Yılına Kadar Gebelik, Doğum ve Lohusalık Sırasında Meydana Gelen Anne
Ölümlerinin 3/4 Oranında Azaltılması
Göstergeler
1. Anne Ölüm Oranı
2. Eğitilmiş Sağlık Personeli Tarafından Yaptırılan Doğumların Oranı
Amaç 6: HIV/AIDS, Sıtma ve Tüberküloz Gibi Diğer Salgın Hastalıkların Yayılmasının
Önlenmesi
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 7: 2015 yılına gelindiğinde HIV/AIDS’in yayılımını durdurmuş olmak ve geriletmeye
başlamak
Hedef 8: 2015 yılına gelindiğinde sıtmanın ve diğer salgın hastalıkların yayılımını durdurmuş
olmak ve geriletmeye başlamak
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Göstergeler
1. 15 – 24 Arasındaki Gebe Kadınlar Arasında HIV’in Yaygınlık Oranı
2. 15 – 24 Yaşlarındaki Nüfus İçinde HIV/AIDS Hakkında Doğru Bilgilere Sahip
Olanların Oranı
3. Sıtma Yaygınlık Oranı ve Sıtmayla İlişkili Ölüm Hızları
4. Tüberküloz Yaygınlık Oranı ve
Tüberkülozla İlişkili Ölüm Hızları
Amaç 7: Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 9: Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ülke politikaları ile bütünleştirmek
Hedef 10: 2015 yılına kadar güvenli içme suyu ve temel atık sistemine erişimi olmayan
nüfusun 1/2 oranında azaltılması
Hedef 11: 2020 yılına kadar gecekonduda yaşayan en az 100 milyon kişinin yaşamlarında
belirgin iyileşme sağlanma
Göstergeler
1. Ormanların Kapladığı Alan ve Koruma Alanları
2. Katı Yakıt Kullanan Nüfus Oranı
3. İyileştirilmiş Su Ulaşımı Sağlanmış Nüfus Oranı
4. Güvenli Konuta Ulaşan Hanehalklarının Oranı
Amaç 8: Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirme
Bu amaca ulaşmada hedefler
Hedef 12: Ulusal ve küresel düzeyde iyi yönetim, kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasını da
içeren açık, kurallara dayalı ayrımcı olmayan bir ticari ve finansal sistem
Hedef 13: Azgelişmiş ülkeler için borçların silinmesi ve yoksullukla mücadeleyi de kapsayan
gelişmiş destek programları
Hedef 14: Denize kıyısı olmayan ülkelerin ve kalkınmakta olan küçük ada ülkelerinin
ihtiyaçlarını ele almak
Hedef 15: Borçları uzun vadede sürdürülebilir hale getirmek için ulusal ve uluslararası
önlemler almak
Hedef 16: Kalkınmakta olan ülkeler ile işlbirliği içinde, gençler için uygun ve üretken iş
imkanları yaratmak için stratejiler geliştirmek ve uygulamak
Hedef 17:Kalkınmakta olan ülkelerin ilaçlara makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak .
Hedef 18:Başta bilişim olmak üzere yeni teknolojilerden yararlanmak için özel sektör ile
işbirliği yapmak

14.11.2. Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Sağlık Hizmetleri
Dezavantajlı gurupların sorunlarının daha fazla maddi imkan sunmak ya da daha fazla
devlet yardımı sunmakla çözüleceğini düşünmek yeterli değildir. Bu gruplar
bedensel/sosyal/ekonomik pozisyonlarından dolayı toplum geneline sunulan temel eğitim,
sağlık, istihdam, barınma vb hizmetlerden yeterince yararlanamamakta, bu durum bir kısır
döngüye yol açarak bu grupların dezavantajlılık hallerini derinleştirebilmektedir. Bu nedenle
öncelikli sosyal politikalar bu grupları gözetecek şekilde oluşturulmalıdır
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Dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalar kısa dönemde, koruyucu nitelikteki
uygulamaları içerirken, uzun dönemde dezavantajlı grupları risk grubu olarak
değerlendirmemize neden olan olumsuzlukları giderici yönde uygulamaları içermektedir.
Özürlülük, yaşlılık, yoksulluk, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamama,
evsizlik, şiddet vb görünür sonuçlara yönelik yasal düzenlemelerle birlikte koruyucu ve
önleyici çok disiplinli yaklaşımları da içerecek şekilde strateji ve eylem planları
geliştirilmiştir.
Yapılması Gereken Yasal Düzenlemeler
Dezavantajlı grupların sosyal sorunları tek bir kurumun çalışmalarıyla
çözülemeyeceğinden,
farklı kurumların kaynaklarını birleştiren, eşgüdüme dayalı bir çalışma modeli üzerinde
durulmaktadır. Yapılması gereken yasal düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
 Yasal düzenlemelerin ana ekseninde bireyin sosyal statüsünü geliştirmeye yönelik
eğitim politikalarının geliştirilmesi,
 Bireyin kendi tercih ve yeteneklerine uygun, üretkenliğini ön plana çıkaran, iş
güvencesinin olduğu ve emeğinin karşılığını aldığı bir iş/meslek sahibi olması,
 Toplumun tüm bireylerini kapsayan, bireylerin farklı gereksinimlerini gözeten,
ulaşılabilir ve bireylerin olanakları ölçüsünde katkı verdikleri bir sosyal güvenlik
sistemi oluşturulması,
 Yaşanılabilir, sağlıklı, bireylerin gereksinimlerini karşılayan, can ve mal
güvenliklerinin sağlandığı, bireysel farklılıklarından dolayı kendilerini tehdit altında
hissetmeyecekleri yaşam alanlarının sağlanması,
 Toplumun her bireyinin eşit kabul edildiği, sosyal adaletin iyileştirildiği, adalet ve
denetim mekanizmalarının hızlı ve etkin işletildiği bir hukuk sisteminin
geliştirilmesidir.
Koruyucu ve önleyici yaklaşımlar
Toplumun tüm bireylerinin coğrafi ve kültürel olarak kolay ulaşabileceği, koruyucu
sağlık uygulamalarını esas alan bir sağlık sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla
bireylerin dezavantajlılık düzeyi belirlenmelidir. Bireylerin dezavantajlılık düzeyini
belirleme de iki temel soru vardır
1. İnsanları savunmasız/ hassas bırakabilecek tehditler ve tehlikeler nelerdir
2 Bu tehlike ve tehditlerin insanları etkilemesini engelleyecek olanaklar nelerdir

İnsanları savunmasız/ hassas bırakabilecek tehditler ve tehlikelerin belirlenmesi:
Hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını tespiti ve hizmetin planlamasında bireylerin
görüşünün alınması ve karar süreçlerine katılımlarının sağlanması gereklidir.Hizmetlerin
bölgesel gereksinimler dikkate alınarak planlanması ve kültüre duyarlı hizmet yaklaşımının
benimsenmesi gereklidir
Bu tehlike ve tehditlerin insanları etkilemesini engelleyecek önlemler:
 Mümkün olduğunca tehlikenin etkisini azaltmak
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 Tahmin etmek, hazırlıklı olmak ve uyarmak

Baş etme kapasitelerini arttırmak ve tehlikeler ile başa çıkmak için; yoksulluk,
kötü yönetim, ayrımcılık, eşitsizlik ve geçim için gerekli olan kaynaklara yetersiz erişim gibi
temel nedenler ile mücadele etmek.

14.11.3.Dezavantajlı Gruplara Sunulacak Halk Sağlığı Hemşireliği
Hizmetleri

taburculuk
sonrası
planlama

Sosyal
hizmetler

Hemşire/birey
ortaklığı
Tanılama/izlem
Direkt bakım

hastane
ve hekim
hizmetleri

koruyucu
hizmetler

Sağlık eğitimi

ilaçla
tedavi
yönetimi

Evde bakım
hizmetleri

Şekil 1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulacak Hizmetlerde Halk Sağlığı
Hemşireliği Uygulamaları
Şekil 1’de dezavantajlı gruplara yönelik sunulacak hizmetlerde halk sağlığı
hemşireliği uygulamaları gösterilmiştir.
Şekil 1’de de görüldüğü gibi halk sağlığı hemşireliğinin uygulamaları bir ekip
çalışmasını gerektirmektedir. Bu ekipte; hekim, sosyal hizmet uzmanı, evde bakım çalışanları,
diğer uzman hemşireler, eczacılar vb meslek grupları yer alır. Hemşirelerin uygulamalarının
temelinde ekip hizmet ve birey ile ortaklık ilkesi yer almaktadır.
Bu kapsamda hemşirenin kendisinin yaptığı uygulamalar;
 Tanılama/izlem
 Direkt bakım
 Sağlık eğitimi
 Danışmanlık ve koçluk
 Problem çözme/vaka yönetimidir
Diğer meslekler ile birlikte yaptığı uygulamalar
 Sosyal hizmetler
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Hastane ve hekim hizmetleri
İlaçla tedavi yönetimi hizmetleri
Koruyucu hizmetler
Evde bakım
Taburculuk sonrası planlama uygulamalardır
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Uygulamalar
1) “Dezavantajlı gruplar” anahtar kelimesi ile arama motorlarından tarama yaparak
bu gruplar hakkında bulduğunuz bilgileri tartışınız
2) Dezavantajlı grupların sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesinde alınan
önlemler yeterli midir? Tartışınız
3) Çevrenizde bulunan ve dezavantajlı gruplara hizmet veren kurumları ziyaret
ederek verilen hizmetleri gözlemleyiniz
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Uygulama Soruları
4) Dezavantajlı grupların oluşmasının nedenlerini tartışınız.
5) Dezavantajlı grupların sorunlarının çözümlenmesi için küresel boyutunda alınan
önlemleri tartışınız.
6) Türkiye’de dezavantajlı grupların sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili yapılan
uygulamaları tartışınız. Siz bu uygulamalar hakkında ne düşünürsünüz? Tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumda var olan ve diğer gruplara göre daha dezavantajlı, kırılgan veya hassas olan
gruplar vardır. Dezavantajlılık, kırılganlık ve hassaslık kelimeleri bu grupları tanımlamada
birbiri yerine kullanılan aynı anlamlı kelimelerdir. Türkçede bu kavram “Dezavantajlı
gruplar” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bu ünitede de “Dezavantajlı grup” kelimeleri
kullanılmıştır.
Bu grupların oluşmasında rol oynayan en önemli faktörler; yoksulluk, işsizlik,
eğitimsizlik, özürlülük, yaşlılık, bakıma muhtaç olma hali, evsizlik, sokakta yaşama veya
çalışma, farklı cinsel yönelim, tutukluluk veya hükümlülük, farklı etnik kökene ait olma vb
özelliklerdir. Bu özellikler bireyleri çeşitli açılardan dezavantajlı hale getirmekte, sağlıklarını
korumak ve geliştirmek için gerekli olanaklara erişmelerini engellemektedir. Oysaki Sağlık
hizmeti almak bireyin en önemli temel haklarından biridir bu nedenle bu gruplar için sağlık
hizmetlerinin planlanması önemli bir konu haline gelmiştir. Dezavantajlı gruplara yönelik
sunulacak sağlık hizmetleri multidisipliner ve devlet desteği gerektiren hizmetlerdir. Özellikle
bu grupların haklarını korumada çıkarılan kanun ve yönetmelikler önemli bir yer tutmaktadır.
Bu hizmetlerde halk sağlığı hemşireleri de kilit roller üstelenmektedir.
Bu bağlamda bu ünitede; dezavantajlı gruplar tüm kavramları ile açıklanmış ve
sunulacak hizmetler ile ilgili özellikler tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı grupların oluşmasında etkili olabilecek bir
faktör olarak tanımlanamaz?
a) Cinsiyet
b) Yoksulluk
c) Refah seviyesinin yüksek olması
d) Savaşlar
e) Bedensel engellilik
2) Aşağıdakilerden
gösterilemez?

hangisi

işsizlik

açısından

dezavantajlı

gruplar

arasında

a) Gençler
b) Erkekler
c) Yaşlılar
d) Göçmen işçiler
e) Eğitimsizler
3) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinde
belirlenen “Tüm Bireylerin Temel Eğitim Almasını Sağlamak” amacının
göstergeleri arasında gösterilmemiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

En yoksul %20’lik kesimin toplam tüketimden aldığı pay
İlköğretimde net okullaşma oranı
Birinci sınıfa başlayan öğrenciler arasında 5. sınıfa ulaşanların oranı
15 –17 yaş grubunda okuryazarlık
18-24 yaş grubunda okuryazarlık

4) Dezavantajlı gruplara sunulacak hizmetler multidisipliner ekip çalışmasını
gerektirmektedir. Bu ekip içerisinde halk sağlığı hemşiresinin en önemli rolü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İlaçla tedavi yönetimi
Vaka yöneticisi rolü
Evde bakım
Sosyal hizmetler
Evde sağlık hizmetleri

5) “Toplumdaki diğer bireylerinin sahip olduğu olanakların daha azına sahip olmak
olarak” tanımlanan yoksulluk türüne ne ad verilir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Mutlak yoksulluk
Sübjektif yoksulluk
Mevsimlik yoksulluk
Göçe bağlı yoksulluk
Göreli/nisbi yoksulluk

Cevaplar: 1) c 2) b 3) a 4) b 5) e
6) Dezavantajlı grupların oluşmasının nedenlerini açıklayınız.
7) Dezavantajlı grup olarak adlandırılan gruplar nelerdir? Açıklayınız
8) Dezavantajlı grupların sorunları nelerdir?
9) Birleşmiş milletler bin yıl hedeflerini açıklayınız.
10) Dezavantajlı gruplara sunulacak
uygulamaları nelerdir? Açıklayınız.

hizmetlerde

halk

sağlığı

hemşiresinin
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