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ÖN SÖZ
Günümüzde “Sağlığı Geliştirme Kavramı” sağlık hizmetlerinin uygulanmasında
anahtar kavram olarak tanımlanmaktadır. 1900’lü yıllara kadar sağlığın sadece fiziksel iyilik
boyutu göz önüne alınmıştır. Bu yıllarda ruhsal boyutu ve 1970’li yıllarda sosyal boyutu
eklenmiştir. Sağlığı geliştirme kavramı ilk kez Kanada sağlık bakanı Lalonde tarafından
ortaya atılmıştır. Lalonde tedavi odaklı sağlık yaklaşımlarından ziyade koruyucu uygulamaları
ve bunun bir üst düzeye çıkarılmasını amaçlayan uygulamaların yapılması gerekliliğini
belirtmiştir. Bu görüşleri Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekmiş ve 1978 Alma Ata
toplantısında sağlığı geliştirme kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Bu toplantılar 2013 yılına
kadar tekrarlanmıştır. Sağlığı geliştirme bireyin, ailenin, toplum gruplarının ve toplumun
sağlığını en üst düzeye çıkarılmasını amaçlayan uygulamaları içermektedir.
Sağlığı geliştirme çok boyutlu bir kavramdır ve uygulamaları sağlığı geliştirme kuram
ve modellerine dayalı olarak geliştirilmiştir. Hemşirelik uygulamalarıda sağlığı geliştirme
odaklı yaklaşımları içermektedir.
Bu kitap hemşirelik uygulamalarında kullanılmak üzere sağlığı geliştirme kavramını
tüm boyutları ile açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. M. Nihal ESİN
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Giriş
İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda, sağlığı koruma ve hastalıkları önleme bütün
ülkeler için sağlık bakımının sunumunda vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmeye
başlanmıştır. Sağlık ile verimli, üretken nüfus arasındaki ilişkinin kanıtlanması yeni sağlık
politikalarının geliştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenle birçok ülke sağlığı
geliştirmeyi temel alan ulusal sağlık planları geliştirmeye başlamıştır. Bu ulusal planların
temel amaçları; her yaştan bireyin sağlıklı kalması, sağlığın korunması, kronik hastalığı olan
bireylerin sağlığının en üst düzeye çıkarılması ve sağlıklı yaşam alanı ve çevresi
oluşturulması olarak tanımlanmıştır. Ancak insanlığın gelişim sürecinde “Sağlık” kavramına
bakış her dönemde farklılık göstermiştir. İnsanlığın ilk dönemlerinde sadece hasta olmamak
fiziksel olarak güçlü ve iyi görünmek sağlıklı olmayı ifade ederken günümüzde fiziksel,
ruhsal, sosyal açıdan tam bir iyilik hali içinde olmak, sağlığın en üst düzeyde gelişmiş olması
sağlıklı olmayı tanımlamaktadır. Bu bağlamda bu ünitede, sağlık ve sağlığı geliştirme
kavramının gelişim süreci ve konuyla ilgili gelişmeler açıklanacaktır.
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1.1. Sağlığı Koruma ve Geliştirme: Yeni Yüzyılda Değişimler
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali
içinde olmak olarak tanımlamıştır. Birey, aile ve toplumun bu iyilik düzeyine ulaşmasını
sağlamada sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili stratejilerin uygulanmaya konması
önemli bir yer tutmaktadır. Tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler hastalıkların
tedavisinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Ancak tanı ve tedavi süreçlerinin mali açıdan
yüksek harcamalara neden olduğu da görülmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de sıklıkla
rastlanan hastalıkların ve ölüm nedenlerinin benzer olduğu görülmektedir. Bu hastalıklar
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve bulaşıcı hastalıklardır. Bu hastalıkların
değiştirilebilen nedenlerinin de benzer olduğu görülmektedir. Bunlar beslenme yetersizlikleri,
tütün kullanma, stres ve fiziksel aktivite yetersizliğidir. Bireylere kazandırılacak olumlu
sağlık davranışları (beslenme, fiziksel aktivite, tütün kullanmama, stres yönetimi) bu
hastalıkların görülme sıklığını düşürebilecektir. Bu noktada birey, aile ve topluma olumlu
sağlık davranışları kazandırmada sağlığı geliştirme programları önemli bir yer tutmaktadır. Bu
bakış açısı ile hastalıkların tedavisi için harcanan giderlerlerde azalabilecektir. Bu nedenle
ulusların geleceği sağlığı geliştirme planlarının uygulamaya konmasını gerekli kılmıştır. Bu
planların temeli;


Tüm yaş gruplarındaki bireyleri sağlıklı kılmak için yardım etmek,



Kronik hastalık / yetmezlik durumlarında sağlığı optimize etmek,



Sağlıklı çevre oluşturmaktır.

Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları birbiri yerine kullanılmasına rağmen farklı
kavramlardır. Sağlığı Geliştirme, doğrudan birey, aile, toplum ve toplum gruplarının sağlık
potansiyelinin gelişmesi ve iyilik düzeyinin artmasına yönelik aktiviteleri ifade eder. Hastalık
ve yaralanmalardan korunmayı kapsamaz. Dinamik bir süreçtir. Sağlığı Koruma ise, bir
davranışı yapmama ve sakınmayı ifade eder. Durağan bir süreçtir. İyilik ve sağlık durumunun
patolojik sürece geçmesini önlemektir. Bu iki kavram 2. Ünitede ayrıntıları ile açıklanacaktır.

1.2. Sağlığı Geliştirme Kavramının Gelişim Süreci
Sağlık hizmetlerinin öncelikli ilgi alanları 1970’li yıllara kadar hastalıklar ve
yaralanmaların tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Sağlığı Geliştirme” kavramı ilk kez 1970’li
yılların ortalarında Kanada sağlık Bakanı Marc Lalonde tarafından ortaya atılmıştır. Lalonde;
baskın olarak uygulanan tedavi odaklı geleneksel tıp uygulamalarından vazgeçilmesini ve
“Sağlık eğitimi uygulamalarının” geliştirilerek, tıp içine entegre edilmesini önermiştir.
Ayrıca, bireysel olarak yapılan sağlık eğitimi uygulamalarının tüm toplumun sağlığını
geliştirmede yetersiz olduğunu, bireyin çevresi ve bilişsel süreçlerinin göz önüne alınmadan
yapılan sağlık eğitimlerinin davranış değişimini sağlayamayacağını da belirtmiştir. Bu
görüşleri Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çekerek yeni bir” halk sağlığı hareketinin”
başlamasına neden olmuştur.
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Sağlığı geliştirme kavramının Kanada sağlık Bakanı Marc Lalonde tarafından
tanımlanmasından 2000’li yıllara kadar geçen sürede konuyla ilgili birçok toplantı ve
girişimde bulunulmuştur. Tablo 1’de kavramın gelişim sürecinde yapılan önemli çalışmalar
gösterilmiştir.
Tablo 1: Sağlığı Geliştirme Kavramının Kilometre Taşları
Yıl

Etkinlik

1975

Kanada sağlık Bakanı Marc Lalonde tarafından ilk
kez ortaya atılmıştır

1978

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Herkes için sağlık”
hareketinin tanımlanması, Alma Ata toplantısı

1986

Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi

1988

Adelaide Konferansı

1991

Sundsvall Beyanatı

1997

Jakarta Bildirgesi

2000

Meksika Bakanlık Raporu

2005

Bangkok Bildirgesi

2013

Helsinki’de “Tüm Politikalarda Sağlık” temasıyla
yapılan son toplantıdır

Dünya Sağlık Örgütü 1978 yılında Alma Ata toplantısında “Herkes için sağlık”
hareketini tanımlayarak temel ilkelerinde, sosyal tıp, halk sağlığı, öz bakım ve toplum
sağlığını geliştirilmesi kavramlarına yer vermiştir. Daha sonra 1986 yılında, ana teması sağlığı
geliştirme olan Ottawa toplantısında, yeni halk sağlığı hareketinin temeli sağlığı geliştirme
uygulamaları üzerine yapılandırılarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geniş toplum
gruplarına ulaştırılması ve toplum sağlığının geliştirilmesi ile ilgili stratejiler tanımlanmıştır.
Çünkü küresel olarak tüm dünya insanları için tanımlanan, “herkes için sağlık” hedefine bu
stratejilerin uygulanması ile ulaşılabileceği kesinlik kazanmıştır (Tablo 1).
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Ottawa sözleşmesine göre sağlığı geliştirme ile ilgili beş temel kavram tanımlanmış ve
uygulamada geliştirilecek modellerde bu kavramların yer alması önerilmiştir. Bu kavramlar;
destekleyici çevrenin oluşturulması, toplum katılımının güçlendirilmesi, bireysel becerilerin
geliştirilmesi, sağlık hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve sağlıklı kamu politikaları
oluşturulmasıdır (şekil.1).

Şekil 1: Ottowa Toplantısı Sağlığı Geliştirme Kavramının Temel Bileşenleri
Adelaide Konferansı ‘nda sağlığı geliştirme çabaları için dört öncelikli alan
belirlenmiştir. Bu alanlar; kadın sağlığının geliştirilmesi, gıda ve beslenme, tütün ve alkol
kullanımı ve destekleyici çevrelerin sağlanması ile ilgili alanlardır.
Sundsvall Sağlık için Destekleyici Çevreler Beyanatı’nda destekleyici çevrelerin
yaratılmasında etkili olan dört boyut tanımlanmıştır. Bunlar; sosyal boyut, politik boyut,
ekonomik boyut ve tüm sektörlerde kadınların katılımının sağlanması boyutudur.
Gelişim sürecinde önemli toplantılardan biri olan Jakarta toplantısında sağlığı
geliştirmede çekirdek unsurlar belirlenmiştir. Yirmi birinci yüzyıla girerken sağlığı
geliştirmede öncelikler olarak;


Sağlık için sosyal sorumluluğun geliştirilmesi



Sağlığın geliştirilmesi için yatırımların arttırılması



Sağlık için işbirliğinin sağlamlaştırılması ve yaygınlaştırılması



Toplumun kapasitesinin arttırılması bireyin güçlendirilmesi



Sağlığı geliştirme için altyapının sağlanması belirlenmiştir.
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Meksika - Bakanlar Raporu, sağlık önceliklerini belirleyerek finansal ve uygulama
desteği sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri ve sektörler arası işbirliini
desteklemek üzerine odaklanmıştır.
Bangkok Bildirgesi sağlığı geliştirme konusunda yapılan önemli toplantılardan
biridir ve bu toplantıda kavramın küresel olarak ele alınması, tüm hükümetler için temel bir
sorumluluk olması, toplumlar ve sivil toplum kuruluşları için sağlığı geliştirmenin temel
alınması ve işbirliği içindeki uygulamalarda sağlığı geliştirmenin bir gereklilik olması
kararları alınmıştır.
Helsinki’de 2013 yılında yapılan son uluslararası sağlığı geliştirme konferansında
Ottowa’dan bu yana kazanımlar gözden geçirilmiş, sektörler arası birlikte hareket etmeyi
geliştiren yöntemler konusunda deneyimler paylaşılmıştır. Sektörler arası hareket etmenin
merkezinde, sağlığı ön plana alan kamu politikalarının ve bir insan hakkı olarak sağlıkta
eşitlik ve hakkaniyetin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Irk, dil, din, bölge, politik inanç,
ekonomik ve sosyal durumuna bakılmaksızın herkes için sağlığın bir hak olduğu,
hükümetlerin de bu hakları sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiştir.

1.3. Türkiye’de Sağlığı Geliştirme Yaklaşımları
Türkiye’de dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında, koruyucu sağlık hizmetlerine
öncelik verilmesi, maliyet etkin sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması yer almaktadır.
Onuncu Beş Yıllık Planda ise fiziksel aktivite yetersizliği, obezite ve tütün kullanımı ile
mücadele gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmeye yönelik programların
geliştirilmesi ve uygulamaların etkililiğinin sürdürülmesi tanımlanmıştır. Temel sağlık
politikası olarak, bireylerin tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak için sağlıklı yaşam
biçiminin özendirilmesi, daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunumu
hedeflenmiştir. Türkiye’de ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kronik
hastalıkların ve risk etmenleri sıklığının saptanmasına yönelik olarak ‘Türkiye Kronik
Hastalıklar ve Risk Etmenleri Sıklığı Çalışması’ yapılmıştır. Buna göre; kronik hastalıklar
tüm ölümlerin % 75’ini oluşturmaktadır. Hipertansiyon sıklığı toplumda %23 olarak
belirlenmiş, yaşla artan sıklığın her yaş grubunda kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Sigara içme sıklığı erkeklerde % 43, kadınlarda %17 olarak saptanmıştır.
Diyabet sıklığı %8, fiziksel inaktivite sıklığı erkeklerde % 55, kadınlarda % 69 ve fazla
kiloluluk obezite sıklığı erkeklerde % 52, kadınlarda % 58 düzeyindedir. “Türkiye Beslenme
ve Sağlık Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye’de bireylerin % 71.9’unun hareketsiz
yaşadığı belirlenmiştir.
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı sağlığı geliştirme ile ilgili olarak üç strateji belirlemiştir.
Bunlar;
1. Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı yaşam biçimini
özendirmek,
2. Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak,
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3. İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık gereksinimlerine ve
beklentilerine cevap vermektir.
Koruyucu sağlık hizmetleri; Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı, Kanser Erken Teşhis,
Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında bütüncül yaklaşımla sunulmaktadır. Sağlığı geliştirme kapsamında
öncelikler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


Obezite ve Kronik Hastalıklarla Mücadele



Sağlıklı Beslenme



Fiziksel Aktivite



Tütün ve Alkol Madde Bağımlılığını Önleme



Kanserde Erken Tanı Tarama Programları



Koruyucu Ruh Sağlığı

Türkiye’de sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmeye yönelik yürütülen en
önemli programlardan birisi “Tütün ile Mücadele Programı”dır. Dünya Sağlık Örgütü, Tütün
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 2006 yılında başlayan çalışmalar; kamu kurum ve
Kuruluşlarında sigara ve tütün mamulleri kullanan çalışanlar için sigara içme
odalarının düzenlenmesi, işyerlerinin sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyecek şekilde
düzenlenmesi, medya tarafından verilen sağlıkla ilgili mesajlar, sigara bırakma poliklinik
hizmetlerinin ve telefon danışmanlığının verilmesi olarak belirtilebilir.
Bir diğer önemli program da fiziksel hareketlilik konusunda yürütülen çalışmalardır.
Bu kapsamda da obezitenin önlenmesi amacıyla Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” 2010 yılından bu yana
uygulanmaktadır. Ülkemizde Toplum Sağlığı Merkezlerinde sunulan önemli çalışmalardan
birisi de“Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı” ile okullarda tarama programlarının
yürütülmesidir.
Ulusal Kanser Kontrol Programı çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün taranmasını
önerdiği meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı toplum tabanlı tarama
hizmetleri ücretsiz olarak yürütülmektedir. Taramalar, her ilde en az bir tane olmak üzere
Türkiye genelinde toplam 134 KETEM’de gerçekleştirilmektedir.
Bu programların tümünde uygun girişimlerin gerçekleştirilmesi için multidisipliner
yaklaşımla örgütlenme benimsenmiştir.
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1.4. Günümüzde Sağlığı Geliştirme ve Hemşirelik mesleği
Yeni yüzyılda, dünyadaki tüm bireyler büyük bir sağlık siteminin bir parçası olarak
tanımlanmaktadır. Dünya ülkelerinde var olan bir sağlık sorunun sadece o ülke sınırlar
içerisinde kalmayarak diğer ülkeleri de etkilediği fark edilmiştir. Bu nedenle, sağlıklı olmayı
başarmak için küresel ölçütte aşağıda belirtilen stratejiler önerilmiştir:
1.

Bireyleri güncel sağlık bilgisi ve karar verme fırsatları sağlayarak yetkilendirmek,

2.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek,

3. Sağlık profesyonelleri için sağlığı koruma ve geliştirme konularında eğitim
programları geliştirmek,
4.

Kritik, önemli sağlık problemlerinde bilim ve teknolojiden yararlanmak,

5.

Şiddet gibi çözümü zor konularda yeni yaklaşımlar kullanmak,

6.

Az gelişmiş ya da gelişen ülkelerde kültürel olarak uygun desteği sağlamak,

Sağlığı geliştirme oldukça karmaşık bir yapı olması nedeniyle küresel sağlığın
oluşumda güçlüklere neden olmuştur. Bu nedenle hemşireler tarafından sağlığın korunması ve
geliştirilmesi ve bu konuda uluslararası işbirliğinin sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü
içerisinde bir merkez oluşturulmuştur. Dünyanın birçok yerinde hemşireler yenilikçi
modellerin ve bilgilerin paylaşımını sağlayarak, sağlığı geliştirme odaklı yeni müfredatlar ve
yaklaşımlar geliştirdiler. Bu yaklaşımlar, hemşire öğrencilerin sağlığı koruma ve geliştirmede
etkili ve kaliteli eğitim almasına, danışmanlık yapmasına ve konu ile ilgili ulusal stratejiler
geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
Hemşireler bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlık davranışlarını değiştirmede
dünyada esas ve önemli rol oynayabilirler. Bu nedenle sağlığı geliştirmede hemşire liderlerin
gelişimi uluslararası öncelik taşımaktadır.
Hemşirelik mesleği, sağlığı geliştirme stratejilerinin uygulamaya geçirilmesinde,
sağlık alanında yer alan profesyonel meslekler arasında en güçlü konuumda yer almaktadır.
Hemşirelerin çok iyi eğitim almaları, sayıca fazla olmaları ve birey/ toplumla birlikte
çalışmaları nedeniyle sağlığı geliştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında etkili
oldukları ileri sürülmüştür. Hemşire araştırıcılar 1990'lı yıllarda sağlığı geliştirme kavramı ile
çalışmaya başlamışlar ve hemşirelik mesleğinde hangi rollerin bu kapsamda ele alınması
gerektiğini incelemişlerdir. Günümüzde hemşirelikte sağlığı geliştirme ile ilgili bilgi
kapasitesi oldukça genişlemiş ve hemşire araştırmacıların yaptığı deneysel çalışmalarla kanıt
değeri yüksek bilgilere ulaşılmaya başlanmıştır. Hemşirelikte sağlığı geliştirme modeli Pender
tarafından geliştirilmiş ve birçok araştırmada test edilmiştir.

12

1.5. Sağlığı Geliştirme Odaklı Sağlık Tanımları
Sağlık, biyopsikososyal, ruhsal, çevresel ve kültür boyutları ile iyileştirici bir olgudur.
Hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinin, sağlık değerlendirmesi yaparken birden fazla
boyutta düşünmesi gerekir. Değerlendirme bilgileri girişim stratejilerini belirlemek için
kullanılabilir. Örneğin; geleneksel biyolojik değerlendirmeler, sağlık taramaları ve genetik
danışmanlıkta kullanılabilir. Ruhsal ve kültür bilgileri çeşitli topluluklar için gelişmekte olan
sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde değerlidir. Sosyal ve fiziksel çevreyi değerlendirme sağlık
ve toplumu etkileyen olumlu ve olumsuz çevre hakkında yarar sağlayacaktır. Bireyin içinde
bulunduğu toplum dikkate alınmadığı sürece bir sağlık değerlendirmesi tamamlanmış
değildir. Kişi- çevre etkileşimi sağlığın tanımlanmasına dahil edilmezse sağlığın geliştirilmesi
başarılı olmayacaktır. Bu nedenle hemşireler sağlık kavramını tüm boyutları ile
tanımlayabilmelidirler. Sağlık ile ilgili tanımlar; birey, aile ve toplum odaklı tanımlar olarak
gruplandırılabilir.

1.5.1. Birey Odaklı Sağlık Tanımları
Bireyler için, denge temelli sağlık tanımları fizyolojik adaptasyon ve homeostazisten
gelmektedir. Dubos, sağlığı; bireyin çevreye uyumunu sağlayabilme durumu olarak
tanımlamıştır. Bireyin ne derecede sağlıklı olduğunu iç ve dış çevreden karşılaştığı etkenlerle
olan uyumu-etkinliği belirler. Dubos’a göre optimum sağlık; bireyin fiziksel ve ruhsal
durumunun çevreyle olan uyumunu etkileyecek rahatsız edici ( ağrı vb.) herhangi bir
faktörün olmamasıdır.
Çevre modeli ve ‘normallik’ üzerine odaklı sağlık tanımları “Dengeli olmayı” temel
almaktadır. Çevre modelinin temelini, bireylerin, fiziksel, sosyal ve diğer çevresel etkenlerle
adaptasyonu oluşturmaktadır. Parson’un sağlık kavramı ile Çevre modeli arasında paralellik
bulunmaktadır. Parson sağlığı tanımlarken fizyolojik normlar terimi yerine sosyal normlar
terimini kullanmıştır. Dolayısıyla, sağlığı bireyin sosyalleştiği çevre içinde değerli-beklenen
roller ve görevler ile etkili performansı olarak tanımlamıştır.
Patrick, Bush and Chen’in sağlık tanımı Parson’un sosyolojik sağlık modeli ile
paralellik göstermektedir. Bireyin şimdiki ve gelecekteki rollerini yerine getirebilmesi için
fonksiyonlarını sürdürebilmesi olarak tanımlamışlardır. Fonksiyonlarını gerçekleştirme düzeyi
ise sağlık durumu hakkında bilgi vermektedir.
Hemşire olan teorisyenlerin bireysel sağlık tanımlamaları değerlendirildiğinde;
Levine’nin, sağlığı, insanın bireysel, yapısal ve sosyal bütünlüğü ile vücuda giren ve çıkan
enerji arasındaki dengenin durumu olarak, Neuman’nın ise bireyin fizyolojik, psikolojik ve
sosyokültürel sistemleri ile dengede olma durumu olarak tanımladığı görülür.
Sağlığın Kendini-Gerçekleştirme olarak tanımı
Kendini gerçekleştirme bireysel açıdan sağlığı geliştirmenin temel kavramlarndan
biridir. Harbert Dunn, kendini gerçekleştirmeyi insanın bütün kapasitesini kullanabilme
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potansiyeli olarak tanımlamıştır. Sağlıkta ”Yüksek düzeyli iyilik hali” (optimum sağlık)
kavramını kullanan ilk kişidir. Dunn’a göre; insanın optimum sağlık düzeyine erişebilmesi
için özgür olması ve yaratıcılığını kullanabilme ortamına sahip olması gereklidir. Dunn
“optimum sağlıkta” üç bileşenin olduğunu belirtmiştir. Bunlar;
 Optimum düzeyde kendini gerçekleştirmek için çok yönlü ( dikey-yatay)
ilerlemek
 Bütün potansiyelini kullanabileceği optimum düzeyde yaşamak için sürekli ve
gelişen- ilerleyen yaşam mücadelesi vermek
 Yaşam süreci boyunca bireysel bütünlük ve olgunlaşmada sürekli gelişmeyi
sağlamak
Orem, sağlığı bir bütün olarak ele almıştır. Orem’e göre sağlığı bir bütün olarak
ölçebilecek geçerli ve güvenilir araçlar yoktur ve dolayısıyla bireylerin sosyal, fiziksel ve
ruhsal fonksiyonlarını tanımlayacak ölçme araçları geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Newman ve Martha Rogers sağlığı bütün bir yaşam süreci olarak tanımlamıştır.
Sağlıkta dört nokta üzerinde durmuşlardır. Bunlar;
1. Sağlık, hastalık ve hastalık olmama durumunun bileşimidir. Sadece hastalık
olmama olarak tanımlanamaz.
2. Sağlık tamamen bireyin kendine özel yapısına, yaşam felsefesine, algılayışına ve
değerlerine özgüdür.
3.

Sağlık farkındalığın, bilincin gelişmesidir.

4. Sağlık, daha yüksek ve büyük oranda enerji değişimi ile gelişen bütün bir yaşam
sürecini kapsar.
Sağlığın ‘denge’ ve ‘kendini gerçekleştirme’ olarak tanımı;
Hem denge hem kendini gerçekleştirme kavramlarını kapsayan sağlık tanımlamaları
değerlendirildiğinde;
Wu sağlığı; İyi hissetmek, yeteneklerini en iyi derecede
gerçekleştirebilme kapasitesi ve bireyin bulunduğu çevre içindeki değişen yaşam koşullarına
uyumu ve esnekliği olarak tanımlamaktadır.
King, sağlığın insan yaşamında değişken-dinamik olduğunu belirtmiştir. Sağlık,
bireyin günlük yaşamını en verimli ve optimum düzeyde yaşayabilmesi için iç ve dış çevresel
etkenlerle olan uyumudur.
Smith’in sağlık modeli dört boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan üçü denge ve biri
kendini gerçekleştirme üzerine odaklanmıştır.
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1. Kliniksel boyut. İleri sağlık; Tıp tarafından tanımlanan hiçbir hastalık belirti ve
bulgunun olmamamsı. İleri hastalık; belirti ve bulguların açıkça olması
2. Rolünü gerçekleştirme boyutu. İleri sağlık; rolünü gerçekleştirme beklenen
maksimum başarıyı gösterebilmek. İleri hastalık; rolünü gerçekleştirmede başarısızlık
3. Uyum sağlayabilen boyut. İleri sağlık; çevreyle uyumda başarılı olma. İleri
hastalık; çevreyle uyumda başarısız olma
4. Mutluluk/iyimserlik boyutu. İleri sağlık; ileri derecede, coşkulu şekilde iyi
hissetme. İleri hastalık; bitkinlik, tükenmişlik

1.5.2. Aile Odaklı Sağlık Tanımları
Aile; birbirine duygusal, fiziksel ya da finansal destek sağlayan iki ya da daha fazla
bireyin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanmaktadır. Ailenin geleneksel tanımı olan;
“birbirine evlilik, kan bağı ya da evlat edinme yolu ile bağlı olup, aynı yerde yaşamakta olan
iki ya da daha fazla bireyin oluşturduğu topluluk” ifadesi günümüzde birçok ülkede görülen
aile tiplerini tanımlamamaktadır. Değişik etnik ve coğrafik koşullardan gelmekte olan
bireylerin oluşturduğu ailelerin sağlığını geliştirme ile ilgili girişimler çoğunlukla güçlükle
planlanabilmektedir.
Ailenin nasıl tanımlandığını etkileyen birçok faktör vardır. Sosyal, kültürel, çevresel
ve dini faktörler ailelerin sağlıklarını nasıl algıladıklarını belirlemede önemli rol oynarlar.
Ailelerin gücü, kaynakları ve yeterlilikleri sağlığın pozitif yönde kavramsallaşmasında
bütünleyici faktör olarak kabul edilmektedir. Günümüzde diğer bilim dallarındaki
araştırmacıların yanı sıra hemşire araştırmacılar da aile sağlığı süreçlerine ilgi duymaktadırlar.
Aile sağlığının tanımlanmasında kuramsal modellerin geliştirilmesi ve tecrübe edilmesi,
sağlık profesyonellerine ailenin iyilik halinin tanımlanmasında ve aile sağlığının
geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.
Hemşirelik kuramlarının çoğu bireyi “tek başına” ele almaktadır. Ancak, Rogers,
Roy, King ve Neuman gibi bazı kuramcılar teorilerinde bireyin yanında aile kavramını da bir
bütün olarak incelemektedir. Dört büyük sosyal bilim teorisi; gelişim teorisi, sistem teorisi,
etkileşim teorisi ve yapısal-fonksiyonel teori, aile sağlığı hemşireliğinin bilimsel açıdan
gelişimine katkıda bulunmuştur.
Aile sağlığının biyo-psikososyal tanımına bakıldığında, aile sağlığının dinamik bir
durumu olduğu ve biyolojik, psikososyal, sosyolojik, ruhsal ve kültürel faktörlerin etkisiyle
değişken bir yapıdan ibaret olduğu belirtilmektedir. Bu tanıma göre bir bireyin sağlığı, ailenin
işleyişini/ sağlık durumu etkileyebilmektedir ve aynı şekilde ailenin işleyişi, bireyin sağlığını
etkileyebilmektedir. Buna göre hem birey hem de bir bütün olarak aile değerlendirmeye dahil
edilmelidir.
Sağlıklı ailenin özellikleri tanımlanmıştır. Örneğin dört çeşit aile yapısı vardır:
dengeli, geleneksel, kopmuş ve duygusal olarak gerilmiş aile yapısı. Ailenin özellikleri
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incelendiğinde; bir diğerini destekleme ve onaylama, duygu ve duyarlılığın paylaşılması, boş
zamanlarını birlikte geçirme, saygı, güven, aile gelenekleri ön plana çıkmaktadır. Aile
bireyleri arasındaki bu özellikler, ailenin işleyişi ve dengesini sağlamaya yöneliktir.

1.5.3 Toplum Odaklı Sağlık Tanımları
Topluluklar genellikle coğrafik ve ilişkisel olmak üzere iki boyutta tanımlanr.
Coğrafik tanımlama, şehirler, kasabalar gibi coğrafi bölgelere dayalıdır. İlişkisel tanımlamalar
insanların ortak hedeflere ulaşmak için nasıl etkileşimde olduklarına dayalıdır. Dünya Sağlık
Örgütü, toplumu sosyal bir yapı içerisinde birbirini tanıyan ve etkileşim içinde olan hem
coğrafik hem de ortak değerler aracılığıyla ile tanımlanan sosyal bir grup olarak tanımlar.
Sağlığın geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olan Ottawa Sözleşmesinde,
toplum sağlığının temeli olarak; barınma, eğitim, gıda, gelir, istikrarlı bir eko-sistem,
sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşit hizmet sunma-alma tanımlanmıştır.
Toplum sağlığında geniş bir bakış açısı geliştirmek için durumsal, yapısal ve süreç
olmak üzere üç boyut tanımlanmıştır. Bu boyutlar toplum sağlığının bütünsel
değerlendirilmesi ve gerekli olan önlemleri belirlemek için gereklidir.
Durum Boyutu: Morbidite, mortalite, yaşam beklentisi, risk faktörleri, tüketici
memnuniyeti, bebek ölümleri, biyolojik, duygusal ve sosyal bileşenler.
Yapısal Boyut: Hizmet kullanım şekilleri, tedavi verileri, nüfus oranları, sosyal
göstergeler ve toplum sağlık hizmetleri ve kaynaklar.
Süreç Boyutu: Karar verme ve hasta etkileşimini kolaylaştırmak için mekanizmalar,
toplumla ilişkilerin yönetimi, etkili iletişim, çatışma önleme, katılım, kendini farkındalık.
Birey, aile ve toplum sağlığı yakından ilişkilidir. Toplumun sağlık, sosyal, fiziksel ve
politik yönleri, bireysel sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra sağlıklı bir hayat yaşama
imkanı sunar. Sağlıklı toplumlar sağlıklı yaşamı destekler. Aynı şekilde, toplumda yaşayan
bireylerin kollektif inanışları ve davranışları toplum sağlığını etkiler.
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Uygulamalar
1) Ottawa sağlığı geliştirme bildirgesini elektronik kaynaklardan tarayarak bulunuz
ve inceleyiniz
2) Türkiye’nin dokuzuncu ve onuncu
kaynaklardan tarayarak bulunuz ve inceleyiniz

kalkınma

programlarını

elektronik

3) Türkiye’de tütün kullanımının engellenmesi ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi
ile ilgili yapılan çalışmaları ilgili kaynaklardan bularak inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde Sağlığı geliştirme ile ilgili uygulamalara
neden gereksinim duyulduğunu tartışınız?
2) Türkiye’de sağlığı geliştirme ile ilgili yapılan uygulamaları tartışınız. Siz bu
uygulamalar hakkında ne düşünürsünüz? Tartışınız
3) Sağlık kavramına çok boyutlu bakmayı sağlayan sağlık tanımlarını değerlendiriniz
ve hangi boyutu açıkladığını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlığı geliştirme kavramının teorik ve uygulama boyutları ile ilgili bilgi kapasitesinin
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ottawa ve Bankok bildirgelerinde de belirtildiği gibi
araştırmaların toplum düzeyinde yapılması, çalışma sonuçlarının raporlandırılması ve
araştırmalarda kullanılan kuram ve modelelerin uygulama aşamalarının ayrıntıları ile
açıklanması gerekmektedir. Ayrıca sağlığı geliştirme kuram ve modellerinin test edildiği
çalışmalara da gereksinim vardır.
Bireyler, aileler ve toplumlar için sağlığın geliştirilmesi çabalarına temel sağlayan
sağlığın çeşitli tanımları ifade edilmiştir. Sağlığı geliştirmek için sağlığın istenilen
sonuçlarının nasıl olduğu bilinmelidir. Sağlığın nasıl tanımlandığı birey, aile ve toplum
düzeyinde ölçülebilir. Sağlığın biyomedikal görüşü aile ve toplumun üzerine odaklanmanın
yanı sıra sosyal ve ruhsal iyileşmeyi de kapsar. Destekleyiciler iyi bir yaşam için umutları
artırmak esnekliğe teşvik, kaynakları arttıran yaklaşımı savunur. Aktif bir sağlık politikasının
gelişimi sağlığın geniş bir perspektifte gelişimini kolaylaştıracaktır.

20

Bölüm Soruları
1) Günümüzde sağlık politikalarının temelini sağlığı geliştirme aktivitelerinin
oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastalık oluştuktan sonra yapılan tedavi masraflarının fazla olmaması
b) Hastalık ve ölümlere neden olan sebeplerin birçoğunun hastalık oluşmadan
önlenebilir olması
c) Hastanelerin hasta sayısının yeterli olması
d) Hastane hizmetlerinin etkili olarak sürdürülmesi
e) Hastanede çalışan personelin uzman olması
2) “Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları”
kazanmaya başladı. Bu toplantı hangi tarihte yapılmıştır?

Alma Ata toplantısı ile önem

a) 1923
b) 1960
c) 1970
d) 1978
e) 1969
3) Sağlığı geliştirme kavramının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olan Ottawa
sözleşmesinde kaç tane temel kavram tanımlanmıştır?
a) 3
b) 4
c) 7
d) 5
e) 4
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4) Sağlığı Geliştirme kavramını ilk kez kim tarafından ifade edilmiştir?
a) Hemşire teorisyen Pender
b) Teorisyen Herbert Dunn
c) Kanada sağlık Bakanı Marc Lalonde
d) Teorisyen Orem
e) Hemşire teorisyen Levine
5) Aşağıdakilerden hangisi Sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşirelerin önemli
bir insan gücü olarak yer almalarının nedenlerinden değildir?
a) İyi eğitim almaları
b) Hastanelerde çalışmaları
c) Sayıca fazla olmaları
d) Bireyle birlikte çalışmaları
e)

Toplumla birlikte çalışmaları

6) Günümüzde sağlık politikalarının temelini sağlığı geliştirme aktivitelerinin
oluşturmasının nedenini açıklayınız.
7) Sağlığı geliştirme stratejilerinin geliştirilmesinde yapılan önemli toplantılar
nelerdir? Açıklayınız.
8) Sağlığı geliştirme uygulamaları için gerekli olan beş temel bileşeni; destekleyici
çevrenin oluşturulması, toplum katılımının güçlendirilmesi, bireysel becerilerin geliştirilmesi,
sağlık hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve sağlıklı kamu politikaları oluşturulmasını
etkilerini açıklayınız
9) Türkiye’de uygulanan sağlığı geliştirme uygulamalarından bir tanesini açıklayınız
10) Sağlığı geliştirme odaklı yaklaşımları değerlendiren sağlık tanımlarını yazınız.

Cevaplar: 1) b, 2) d, 3) d, 4) c, 5) b
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2. SAĞLIK, SAĞLIK EĞİTİMİ, SAĞLIĞI KORUMA, SAĞLIĞI
GELİŞTİRME KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Sağlık ve Hastalık
2.2. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
2.3. Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kavramları Arasındaki Farklılıklar
2.4. Sağlığı Koruma
2.5. Sağlığı Geliştirme
2.6. Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Davranışlar
2.7. Sağlığı Geliştirme Kavramının Boyutları
2.7.1. Bireysel İyilik
2.7.2. Ailesel İyilik
2.7.3. Toplumsal İyilik
2.7.4. Çevresel İyilik
2.7.5. Sosyal İyilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık ve hastalık kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?
2)

Sağlık Eğitimi ve sağlığı geliştirme kavramları benzer kavramlar mıdır?

3) Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları birbirinden farklı kavramlar mıdır?
4) Sağlığı Koruma nedir ve sağlığı koruyan davranışlar nelerdir?
5) Sağlığı Geliştirme nedir ve sağlığı geliştiren davranışlar nelerdir?
6) Sağlığı Geliştirme Kavramının Boyutlarını inceleyiniz ve tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık ve hastalık
Sağlık ve Hastalık

kavramları arasındaki

Okuyarak/Araştırarak

ilişkiyi kavramak
Sağlık eğitimi ve sağlığı
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı

geliştirme kavramaları

Geliştirme

arasındaki ilişkiyi

Okuyarak/Araştırarak

kavramak

Sağlığı Koruma ve
Geliştirme Kavramları
Arasındaki Farklılıkları

Sağlığı Koruma

Sağlığı Geliştirme

Sağlığı Koruyan ve
Geliştiren Davranışlar

Sağlığı Geliştirme
Kavramının Boyutları

Sağlığı koruma ve
geliştirme kavramları
arasındaki farklılıkları

Okuyarak/Araştırarak

açıklayabilmek
Sağlığı koruma kavramını

Okuyarak/Araştırarak

kavramak
Sağlığı geliştirme
kavramını kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlığı koruyan ve
geliştiren davranışları

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak
Sağlığı geliştirme
kavramının boyutlarını

Okuyarak/Araştırarak

tartışmak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Sağlığı koruma



Sağlığı geliştirme



Sağlık davranışı
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Giriş
Tüm dünya ülkelerinde sağlık politikaları; tüm yaş gruplarındaki bireyleri sağlıklı
kılmak için olumlu sağlık davranışları kazandırmak, kronik hastalık / yetmezlik durumlarında
sağlığı optimize etmek ve sağlıklı çevre oluşturmak üzerine odaklanmıştır. Ulusların geleceği
sağlığı geliştirme planları yapılmasına neden olmuştur. Tüm bu girişimleri açıklayan kavram
“Sağlığı geliştirme” kavramıdır.
Yeni yüzyılda, dünyadaki tüm bireyler büyük bir sağlık siteminin parçası olarak
tanımlanmaktadır. Dünya ülkelerinde var olan bir sağlık sorunun sadece o ülke sınırları
içerisinde kalmayarak diğer ülkeleri de etkilediği fark edilmiştir. Bu nedenle, sağlıklı olmayı
başarmak için küresel ölçütte tüm dünya ülkelerinde sağlığı geliştirme ile ilgili programların
uygulamaya konulması önerilmektedir. Sağlığı geliştirme en üst düzeyli (optimum) sağlık
düzeyidir ve sağlığı koruma, sağlık eğitimi, hastalık gibi bir çok kavramı içeren geniş bir
kavramdır. Bu nedenle sağlık sadece hastalık kavramını içermez çok boyutlu bir süreçtir.
Ancak bu kavramlar çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu bölümde sağlık kavramı
içerisinde koruma, geliştirme, sağlık eğitimi ve hastalık kavramları geniş açıdan okuyucunun
bilgisine sunulmuştur.
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2.1. Sağlık ve Hastalık
Sağlık ve hastalık, bir bütün ya da tam tersi bir sürecin sonu mudur? Bilim
insanlarının tartışmakta olduğu gibi, sağlık ile hastalık birbirinden niteliksel ve niceliksel
olarak tamamen farklı kavramlar mıdır? Birbirlerinin tamamıyla zıttı olarak tanımlanabilirler
mi? Aslında sağlık ve hastalık bir sürecin elemanlarıdır. Sağlık ve hastalığı bir süreç olarak
tanımlayan teorisyenler bu sürecin önemli aşamalarının tanımlamaktadırlar. Bunlar;


Optimum sağlık (gelişmiş sağlık)



Optimum altı sağlık (korunmuş sağlık) ya da hastalık başlangıcı



Hastalık ya da sakatlık



Çok ciddi hastalık ya da yaklaşan ölüm.

Ancak çoğunlukla hastalık ve sakatlık durumu dışında sağlığın diğer üç ölçütü göz
ardı edilmektedir. Herbert Dunn sağlığın tüm bu boyutlarını “İyilik modeli” ile açıklamıştır.
Modelinde hastalık ve sağlıklı olma birbirinden ayrı iki yapıyı içermekte ve sürecin yapısı
sağlığın farklı düzeylerinin, hastalığın farklı düzeyleri gibi ayrıştırılmasına izin vermektedir.
Sağlık ve hastalık bir süreç olarak değerlendirildiğinde, hasta bireyin sağlıklı bakış
açısının nasıl olacağı sorusu ön plana çıkacaktır. Hastalığın mevcut oluşu, bireye bir “Hastalık
rolü” tanımlamaktadır ve birey tüm enerjisini hastalığın nedenini bulmak için harcamaktadır.
Bunun sonucunda davranışlarını en kısa zamanda tekrar sağlığını kazanmasını sağlayacak
yönde değiştirmektedir. Hastalık hali olmamasına rağmen, hasta gibi hissetme durumu söz
konusu olabilir. Aynı şekilde tam bir sağlıklı olma halinin söz konusu olmadığı durumlarda
birey sağlıklı hissedebilir. Oelbaum, iki kavramın birbirinin karşıt öğeleri olmak yerine
sürecin farklı öğeleri olduğunu belirtirken, hastalık ve sağlığın karşılıklı ilişki içerisinde
olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, iyilik halinin bir yandan da hastalığın öncüsü olabileceğini
belirtmiştir. İyi olmayan şekilde gerçekleştirilen belirli sağlık davranışları ya da fonksiyonları,
gelecekteki hastalığın, bozukluğun ya da hasarın türünü belirleyecektir.
Şekil 1’de sağlığın hastalık karşısındaki çoklu boyutları gösterilmiştir. Şeklin tam
ortasındaki çizgi sağlığı korumayı en üsteki çizgide sağlığı geliştirmeyi göstermektedir.
Hastalık, yaşam sürecinde farklı dönemler olarak belirtilmiştir ve akut ya da kronik
olabilmektedir. Bu tür hastalık deneyimleri bireyin günlük yaşam aktivitelerinden bazılarını
yerine getirmesine engel olabilir ya da kolaylık getirebilir. Sonuç olarak, optimum sağlık veya
yetersiz sağlık, hastalık hali olmaksızın da gözlenebilecek olan kavramlardır.
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Şekil 1: Sağlık-Hastalık-Sağlığı Koruma-Sağlığı Geliştirme Kavramlarının Boyutları
(Kaynak :Pender,N.J.,Murdaugh,C.L.,Parsons,M.A.(2001). Health Promotion in
Nursing Practice. Fourth Edition,Prentice Hall,New Jersey, s.25)

2.2. Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlık ile ilgili literatürde, “Sağlığı geliştirme” ve “Sağlık eğitimi” kavramları sıklıkla
birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme kavramları
birbirini tamamlayan farklı uygulamaları içermektedir. Sağlığı geliştirme, sağlığın çevresel ve
sosyoekonomik faktörlerini de içine alan geniş bir kavramdır, sağlık eğitimi ise sağlığı
geliştirme kavramı içinde sağlık uygulamalarının öğretimine odaklı dar kapsamlı bir kavram
olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişim süreci içinde geleneksel olarak
biyomedikal model merkezli uygulamalar sürdürüldü. Bu modele göre yapılan sağlık eğitimi
uygulamaları hastalık merkezlidir ve hastalığın tedavisi ile ilgili konulara odaklıdır.
Hastalıktan korunma ve sağlığın en üst düzeye çıkarılmasını amaçlamaz. Günümüz sağlık
hizmetleri bütüncül sağlık hizmetleri modeline odaklıdır. Bu model, aile ve hastanın
ihtiyaçlarını karşılamada bireyselleştirilmiş bakımı, sağlığı şekillendiren ekonomik,
sosyokültürel, politik ve organizasyonel faktörlerin değerlendirilmesini, toplum kaynakları ile
bunların bağlantısını, hizmetin sürekliliğini artırmayı içerir.
Sağlık eğitimi, birey, aile ve topluma sağlığı iyileştirmenin nasıl başarılacağını öğreten
uygulamaları kapsar ve olumlu sağlık uygulamaları konusunda farkındalığı arttırma,
davranışların uygulanması ve sürdürmesini sağlayan eğitim aktivitelerini içerir. Temel sağlık
eğitimi konuları; sağlık - hastalık nedenleri, yaşam biçimi ile ilişkili riskler, sağlık değerleri
ve inançları, sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine odaklanmıştır. Buna karşın sağlığı
geliştirme, sağlığa etki eden sosyal, ekonomik ve siyasal faktörleri de kapsar. Örneğin
toplumda sık görülen kanser hastalığına karşı birey ve topluma yönelik bilgilendirme amaçlı
sağlık eğitimi programları düzenlenebilir Ancak kanser görülme sıklığının azaltılmasında
sadece eğitim yeterli olmayacaktır. Hastalığın kontrol altına alınmasında çevresel, sosyal ve
politik düzenlemelere de gereksinim vardır. Bu gereksinimler sağlığı geliştirme kavramı
içerisinde tanımlanmaktadır. Başka bir örnek ile sağlığı geliştirme kavramının kapsamını
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değerlendirelim; Yoksulluk, kronik strese neden olur ve insanları sigara içme, ilaç kullanma,
içki içme, egzersiz yapmama, sağlıklı olmayan bölgelerde yaşama ve kolay ulaşılabilen
kalorisi yüksek yiyecekleri yemek gibi sağlıksız yaşam şekli davranışlarına yöneltebilir. Bu
sorunların temeli olan yoksulluk sadece sağlık eğitimi ile çözümlenemez. Çevresel, sosyal,
politik bir dizi girişimi de içermektedir. Bu da sağlığı geliştirme uygulamaların
kapsamaktadır.
Birçok bilim adamı sağlık eğitiminin sağlığı geliştirmenin tamamlayıcı ve gerekli bir
parçası olduğunu belirtmişlerdir. Sağlık eğitimi, sadece bilgilendirme süreci olarak ele
alınmamalıdır aynı zamanda bireyin sağlığında değiştirmek istediklerine odaklanarak, önceki
deneyimleri ve engelleri de önemlidir. Sağlığı geliştirme ise tüm bunlara ek olarak kişileri ve
toplumları güçlendirmek ve sağlığı geliştirmek için bir dizi sosyal, çevresel ve politik
stratejileri de uygulamayı içerir. Çünkü bireylerin sağlığı, ailelerinin tutumlarından, içinde
yaşadıkları toplumdan, çevreden ve politik değişmelerden etkilenir. Sosyoekonomik
faktörlerin kişinin sağlığı üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu belirtilmektedir Bu nedenle,
sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ile birlikte yasal, ekonomik, çevresel, eğitsel, hukuksal ve
organizasyonel düzenlemeleri içermelidir.
Bu noktada birey, aile ve toplumun sağlığını en üst düzeye çıkarmada sağlık eğitimi
uygulamalarını da içeren sağlığı geliştirme uygulamalarının gerekli olduğu belirtilebilir.

2.3. Sağlığı
Farklılıklar

Koruma

ve

Geliştirme

Kavramları

Arasındaki

Sağlığı geliştirme kavramı ile ilgili literatür değerlendirildiğinde sağlığı koruma ve
geliştirme kavramlarının birlikte ele alındığı görülmektedir. Genellikle Sağlığı Koruma” ve
“Sağlığı Geliştirme” kavramları birbirinin yerine kullanılır. Ancak ayrı iki kavramdır (Tablo
2.1). Sağlığı geliştirme, doğrudan birey, aile, toplum ve toplum gruplarının sağlık
potansiyelinin gelişmesi ve iyilik düzeyinin artmasına yönelik aktiviteleri ifade etmektedir.
Hastalık veya yaralanmalardan korunma davranışlarını kapsamaz. Bireyin var olan
davranışının üst düzeye çıkarılmasıdır. Buna karşın sağlığı koruma bir davranışı yapmama ve
sakınmayı ifade eder. Sağlığı geliştirme, sağlığı olumlu yönde geliştirmeyi hedefleyen
dinamik bir süreç iken, koruma, iyilik ve sağlık durumunun patolojik sürece geçmesini
önlemektir.
Brubaker bu iki terim arasındaki farklılığı şöyle açıklamıştır; "koruma", bir şeyi
saklama ve muhafaza etmek iken "geliştirme" bir şeyi olgunlaştırma, en üst düzeye çıkarma
ve gerçekleştirmedir. Sağlığı geliştirme, dinamik bir süreç iken sağlığı koruma dengeli ve
durağan bir süreçtir. Bu iki kavram birbiri yerine kullanılamaz ancak birbirlerini tamamlayan
süreçlerdir. Sağlığı geliştirme birincil korumanın temel bileşenidir.
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Tablo 2.1: Sağlığı Geliştirme ve Sağlığı Koruma Kavramları Arasındaki Farklılıklar
Sağlığı Geliştirme

Sağlığı Koruma

Birey, aile, toplum ve toplum gruplarının

Bir davranışı yapmama ve sakınmayı ifade

sağlık potansiyelinin gelişmesi

eder. İyilik ve sağlık durumunun patolojik

ve iyilik düzeyinin en üst düzeye

sürece

çıkarılmasına yönelik aktivitelerin

uygulamalar olarak tanımlanır

geçmesini

önlemeye

yönelik

uygulanması olarak tanımlanır
Hastalık

ve

yaralanmalardan

korunmayı Hastalık ve yaralanmalardan korunmayı ifade

kapsamaz, üst düzeyli sağlık durumunu ifade eder.
eder.
Dinamik bir süreçtir

Durağan bir süreçtir

2.4. Sağlığı Koruma
Sağlığı koruma, hastalık veya yaralanmalardan korunma davranışlarını kapsar, bir
davranışı yapmama ve sakınmayı ifade eder. İyilik ve sağlık durumunun patolojik sürece
geçmesini önlemeyi amaçlayan durağan/stabil davranışları kapsar.
Sağlığı koruma üç düzeylidir (Şekil 2.2).
Sağlığı Koruma
Birincil Koruma

İkincil Koruma

Üçüncül Koruma

Şekil 2: Sağlığı Koruma Düzeyleri
Birincil koruma: Bireylerin, ailelerin, toplumun ve toplum gruplarının olası hastalık
ve yetmezlik durumlarının önlenmesi ve nedeni belirsiz stresörlerin azaltılmasına yönelik
aktiviteleri içermektedir.
İkincil koruma: Erken teşhis ile hastaların patolojik sürece gitmesini engelleyecek
aktiviteleri ve hastalık oluşmuşsa ileri koruma ile bireyin fonksiyonlarının yeniden
kazandırılmasını içermektedir.
Üçüncül Koruma: Herhangi bir hastalık ve yetmezlik sonucu bireyde oluşan kalıcı
yetmezlik durumlarında var olan kapasiteyi en yüksek düzeye çıkaracak aktiviteleri
içermektedir.
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Üç koruma düzeyinde gerçekleştirilecek aktiviteler Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo
2’dede görüldüğü gibi birincil koruma uygulamaları birey sağlıklı iken yapılacak sağlık
eğitimi, aşılama, olumlu sağlık davranışlarını kazandırma, çalışma çevresi önlemleri gibi
birçok girişimi içermektedir. İkincil koruma uygulamaları erken tanıdan, ilerlemiş hastalık
dönemi ve ölüme kadar yapılacak girişimleri içerir. Görüldüğü gibi oldukça geniş bir
uygulama alanıdr. Üçüncül koruma uygulamaları ise hastalık sonrası yaşama uyum
faaliyetlerini içermektedir (Tablo 2.2).
Tablo 2.2: Koruma Düzeylerine Göre Bazı Aktiviteler
Birincil Koruma

İkincil Koruma

Üçüncül
Koruma

Sağlığı
Geliştirme
Sağlık Eğitimi
Yaşam
dönemlerine
uygun beslenme
Kişilik
Gelişiminin
desteklenmesi
İş koşullarının
iyileştirilmesi
Ev koşullarının
iyileştirilmesi
Boş zaman
aktivitelerini
planlama
Evlilik
danışmanlığı,
cinsel eğitim

Aşılama
Risk
durumlarında
aşılama
Kişisel hijyen
Çevre
sanitasyonu
İşyeri
zararlarına
karşı koruma

Erken teşhis ve
uygun tedavi
Birey ve
toplumda
görülen
hastalıkların
belirlenmesi
Risk grupları
belirleme
taramaları

Risk
durumlarında
özel beslenme

Hastalık
süresince
koruma ve
tedavi

Karsinojen
maddelerden
korunma

Bulaşıcı
hastalıklardan
korunma

Allerjenlerden
korunma

Hastalığın
komplikasyon
ve sekellerinden
korunma

Genetik
değerlendirme
Periyodik
muayeneler

Yetmezliği
sınırlama
Komplikasyon
ve sekellerin
tedavisi
Ölümü
engelleme

Rehabilitasyon
Bireyin
kapasitesini en
üst düzeye
çıkarmak
Halkın ve
İşverenlerin
eğitimi
İşe uyum
çalışmaları

Yetmezlik
süresini kısaltma
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2.5. Sağlığı Geliştirme
Sağlığı geliştirme, bireylerin fiziksel ve ruhsal yönden yüksek sağlık düzeyine ve
sosyal çevreye erişebilmeleri için davranışlarını değiştirmelerini sağlayan yolları ve değişim
sürecini etkileyen faktörleri tanımlayan bir süreçtir. Davranış değişikliği üzerine odaklanan bu
tanımda davranışı kazanmak, en yüksek sağlık düzeyinin oluşturulmasından önce
gelmektedir. Çünkü sağlığı geliştirmenin amacı olumlu davranışların kazandırılması ve
sürdürülmesini sağlamaktır. Sağlığı geliştirme aktiviteleri iki bölümde incelenmektedir.
 Bireye, sağlıklı yaşam biçimi kazandırılması ve sürdürülmesine yönelik
davranışların kazandırılması


Kazanılan davranışın sürdürülmesini destekleyen çalışmalar

Bireylere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazandırmak toplum sağlığını
geliştirmede temel stratejidir. Yaşam biçimi 1982 yılında Singer tarafından bireyin yaşam
tarzı, günlük aktivitelerinin oluşturduğu tarz, biçim olarak tanımlanmıştır. Sağlıklı yaşam
biçimi ise Ardell tarafından 1979 yılında; bireyin, sağlığını etkileyen davranışlarını kontrol
etme, olarak tanımlanırken, Wiley ve Camacho tarafından 1980 yılında, bireyin günlük
aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun davranışları seçerek düzenlemesi
olarak tanımlanmıştır.
Sağlığı geliştirme, bireylerin fiziksel ve ruhsal yönden en yüksek sağlık düzeyine ve
sosyal çevreye erişebilmeleri için davranışlarını değiştirmelerini sağlayan yolları ve değişim
sürecini etkileyen faktörleri tanımlayan bir süreçtir. Sadece birey değil aynı zamanda aile,
toplum grupları (iş, okul, bakım merkezleri vb.) ve topluma yönelik uygulamalarıda kapsar.
Amaç;
 Birey, aile, toplum grupları ve toplum düzeyinde
Davranışları” kazandırmaya yönelik programlar uygulamak,

“Sağlıklı Yaşam Biçimi

 Bireyin günlük aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun
davranışları seçerek düzenlemesini sağlamak,


Sağlığını etkileyen bilişsel, çevresel faktörleri kontrol etmek



Toplum katılımını içeren politik önlemler geliştirmek ve uygulamaktır.

Yaşam biçimi, sağlık davranışlarının sergilendiği bir kavram olduğu için, sağlık
davranışları ile ilgili çalışmalar yaşam biçimi kavramı üzerinde odaklanmaktadır. Sağlık
davranışı kavramı önem kazanmıştır. Sağlığı geliştirme programlarında yer alan ve öncelikle
geliştirilmesi gereken başlıca sağlıklı yaşam biçimi davranışları aşağıda belirtilmiştir.


Stres yönetimi



Beslenme ve kilo kontrolü
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Düzenli ve yeterli egzersiz



Sigara bırakma

Bu dersin 6,7,8, 9 ve 10’nuncu ünitelerinde bu davranışların her biri ile ilgili mevcut
durum ve geliştirme stratejileri ayrıntıları ile açıklanacaktır.
Pender 1982 yılında sağlıklı yaşam biçiminin sağlığı geliştirmenin bir bileşeni
olduğunu belirtmiştir. Sağlığı geliştiren davranışlar; bireyin iyilik düzeyini artıran, kendini
gerçekleştirmeyi sağlayan davranışları göstermeyi içerir. Bireyin yaşam biçimi, sadece
hastalıklardan korunmak değil, yaşam boyunca iyilik düzeyini artıran davranışları göstermeyi
içermelidir.

2.6. Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Davranışlar
Kasl ve Cobb 1966 yılında hastalık dışındaki sağlık davranışlarını tanımlamışlardır.
Sağlık davranışı; Bireyin sağlıklı olmak için inandığı ve yaptığı herhangi bir aktivite
olabildiği gibi, hastalığı önleyici bir davranış da olabilir.
Sağlığı koruyan ve geliştiren davranışların kavramsal tanımları Tablo 3'de ve
bireylerden göstermesi beklenen davranış örnekleri Tablo 4'de gösterilmiştir.
Tablo 2.3 ve Tablo 2.4’de de görüldüğü gibi, sağlığı koruyan davranışlar var olan
sağlık durumunu korumak üzerine odaklı stabil davranışlardır. Sağlığı geliştiren davranışlar
ise sağlığı koruma üzerine odaklı ve sağlığın optimum düzeye çıkarılmasını içeren dinamik
davranışlardır. Sadece bireyin katılımı değil aynı zamanda çevresi ile ilgili olanakları da
kapsamaktadır.
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Tablo 2.3: Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Davranışların Tanımları
Sağlığı koruyan davranışlar

Bireyin amacı, hastalıklar ve

Sağlığı geliştiren davranışlar

Bireyin amacı, en üst düzeyde fiziksel

yetersizliklerden sakınmak sağlığını

sağlık ve iyilik haline ulaşmak, sağlığını

korumaktır.

geliştirmektir.

Bireyin aktiviteleri, ılımlı, dengeli, sağlık

Bireyin aktiviteleri; ılımlı, dengeli sağlık

durumunu tekrar kazanmaya ve

durumunun ötesinde pozitif sağlık durumunu

sürdürmeye yöneliktir.

kazanmaya yöneliktir.

Birey, hastalık veya yetmezlik

Birey, sağlık davranışlarını geliştiren

durumlarını önlemede, hastalık bulgu ve

kaynakları arar, iyilik durumunu geliştirmek

semptomlarını kontrol etmede, sağlığını

için çevresel kaynakları bulur. Hemşirenin

tanımada, sürdürmede uzman hemşirenin

rehberliğine ihtiyaç duyar.

yardımına ihtiyaç duyar.
Birey, sağlığını uzman bir hemşirenin
yardımı ile kontrol eder.
Birey; bilgi yetersizliği. değerleri sağlıkla

Birey, iyilik halini ve sağlığını geliştirmek
iç in kendisi çaba harcar.
Birey, hastalıkların tanınmasında semptom

ilgili kaynaklara ulaşamama gibi

ve bulguları kontrol etmede yaşına uygun

durumlardan dolayı başkalarının yardımları

sağlık sorunlarını belirleyerek sağlığını

olmaksızın ılımlı, dengeli, sağlık durumunu

kontrol etmede yeterlidir.

sürdürmede yetersizlik gösterir.
Birey ve aile; toplumsal ya da gelişimsel
olaylardan önce hazırlık veya planlama

Önemli gelişimsel durumlar, aile v e birey
tarafından planlanır.

yapamaz.
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Tablo2. 4: Sağlığı Koruyan ve Geliştiren Davranış Örnekleri
Sağlığı Koruyan Davranışlar
Düzenli yapılması gereken uygulamalar:

Sağlığı Geliştiren Davranışlar
Kişinin kendi kendine gerçekleştirdiği
uygulamalar:

 Pop-Smear, TA kontrolu gibi periyodik
muayeneler
 40 yaşından sonra yılda bir kez dışkıda gizli
kan aranması

 Büyüme değişikliklerini izleme
 Uzun dönemli hedefler geliştirme
 Gerçek hedeflerini belirleme
 Yaşamının amacını bilme

 2 yılda bir göz muayenesi

 Mutluluğu ve hoşnutluğu hissetme

 6-12 ayda bir diş muayenesi

 Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma

 50 yaşından sonra yılda bir kez mamografi
 Yaşa uygun aşılama
 Tıbbi tedavi ile ilgili şikayetlerin
değerlendirilmesi
Zararlı alışkanlıklara yönelik uygulamalar
 Sigara, alkol kullanılmaması
 Kolesterolden ve yağdan düşük diyet
alınması

Sağlık Sorumlulukları
 Şikayetlerini sağlık sorumlularına
rapor etme
 Sağlığı ile ilgili tartışmalara girme

 Lifli gıda seçimi

 Sağlıkla ilgili yayın okuma

 Düşük veya orta düzeyde tuz alımı

 Çevre sağlığı programlarına katılma

 Kafein alınmaması ya da sınırlı oranda
alınması
Egzersize yönelik uygulamalar
 Haftada 3 kez 20 dk egzersiz yapmak
 Gecede 6-8 st uyumak
 Boş zamanlarm1 değerlendirmek

Egzersiz
 Nabız kontrolü ile birlikte egzersiz
yapma
 Haftada 3 kez etkili ve düzenli yapma
 Yeni aktiviteler yaratma

Diger uygulamalar

Beslenme

 Kendi kendine meme muayenesi

 Kalori içeren besin kullanmama

 Emniyet kemeri kullanma

 Günde 3 öğün 4 besin grubunu tüketme

 Güneş ışınlarından korunma

 Vücut fonksiyonlarını destekleyen

 Günlük hijyenik uygulamalar
 Olumlu kişilerarası ilişkiler

koruyan yiyecekler (lifli, düşük toksik
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mad de içeren yiyecekler vb) tüketme
 Besin sanitasyonunu uygulama

2.7. Sağlığı Geliştirme Kavramının Boyutları
Birey, aile, toplum grupları ve toplumun sağlığı yaşadıkları çevreden, sosyal
ortamlardan ve toplumundan etkilenmektedir. Bu nedenle sağlığı geliştirme çok boyutlu bir
kavramdır. Dunn’a göre sağlığı geliştirme kavramının beş temel boyutu bulunmaktadır
(Tablo 5).
Tablo 2.5: Sağlığı Geliştirme kavramının Boyutları
 Bireysel iyilik
 Ailesel iyilik
 Toplumsal iyilik
 Çevresel iyilik
 Sosyal iyilik

Bireysel İyilik
Sağlığı geliştirme çocukluktan yaşlılığa kadar değişen ve gelişen bir süreçtir. Bu
nedenle her yaş döneminin ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Bireyler kendi sağlık
düzeylerini belirlemede kritik bir rol oynarlar. Bireysel düzeyde kazanılan sağlık, toplum
sağlığını da etkilemektedir. Çünkü toplum bireylerden oluşmaktadır Birçok kişisel kararlar
günlük verilir ve yaşam şeklinden, sosyal ve fiziksel çevreden etkilenir. Sağlığı geliştirme
kişisel kararlar ve sağlık uygulamalarının artmasıyla yükselir.
Ailesel İyilik
Aile bireylerden, toplum ise ailelerden oluşmaktadır. Aile dinamik bir yapıdır ve
ailenin sağlık ile ilgili inançları ve uygulamaları bireyin sağlık ile ilgili davranışlarını
doğrudan etkilemektedir. Aile hem bireyin hem de toplumun sağlık inançlarında ve sağlık
davranışlarında kritik bir role sahiptir. Ancak ailenin sağlığı geliştirme üzerindeki etkisini
tanımlayan çok az çalışma vardır. Hemen hemen bütün bireyler ailelerindeki kişilerin
fikirlerinden ve davranışlarından etkilenirler. Her aile karakteristik değerlere rollere ve
güçlere sahiptir. Aile ve aile çevresi sağlıklı veya sağlıksız davranışları uyarabilir, bu durum
bireyin tüm yaşamını etkileyebilir. Toplum sağlığının geliştirilmesinde alile merkezli
çalışmalara daha çok yer verilmesi gerekliliği belirtilmektedir.
Toplumsal İyilik
Toplum, birey, aile ve toplum gruplarından oluşan dinamik bir yapıdır. Topluma
yönelik planlanan sağlığı geliştirme uygulamaları tüm topluma ya da toplumun alt gruplarına
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göre planlanmaktadır. Toplum temelli sağlığı geliştirme programlarının yararları aşağıdaki
gibi özetlenebilir.
 Toplumdaki riskli bireylerden oluşan hedef gruplara düzenlenen programlar ile
daha çok bireye ulaşılabilir. Örneğin, sigara bırakma programlarında tüm ülke düzeyinden çok
sigaraya başlamada risk grubu olan adolesan gruba yönelik programlar planlanmalıdır.


Toplumun değişen sosyal normlarına göre programlar düzenlenebilir

 Büyük toplum gruplarında aynı özellikteki alt gruplarla çalışılmalıdır. Örneğin,
gebelik dönemindeki kadınlara yönelik beslenme programlarının planlanması ve bunun sağlık
sistemi içerisine entegre edilerek gebelerin her ay sağlık birimine gelmesinin zorunlu
kılınarak kadın sağlığının gelişimine etkili bir şekilde katkı sağlanabilir.
 Topluma yönelik programlarda yazılı ve görsel medya kullanılarak etkili bir
şekilde tüm topluma ulaşılabilir.
 Topluma yönelik uygulamaların etkinliği sağlık göstergelerini de etkileyeceği için
programın etkililik düzeyi değerlendirilebilir. Örneğin, adolesan dönem çocuğuna yönelik
planlanan sigaraya başlamayı önleme ile ilgili programların etkili olarak uygulanmasıyla tüm
toplumdaki sigara içime oranı düşebilir.
Çevresel İyilik
Çevre insan yaşamında fiziksel, kişilerarası, ekonomik özellikleri olan bir etkendir.
Birey, aile ve toplumun en üst düzeye ulaşmasında sağlıklı çevre ortamında bulunması
önemlidir. Çevrenin fiziksel özellikleri arasında toksik maddelerin olmaması, temiz ve
güvenli olması, ısı, ışık, gürültü vb. etkenlerin olmaması belirtilebilir. Fiziksel özelliklerin
yeterliliği ekonomik özellikler ile yakından ilişkilidir. İşsizlik, fakirlik gibi etkiler ekonomik
yeterliliği etkilemektedir. Bireyin içinde yaşadığı çevre ile uyum içinde yaşaması gereklidir.
Sosyal İyilik
Sosyal iyilik hali, yasalar ve bütün yaş gruplarının sağlığını koruyan sosyal politikalar
ile ilgilidir. Sosyal olarak iyi olmak toplumu oluşturan tüm bireylerin benzer olarak temel
gereksinimlerinin ve yaşam satandartlarının en üst düzeyde karşılanması demektir. Bu da
toplumun yararını gözeten yasal düzenlemeler ile başarılabilir. Sağlık açısından sosyal iyilik
halinin temel bileşenleri olarak; nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti alma hakkı, nitelikli
beslenme ve barınma olanakları belirtilmektedir.
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Uygulamalar
1) Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları arasındaki farklılıkları tartışınız
2) Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi uygulamalarını inceleyiniz ve farklı yönlerini
tartışınız
3) Sağlığı koruyan ve geliştiren davranışlardan siz hangilerine sahipsiniz?
Açıklayınız
4) Sağlığı geliştirme uygulamaları neden çok boyutludur? Tartışınız
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Uygulama Soruları
1) Sağlık ve hastalık kavramları benzer kavramlar mıdır? Açıklayınız
2) Sağlık eğitimi uygulamaları sağlığı geliştirme uygulamalarını açıklar mı?
Tartışınız.
3) Sağlığı geliştirme ve koruma arasındaki farklılıkları araştırınız.
4) Sağlığı koruyan ve geliştiren davranış örneklerini inceleyiniz
5) Sağlığı geliştirme kavramının boyutlarını okuyunuz ve her boyutta yapılacak
uygulamaları tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm dünya ülkelerinde sağlık politikaları; tüm yaş gruplarındaki bireyleri sağlıklı
kılmak için olumlu sağlık davranışları kazandırmak, kronik hastalık / yetmezlik durumlarında
sağlığı optimize etmek ve sağlıklı çevre oluşturmak üzerine odaklanmıştır. Ulusların geleceği
sağlığı geliştirme planları yapılmasına neden olmuştur. Tüm bu girişimleri açıklayan kavram
“Sağlığı geliştirme” kavramıdır.
Yeni yüzyılda, dünyadaki tüm bireyler büyük bir sağlık siteminin parçası olarak
tanımlanmaktadır. Dünya ülkelerinde var olan bir sağlık sorunun sadece o ülke sınırları
içerisinde kalmayarak diğer ülkeleri de etkilediği fark edilmiştir. Bu nedenle, sağlıklı olmayı
başarmak için küresel ölçütte tüm dünya ülkelerinde sağlığı geliştirme ile ilgili programların
uygulamaya konulması önerilmektedir. Sağlığı geliştirme en üst düzeyli (optimum) sağlık
düzeyidir ve sağlığı koruma, sağlık eğitimi, hastalık gibi bir çok kavramı içeren geniş bir
kavramdır. Bu nedenle sağlık sadece hastalık kavramını içermez çok boyutlu bir süreçtir.
Ancak bu kavramlar çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu bölümde sağlık kavramı
içerisinde koruma, geliştirme, sağlık eğitimi ve hastalık kavramları geniş açıdan açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sağlığı koruma kavramının özellikleri arasında değildir?
a) Bir davranışı yapmama ve sakınmayı ifade eder
b) İyilik ve sağlık durumunun patolojik sürece geçmesini önlemeye yönelik
uygulamalar olarak tanımlanır
c) Hastalık ve yaralanmalardan korunmayı ifade eder
d) Dinamik bir süreçtir
e) Durağan bir süreçtir
2) “Erken teşhis ile hastaların patolojik sürece gitmesini engelleyecek
aktiviteleri ve hastalık oluşmuşsa ileri koruma ile bireyin fonksiyonlarının yeniden
kazandırılmasını içeren” uygulamalar hangi sağlığı koruma düzeyinde uygulanır?
a)

Birinci düzey koruma

b) İkinci düzey koruma
c) Üçüncü düzey koruma
d) Dördüncü düzey koruma
e) Beşinci düzey koruma
3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi
açıklamaktadır
a) Sağlık ve hastalık bir sürecin elemanlarıdır
b) Sağlık ile hastalık birbirinden niteliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
c) Sağlık ve hastalık birbirinin tersi kavramlardır
d) Sağlık ile hastalık birbirinden niceliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
e) Sağlık ve hastalık farklı süreçlerdir
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4) Sağlığı koruma uygulamaları kaç düzeyde uygulanmaktadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5) Aşağıda bazı sağlığı geliştiren davranışlar ile ilgili tanımlar verilmiştir. Hangisi
sağlığı geliştiren davranışı tanımlamaz?
a) Bireyin amacı, en üst düzeyde fiziksel sağlık ve iyilik haline ulaşmak, sağlığını
geliştirmektir.
b) Bireyin aktiviteleri; ılımlı, dengeli sağlık durumunun ötesinde pozitif sağlık
durumunu kazanmaya yöneliktir.
c) Birey, sağlık davranışlarını geliştiren kaynakları arar, iyilik durumunu
geliştirmek için çevresel kaynakları bulur. Hemşirenin rehberliğine ihtiyaç duyar.
d) Birey ve aile; toplumsal ya da gelişimsel olaylardan önce hazırlık veya planlama
yapamaz.
e) Birey, iyilik halini ve sağlığını geliştirmek iç in kendisi çaba harcar.
6) Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
7) Sağlık Eğitimi ve sağlığı geliştirme kavramları benzer kavramlar mıdır?
Açıklayınız.
8) Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları birbirinden farklı kavramlar mıdır?
Açıklayınız.
9) Sağlığı Koruma nedir ve sağlığı koruyan davranışlar nelerdir?
10) Sağlığı Geliştirme nedir ve sağlığı geliştiren davranışlar nelerdir?

Cevaplar: 1) d 2)b 3)a 4)c 5)d

45

3. SAĞLIĞI GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KURAMLAR, MODELLER VE
UYGULAMADA KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Sağlığı Geliştirme İle İlgili Kuramlar (Teoriler) ve Modeller

3.2.

Toplum Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan Kuram ve Modeller

3.2.1 Toplum Düzeyinde Yapılan Sağlığı Geliştirme Programı Uygulama Örnekleri
3.3.

Toplum Gruplarının Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan Kuram ve

Modeller
3.3.1 Okul Temelli Sağlığı Geliştirme Programları
3.3.2 İşyeri Sağlığı Geliştirme Programları
3.4.

Bireysel Düzeyde, Bireyin Sağlık Davranışı ve Değişim Sürecini Açıklama

Üzerine Odaklanan Model ve Teoriler
3.4.1 Sağlığı Geliştirme Modeli
3.4.2 Sağlık İnanç Modeli
3.4.3 Transteoretik Model
3.4.4 Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
3.5.

Bireysel Düzeyde, Bireyin Sağlık Davranışı ve Değişim Sürecini Açıklama

Üzerine Odaklanan Modellerin Uygulamada Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Toplum, toplum grupları ve bireyin sağlığını geliştirmek için yapılacak
uygulamalar neden bir kuram veya bir model temel alınarak planlanmalıdır? Açıklayınız.
2) Toplum Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan Model ve Teoriler nelerdir?
Sıralayınız.
3) Ünitede gösterilen toplum düzeyinde yapılan sağlığı geliştirme program
örneklerini inceleyiniz
4) Toplum Gruplarında okul ve işyerlerinde çalışan bireyler için planlanacak sağlığı
geliştirme uygulamaları neden önemlidir? Tartışınız
5) Hemşire olan bir bilim adamı tarafından geliştirilen sağlığı geliştirme modelinin
kavramsal yapısını inceleyiniz.
6) Bireysel düzeyde yapılan sağlığı geliştirme programları için bu ünitede gösterilen
örnekleri inceleyerek tartışınız.

48

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlığı Geliştirme İle

Sağlığı geliştirme

Okuyarak/Araştırarak

İlgili Kuramlar (Teoriler) uygulamalarının
planlanmasında neden

ve Modeller

Sağlığı Geliştirme İle İlgili
kuramlar ve modeller temel
alınması gerekliliğin
tartışmak
Toplum Sağlığını

Toplum Sağlığını Geliştirme Okuyarak/Araştırarak

Geliştirme Üzerine

Üzerine Odaklanan Kuram

Odaklanan Kuram ve

ve Modelleri açıklamak ve

Modeller

uygulamada kullanımını
açıklamak

Toplum

Gruplarının Toplum

Gruplarının Okuyarak/Araştırarak

Sağlığını

Geliştirme Sağlığını Geliştirme Üzerine

Üzerine

Odaklanan Odaklanan

Kuram ve Modeller

Kuram

Modelleri

ve

açıklamak

uygulamada

nasıl

kullanılacağını açıklamak
Bireysel

Düzeyde, Bireysel Düzeyde, Bireyin Okuyarak/Araştırarak

Bireyin Sağlık Davranışı Sağlık
ve

Değişim

Açıklama
Odaklanan
Teoriler

Davranışı

ve

Sürecini Değişim Sürecini Açıklama
Üzerine Üzerine Odaklanan Model

Model

ve ve

Teorileri

uygulama

açıklayarak
örneklerini

tartışmak
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Anahtar Kavramlar


Sağlığı geliştirme



Kuram



Model
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Giriş
Sağlığı geliştirme kavramının ilk ortaya atıldığı 1970 yılından günümüze kadar,
kavram ile ilgili teorik ve uygulama bilgi kapasitesi hızla artmıştır. Birey, aile, toplum
grupları ve toplumun sağlığını geliştirme ile ilgili politikalar geliştirme, tüm ulusların
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Uygulama sürecinde, bireye ve ilgili toplum
gruplarına olumlu sağlık davranışları kazandırmada sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve
teoriler kullanılmaktadır. Sağlık davranışları ve etkileyen faktörlerin tanılanması ve
açıklanması bir kuram ve modele dayalı olarak yapılabilir. Bu nedenle sağlık davranışları
geliştirmeye yönelik uygulanan sağlığı geliştirme programlarının başarılı veya olumsuz
sonuçlarının açıklanmasında sağlığı geliştirme kuram ve modelleri kullanılabilir. Kuramlar bir
kavramı tüm boyutları ile açıklamaktadır. Modeller ise kuramları temel alarak geliştirilir, bir
ölçüde kuramların uygulamada kullanımına olanak sağlamaktadır. Sağlığı geliştirme
kavramını açıklayan temel kuramlar arasında Sosyal öğrenme kuramı ve Özbakım kuramı yer
almaktadır. Bu kuramlara dayalı olarak pek çok model geliştirilmiştir.

Bu ünitede sağlığı

geliştirme ile ilgili kuram ve modellere, hemşirelik uygulamalarında sıklıkla kullanılan sağlığı
geliştirme modellerine açıklık getirilerek uygulamada nasıl kullanıldığı ile ilgili örneklere yer
verilmiştir.
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3.1. Sağlığı Geliştirme İle İlgili Kuramlar (Teoriler) ve Modeller
Sağlığı geliştirme kavramı ile ilgili kuram ve modellerle ilgili ilk çalışmalar 1990’ lı
yıllarda başlamıştır. Robertson ve Minklar (1994) kavramı ilk inceleyenler arasındadır ve
toplum odaklı stratejileri tanımlamışlardır. Dünya Sağlık Örgütünün 2005 yılında yapılan
Bangkok toplantısında, sağlığı gelişme stratejilerinin küresel olarak uygulanabilmesi için net
ve açık sonuçlara ulaşılması gerekliliği belirtilerek, sağlığı geliştirmek için politikalar,
ortaklık kurma yöntemleri geliştirilmesi, modeller geliştirilmesi, etkin sağlığı geliştirme
programlarının kanıta dayalı değerlendirilmesi, geliştirme girişimlerinin rapor edilmesi ve
ulusal düzeyde araştırmalarla sağlığın küreselleşmesinin desteklenmesi önerilmiştir. Sağlığı
geliştirme kavramının tarihsel gelişim süreci değerlendirildiğinde ile ilgili çalışmaların son 13
yılda hızla arttığı belirtilebilir.
Sağlığı geliştirme kavramı, birey, aile, toplum grupları ve toplumun sağlığını optimum
düzeye çıkarılmasını sağlayan yöntemler ve etkileyen faktörlere odaklıdır. Bu yöntem ve
faktörler, konu ile kuram ve modellerle açıklanabilir. Birey, aile, toplum grupları ve toplum
sağlığını geliştirmede kullanılan pek çok kuram ve model bulunmaktadır. Kuram (teori),
kavramlara anlam kazandıran, çok yönlü düşündüren ve aralarında ilişkiyi açıklayan
sistematikdir. Model ise, kurama göre daha genel ve esnek anlatım biçimleridir ve ilgili
kavramların bilimsel olarak test edilmesine olanak sağlar, genellikle bir kuramı temel alırlar.
Sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve modelleri genellikle üç bölüm halinde
gruplandırılmaktadırlar Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Toplum sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram ve modeller

2.

Toplum gruplarının sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram ve modeller

3. Bireysel düzeyde, bireyin sağlık davranışı ve değişim sürecini açıklama üzerine
odaklanan kuram ve modeller(Şekil 3.1).
Şekil 3.1. de görüldüğü gibi toplum sağlığını geliştirme uygulamaları geniş toplumlara
yöneliktir. Bu nedenle toplum düzeyinde sağlığı geliştirme uygulamalarında kullanılacak
kuram ve modeller geniş toplumlarda uygulamaların planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Toplum grupları ise toplumun içinde yer alan okul,
işyeri, yaşlı bakım evleri vb kurumlarda uygulanan sağlığı geliştirme faaliyetlerini kapsar. Bu
gruplar belirli bir yaş grubunu, belirli faaliyet yapan bireyleri içerdiği için bu gruplara özel
sağlığı geliştirme uygulamaları planlanması gereklidir. Bu nedenle bu gruplarda
uygulanılabilecek kuram ve modeller uygulamada kullanılmaktadır. Bireysel düzeyde
yapılacak sağlığı geliştirme uygulamaları birey ve ya bireylerin oluşturduğu gruplar üzerinde
yapılabilir. Örneğin 15-49 yaş grubu kadınlara yönelik meme sağlığı geliştirme programları
gibi. Bu düzeyde kullanılabilecek kuram ve modeller uygulamalarda kullanılmaktadır.
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BİREYSEK KURAM Ve
MODELLER
TOPLUM GRUPLARINA
YÖNELİK KURAM Ve
MODELLER
TOPLUMA YÖNELİK
KURAM Ve MODELLER

Şekil 3.1: Sağlığı Geliştirme Kuram ve Modellerin Boyutları

3.2. Toplum Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan Kuram ve
Modeller
Toplum düzeyinde uygulanacak sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan birçok kuram vardır. Bunlardan uygulamada
sıklıkla kullanılanları;


Toplum organizasyon kuramı (Community Organization Theory)



Organizasyonel değişim kuramı (Organisational Change Theory)



Değişimin yayılması kuramıdır (Diffusion of innovations Theory)

Bu ünitede toplum düzeyinde kullanılan bu kuramların kavramsal
açıklanmamış, uygulamada kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir.

yapısı

3.2.1. Toplum Düzeyinde Yapılan Sağlığı Geliştirme Programı
Uygulama Örnekleri
Toplum düzeyinde yapılan çalışmalarda, yukarıda belirtilen toplum odaklı kuram ve
teoriler kullanılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde çalışma konularının;
ruh sağlığı, kalp sağlığının geliştirilmesi, madde kullanımının önlenmesi, meme kanseri
taraması, tek risk faktörüne yönelik olarak sigara kullanımını önleme üzerine odaklanıldığı
görülmektedir. Konu ile ilgili olarak birçok çalışma olmasına rağmen, uygulamayı açıkça
yansıttığı ve güçlü yöntemler kullanıldığı düşünülen üç örnek üzerinde durulacaktır.
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Birinci örnek oldukça geniş bir toplum üzerinde Amerika Birleşik devletleri’nde
yapılan “Stanford Beş şehir” sağlığı geliştirme programı örneğidir. Bu program beş şehri içine
alan ve sekiz yıl süren bir programdır. Ayrıntıları Tablo 3.1’de gösterilmiştir.
Tablo 3. 1: Stanford Beş Şehir Sağlığı Geliştirme Programı

Bu proje kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yönelik olarak toplumun
eğitilmesini amaçlayan geniş toplum temelli deneysel bir çalışmadır. İki şehir deney grubu,
üç şehir ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir.
Toplum temelli sağlık eğitimi ve hastalık izlemi ile ilgili toplum düzenlemelerini içeren
girişimler 8 yıl sürmüştür. Hastalık ile ilgili risk faktörleri dört veri toplama formu ile
tanımlanmış ve izlenmiştir.
Çalışma kardiyovasküler hastalıklarla ilgili olarak, hastalığın epidemiyolojisi, iletişim,
sağlık eğitimi, davranış değişimi ve toplumun organizasyonu ile ilgili önemli bilgiler
sağlamıştır. Ayrıca tüm toplumda hastalık ile ilgili sağlık harcamalarının azalmasını da
sağlamıştır.
Tüm toplumda hastalık riskinin %20 azalması hedefine ulaşılmıştır (Farquhar et.all.
1985).

İkinci örnek Amerika Birleşik Devletleri’nde Kansas’da yapılmıştır. Bu programda
sağlığı geliştirme uygulamaları 430.000 kişiyi kapsamıştır Programın ayrıntıları Tablo 3.2’ de
gösterilmiştir.
Tablo 3.2: Kansas Sağlığı Geliştirme Programı

Bu program Toplumun sağlığının geliştirilmesi amacıyla planlanmış ve adölasan
gebelikler, madde kullanımı, kardiyovasküler hastalık ve kanser riskinin azaltılması ve kırsal
toplumun sağlığını geliştirme hedefleri belirlenmiştir.
Yerel halk, askeri üstler, hapishaneler ve kırsal kesimde yaşayanlar olmak üzere
yaklaşık olarak toplam 430.000 kişi çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma, bir grup
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araştırmacı tarafından yürütülmüş, sivil toplum örgütlerinden mali destekler sağlanmış ve
okul/toplum cinsel risk azaltma modeli, organizasyonel toplum teorileri kullanılmıştır.
Girişimler; okul temelli girişimler, toplum ile etkileşim toplantıları, danışmanlıklar,
tedavi olanakları, akran eğitimleri, cinsellik eğitim kulüpleri, sosyal kuluplerin kurulması ve
katılımın sağlanması gibi bir dizi girişimler uygulanmıştır.
Üç yıllık dönem sonunda ilgili hedeflere ulaşılmıştır (Stephen et all. 2011).

Üçüncü örnek Amerika Birleşik Devletleri’nde Newyork’da uygulanan bir sağlığı
geliştirme programının uygulamalarını yansıtmaktadır. Programın ayrıntıları Tablo 3.3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. 3: Newyork Rockland Sağlığı Geliştirme Programı

Bu çalışma, ilçe belediye sağlık birimi tarafından yürütülmüş ve 2003-2008 yılları
arasında sürdürülmüştür. Projenin bütçesi bir milyon dolardır. Hem sigara kullanımı hemde
pasif içiciliğe maruz kalmayı önlemek amaçlanmıştır.
Çalışmanın temel aşamalarının planlanmasında “Temel halk sağlığı hizmetleri modeli”,
grup çalışmalarında ise “Sosyal öğrenme teorisi” ve “Transteoretik model” kullanılmıştır.
Ev, okul, işyerleri ve toplum merkezlerinde uygulamalar yapılmıştır. Girişimler olarak;
tanılama, eğitim, destek grupları, politika oluşturma, sağlık bakımı, sağlık insan gücünün
eğitimi, değerlendirme, izlem girişimleri yapılmıştır.
Proje sonunda sigara içme oranı %22 den %17,9’a düşmüş ve ilçe sağlık
harcamalarında 24 milyon dolarlık bir azalma sağlanmıştır (Lieberman et all. 2013).

3.3. Toplum Gruplarının Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan
Kuram ve Modeller
Okul ve işyerleri, sağlığı geliştirme programlarının en etkin uygulandığı toplum
grupları olarak tanımlanmaktadır. Bu gruplarda yer alan bireyler, bir kurumun içinde yer
almaktadırlar. Kurumun politikası, iç ve diş olanakları, sağlığı geliştirme programlarını
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etkilemektedir. Uygulamada “Sosyal öğrenme teorisi” ve bu kuramla ilişkili olan “Sağlığı
geliştirme modeli”, “Sağlık inanç modeli”, “Transteoretik model” gibi modeller
kullanılmıştır. Deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir. Literatürde, okul ve işyeri
temelli sağlığı geliştirme programlarını değerlendiren çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır.
Bu bölümde, yöntem açısından uygun bulunan çalışmalar seçilerek örnek olarak
gösterilmiştir. Ayrıca kitabın 11,12 ve 13. ünitelerinde okul ve iş sağlığı geliştirme
programları ayrıntıları ile açıklanacaktır.

3.3.1. Okul Temelli Sağlığı Geliştirme Programları
Okul belirli yaş grubundan ve riskli gelişimsel dönemde olan çocuk ve gençleri
kapsaması, özel bir çevreyi içermesi ve öğretmen ve veli gibi diğer bireyleri de kapsaması
nedeniyle sağlığı geliştirme programalrının uygulanamsı açısından önemli kurumlardır.
Ayrıca bireylerin uzun sürelerde okul çevresinde bulunmaları sağlığı gelişitrme
programalrının değerlendirilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Okullarda yapılan sağlığı
geliştirme programları ile ilgili araştırmaların değerlendirildiği 2011 yılında yapılan bir
çalışmada, 200’ün üzerinde araştırma olduğu belirlenmiştir. Araştırma konuları olarak
sıklıkla; cinsellik, obezite ve adölasan gebelikler, madde kullanımı, okul güvenliği konuları
ile çalışıldığı belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak uygulama yöntemlerinin güçlü olduğu
düşünülen iki örnek üzerinde durulacaktır.
Birinci örnek Amerika Birleşik devletleri’nde 7. Ve 8. Sınıf öğrencilerinde yapılan bir
programdır. Ayrıntılar Tablo 3.4.’de gösterilmiştir.
Tablo 3.4: Okul Sağlığı Geliştirme Programı Örneği

Amerika Birleşik Devletlerinde, bir bölgedeki okullarda öğrenim gören Afikalı-Amerikan ve
Hispanik 7. Ve 8. Sınıf öğrencilerine yapılan madde kullanımının önlenmesi çalışmasında,
kültüre özel girişimler planlanmış ve uygulanmıştır.
Çalışmada sağlığı geliştirme modeli temel alınmıştır. Girişim olarak; karar verme ve iletişim
süreçlerinin geliştirilmesi, beceri geliştirme, stres yönetimi, öz bakım becerilerinin
geliştirmesi, tedavi, rol play, video, kültürel özellikleri içeren hikâyeler vb. uygulanmıştır.
Çalışma sonunda alkol ve madde kullanımının azaldığı bulunmuştur (Fogey et all. 1997).

İkinci örnek Türkiye’de yapılmıştır. Adölasan grupta sigara bırakma davranışlarına
yönelik yapılmıştır. Ayrıntılar Tablo 3.5’de gösterilmiştir
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Tablo 3.5: Adölasanlarda Sigara Bırakma davranışları Geliştirme Örneği
Transteoretik model temel alınarak yapılan bu çalışmada adölasanlarda sigara bırakma
davranışlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 274 adölasan ile yapılmış ve modelin
değişim aşamalarına uygun girişimler planlanmış ve uygulanmıştır.
Girişim sonrası 3. ayda sigara bırakma oranı
bulunmuştur (Erol ve Erdoğan 2008).

%18,3, 6. Ayda ise %33,3 olarak

3.3.2. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programları
Günümüzde Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısı çalışmaktadır. Çalışan insanların
yaşamlarının çok büyük kısmı çalışma ortamında geçmektedir. Ancak çalışma ortamı çalışan
sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel, kimyasal, psikolojik vb. pek çok tehlike ve risik
barındırmaktadır. Ayrıca çalışanlar kardiyovasküler, kanser vb. genel sağlık sorunlarına da
maruz kalabilmektedirler. İşyerlerinde sunulacak sağlık hizmetleri çalışan sağlığının
korunması ve geliştirilmesinde önemli bir yer tutumaktadır. Ayrıca toplumların büyük
kısmının çalıştığı göz önüne alındığında bu hizmetlerin toplumun sağlık düzeyinin gelişimine
de katkı sağlayacağı belirtilebilir. İşyeri sağlığı geliştirme programalarının yapısı ve genel
özellikleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 12. Ünitede yapılacaktır. Bu bölümde iki örnekle
işyeri sağlığı geliştirme programlarının çalışan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri
açıklanacaktır.
Birinci örnekde yer alan sağlığı geliştirme programıotobüs şöförleri ile yapılmıştır.
Programın ayrıntıları Tablo 3.6’da gösterilmiştir.
Tablo 3.6: İşyeri Sağlığı Geliştirme Programı Örneği
Bu çalışmada, çalışanların fiziksel aktivite düzeyleri ve işyeri ortam algıları, sosyobilişsel özellikler, öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Program 1.092 otobüs şoförünü kapsamaktadır. Çalışanların fiziksel aktivite düzeyinin kötü
olduğu belirlenmiştir.
Düzenli fiziksel aktivite yapma davranışlarını, çalışma ortamının kötü algılanmasının ve
öz yeterlilik düzeylerinin kötü olmasının olumsuz olarak etkilediği bulunmuştur.
Bu engellere yönelik yapılan girişimler sonucunda çalışanların fiziksel aktivite yapma
sıklıklarında artış sağlanmış ve dolaylı olarak fiziksel iyilik düzeyinde gelişme
sağlanmıştır (French ve ark. 2006).
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İkinci örnek Hollanda’da çalışanlar üzerinde sebze meyve tüketimini arttırmak
amacıyla yapılmıştır. Programın ayrıntıları Tablo 3.7’de gösterilmiştir.
Tablo 3.7: İşyeri Sağlığı Geliştirme Program Örneği 2
Bu program çalışanların beslenme davranışlarını (meyve, sebze ve yağ tüketim düzeyleri) ve
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır ve 1604 çalışan izlenmiştir. Çalışanların,
meyve/ sebze tüketimi düşük, diyette yağ tüketim oranı ise fazla bulunmuştur.
Çalışanların beslenme davranışlarını; psiko- sosyal desteğin, beslenme ile ilgili afiş,
broşür dağıtılmasının ve eğitimin olumlu etkilediği belirlenmiştir. Buna yönelik yapılan
girişimler çalışanaların meyve ve sebze tüketimlerini arttırmalarına ve yağ tüketimlerini
azaltmalarına neden olmuştur. Dolaylı olarak ise çalışanalrın fiziksel iyyilik düzeyelerinin
geliştiği belirlenmiştir (Henkens ve ark. 2008).

3.4. Bireysel Düzeyde, Bireyin Sağlık Davranışı ve Değişim Sürecini
Açıklama Üzerine Odaklanan Model ve Teoriler
Bireysel düzeyde yapılan sağlığı geliştirme programlarında sıklıkla kullanılan
modeller;


Sağlık inanç modeli (Health Belief Model)


Bilgi-motivasyon-davranış
Bahavioral Skills Model)

becerileri

modeli

(Information-Motivation-



Planlanmış davranış teorisi (Theory of Planned Behavior)



Transteoretik model (Transtheoretical Model)



Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli



Sağlığı geliştirme modelidir (Health promotion model)

Bu modellerden özellikle Sağlık inanç modeli, Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli,
Sağlığı Geliştirme Modeli ve Transteoretik Model hemşirelik araştırmalarında en sık
kullanılan modellerdir. Bu modellere dayalı olarak yapılmış araştırma sonuçları hemşirelik
uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu nedenle öncelikle bu modellerin kavramsal yapısı
açıklanacak daha sonra örnekler verilecektir
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3.4.1. Sağlığı Geliştirme Modeli
Sağlığı Geliştirme Modeli, 1982-1984 yılları arasında hemşire bir teorisyen olan
Pender tarafından geliştirilmiştir.Model hemşirelik araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır
Sosyal öğrenme teorisinden kaynaklanan model, bireyin sağlığı geliştiren davranışlarını
etkileyen bilişsel süreçlerin önemini açıklamaktadır. Sağlığı Geliştirme Modeli;


Bireysel özellikler ve deneyimler,



Davranış-özel bilişsel süreçler ve etkileri,



Davranış sonuçları

olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır. Modelin kavramsal yapısı Şekil 1’de
gösterilmiştir. Model pek çok toplum grubu üzerinde test edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır.
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Şekil 1: Sağlığı Geliştirme Modeli Kavramsal Yapısı
(Kaynak: Pender, N.J., Murdaugh, C.L. ve Parsons, M.A. (2001). Health Promotion
in Nursing Practice, Fourth Edition, New Jersey,s.60)

3.4.1.1.Sağlığı Geliştirme Modeli Bileşenleri
1. Bireysel Özellikler ve Deneyimler
a. Önceki Davranışlar İle İlgili Deneyimler: Davranışsal faktörler Sağlığı
Geliştirme Modeli’nde davranışla ilgili önceki deneyimler olarak yer almaktadır. Bu
deneyimlerin yeni kazanılacak davranışın oluşmasında % 75 oranında etkili olduğu
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belirtilmektedir. Örneğin; daha önce sigara içen ancak akciğer hastalığı geçiren bir kişinin
sigarayı bırakması daha kolay olmaktadır.
b. Kişisel Faktörler: Kişisel faktörler; biyolojik, psikolojik ve sosyo kültürel
faktörler olarak ayrılmıştır. Biyolojik faktörler; yaş, beden kitle indeksi, puberte, menapoz,
fiziksel kapasite, dayanıklılık ile ilgilidir. Psikolojik faktörler; öz-saygı, öz-motivasyon ve
sağlık durumunu algılamadır. Sosyokültürel faktörler ise; etnik köken, kültürel yapı, eğitim ve
sosyo ekonomik durumdur. Kişisel faktörler bireyin bilişsel süreçlerini, tepkilerini ve sağlık
davranışını etkilemesine rağmen bazı kişisel faktörler değiştirilemez. Bu nedenle bu
faktörlerin değişkenliğine göre sağlık davranışları da farklı etkilenecektir. Örneğin Amerikan
ve Türk gençlerinin sağlık davranışları etnik köken kültürel yapı nedeniyle farklılık
gösterebilir .
2. Davranış-Özel Bilişsel Süreçler ve Etkileri
a. Davranış değiştirmenin yararlarını algılama: Yarar Algısı, “Sağlığı Geliştirme
Modeli”nde bireyin davranışlarını şekillendirmesinde en büyük etkiye sahip değişkenlerden
biridir. Sağlığı geliştirme programlarında bireyin yarar algısına yönelik yapılacak hemşirelik
girişimleri en temel aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Birey davranış değişiminin sağlığı
üzerindeki olumlu etkilerini algılar ve benimserse yeni davranışa başlamaya olumlu etkileri
olacaktır. Bu aşamada olumlu sağlık davranışının yaşam kalitesi ve sağlıklı olma üzerindeki
etkilerine yönelik farkındalık yaratacak eğitim programlarının uygulanması önemli bir yer
tutmaktadır.
b. Davranışın değiştirmenin engellerini algılama: Birey yeni bir davranışa başlama
ve sürdürme sürecinde kişisel, psikolojik, kültürel kaynaklı pek çok engelle karşılaşabilir. Bu
engeller; ekonomik nedenler, zaman problemleri, davranışın güç olması, davranışın bireyin
etkileşim içerisinde olduğu kişiler tarafından desteklenmemesi vb. gibidir. Örneğin sigara
bırakma sürecindeki bireye arkadaşlarının sigara ikram etmesi davranış değişimini etkileyen
önemli bir engeldir.
c. Öz-Etkililiği Algılama: Bireyin belli bir davranışını başarılı bir şekilde
yapabileceğine ilişkin kendisi hakkındaki yargısı, inancı öz etkililik olarak tanımlanmaktadır.
Sağlığı Geliştirme Modeli’nde sağlık davranışının öğretilmesinden sonra, bilginin ve
becerinin uygulanmasını sağlayan temel özellik olarak tanımlanmıştır. Araştırmacılar, öz
etkililiğin olumlu davranış değişikliliğin sürekliliğinde önemli bir rol oynadığını
belirtmektedir. Ayrıca stresin öz-etkililiğin üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ve yeniden
sağlıksız davranışlara dönme eğilimini artırdığı da görülmüştür.
d. Uygulamaya geçme ile ilgili duygular: Bu aşamada birey yeni davranış ile ilgili
olumlu duygular taşırsa davranışa başlaması ve sürdürmesi kolaylaşmaktadır. Örneğin kilo
vermeye çalışan birey sürekli olarak “kilo veremiyorum, hiçbir zaman zayıflayamayacağım”
gibi duygulara sahipse bu davranış önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bunun yerine
“kilo vermeyi başarabilirim” düşüncesi kilo vermesini kolaylaştıracaktır.
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e. Kişiler Arası Etkiler: Sağlık davranışlarını kazanma ve sürdürmede; aile,
arkadaş, sağlık görevlileri ve akrabalarla iyi etkileşimin önemli olduğu belirtilmektedir.
Örneğin, sigarayı bırakan kişinin bu davranıştaki sürekliliğinde diğer aile bireylerinin
desteğinin önemi belirtilmiştir.
f. Durumsal Etkiler: Etkileşim içinde olunan çevre bireyin davranışlarını direkt
etkilemektedir. Örneğin, birey sigara bağımlısı bile olsa sigara içilmeyen bir ortamda
bulunduğunda sigara içme davranışını gerçekleştiremez. Bireyin olumsuz sağlık davranışlarını
değiştirebilmesi için, çevresindeki olumsuzluklar ile başedebilmesi, çevresini
degiştirebilmesi, kendi isteklerini belirleyebilmesi, gereklidir.
3.

Davranış Sonuçları

a. Davranışa Karar Verme: Bu aşama bireyin artık sağlık davranışını sergilediği,
harekete geçtiği aşamadır. Birey kendisi ile davranışı sürdüreceğine dair bir sözleşme
imzalayarak kendisine bir söz verir ve yeni davranışıyla ilgili olarak sergileyeceği stratejileri,
kendi yaşam biçimine göre belirler. Örneğin egzersiz için uygun saat bulamayan birey çalışma
saatleri içinde uygun aktiviteler belirleyebilir. Bunun için günde üç defa iş yerinin
merdivenlerini inip çıkarak aktivitelerini sürdürebilir.
b. Davranış Değiştirme Düşük kontrol ve Yüksek kontrol: Sağlık davranışları ile
ilgili önemli engellerden birisi ihtiyaç duyulduğu zaman hemen karşılamaktır. Örneğin kilo
verme sürecinde acıkan bireyin öncelikli olarak tokluk hissini sağlamak için o anda ne bulursa
yemesidir. Kilo almamak için yemek miktarını az seçebilir ancak bu düşük kontroldür. Buna
karşın bu birey yemek tercihlerini düşük yağlı, kalorisi zengin lifli, vitaminli, proteinli
yiyeceklerden yana kullanırsa önceliklerini belirler ve davranışı üzerinde yüksek kontrol
sağlamış olur.
Uygulamada bu değişkenler konuyla ilgili olarak geliştirilen ölçekler kullanılarak
ölçülebilir. Böylece bireyin davranışının şekillenmesi ve yapmama ile ilgili engelleri
belirlenerek bu konuda desteklenebilir.

3.4.2. Sağlık İnanç Modeli
Sağlık inanç modeli 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir. Modelin çıkış noktası; bazı
insanların hastalıklardan korunmak için koruyucu önlemleri alırken bazı insanların neden bu
önlemleri almadığı sorusuna açıklık getirmektir. Bu yıllarda, önemli bir halk sağlığı sorunu
olan tüberküloz çok yaygındı ve bireyler tüberküloz taramalarına katılmıyorlardı. Ayrıca
servikal kanser erken tanısı için pap smear testi ve bağışıklama hizmetleri ücretsiz veya çok
düşük ücretle sunulmasına rağmen yaralanan birey sayısı çok düşüktü. Bu noktada sağlık
inanç modeli, koruyucu önlemleri kullanacak veya kullanmayacak bireyleri belirleme ve
sağlığı koruma davranışlarına karşı geliştirilecek dirence karşı girişimleri belirlemede oldukça
önemli olarak kabul edilmiştir.
Model Lewin ve Becker’in sosyopsikolojik kuramı temel alınarak 1950 yılında
Hochbaum,Kegeles,Leventhal ve Rosenstock tarafından geliştirilmiştir. Sağlık inanç modeli,
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başta meme kanseri erken tanı ve tarama davranışları olmak üzere bağışıklama davranışları,
sigara içme davranışları vb. ile ilgili koruyucu davranışları ve etkileyen faktörleri belirlemek
amacıyla kullanılmaktadır. Model bireyin hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için
yaptığı davranışları ve etkileyen faktörleri açıklar. Sağlık inanç modelini açıklayan yedi
değişken tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir.
1.
gösterir.

Yatkınlık algısı: bireyin hastalığa yakalanmadaki riskini algılama düzeyini

2. Ciddiyet algısı: bireyin hastalığın önemini,ciddiyetini ve sonuçlarını algılama
düzeyini gösterir.
3. Yarar algısı: Bireyin hastalıktan korunmak için yapılması gereken davranışların
yararını algılama düzeyidir.
4. Engel algısı: Sağlık davranışlarını etkileyen fiziksel,psikososyal ve ekonomik
durumun algılanmasıdır.
5.

Güven algısı: Bireyin sağlık davranışını başarılı olarak yapabilme algısıdır

6.

Sağlık motivasyonu: Sağlık davranışını yapma konusunda istekli olma düzeyidir.

7. Eyleme geçiriciler: Bireyi harekete geçiren hastalığın belirtileri, basın yayın
organları vb etkenlerdir.
8.

Diğer değişkenler: sosyodemografik, sosoyo psikolojik değişkenlerdir.

Uygulamada bu değişkenler konuyla ilgili olarak geliştirilen ölçekler kullanılarak
ölçülebilir. Böylece bireyin davranışı yapmama ile ilgili engelleri belirlenerek bu konuda
desteklenebilir. Bu ünitenin son bölümünde sağlık inanç modeli kullanılarak yapılmış bir
araştırma gösterilmiştir.

3.4.3. Transteoretik Model
Transteoretik model yetişkinlerde sigarayı bırakma üzerine yapılmış yaygın
araştırmalara temellendirilerek Prochaska ve DiClemente tarafından geliştirilmiştir. Bu
modele göre sağlıkla ilgili davranışlar; kişinin sağlığı tehdit eden davranışları bırakma veya
sağlıklı davranışları sürdürememe konusunda beş aşamalı olarak değişebilir. Bu aşamalar
aşağıda açıklanmıştır
1. Niyet öncesi aşama: Bireyin olumsuz bir sağlık davranışını bırakma veya
sürdürme ile ilgili olarak en az 6 ay içinde herhangi bir düşüncesi bulunmamaktadır.
2.
Niyet aşaması: Birey ilk 6 ay içinde özel bir davranışı bırakma veya adapte olma
ile ilgili olarak ciddi düşünceye sahiptir (değişikliği düşünme).
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3. Planlama veya Hazırlık Aşaması: Geçmiş yıllarda olumsuz davranışı bırakmayı
veya olumlu davranışa adapte olmayı deneyen kişi gelecek ay içerisinde değişiklik yapma
niyetine odaklanmıştır (küçük değişiklikler yapma).
4. Harekete geçme aşaması: Bu aşama kişinin davranış değişikliği yaptığı 6 aylık
periyodu ve sürdürülebilirliği kapsar (aktif bir şekilde davranış değişikli yapma)
5. Sürdürme: Bu hareketten 6 ay sonra başlayan ve süresiz devam eden periyottur
(değişimin zaman içindeki sürdürülebilirliği).
Model çoğunlukla sigara, alkol ve madde kullanımı ile ilgili olarak bu davranışları
bırakma çalışmalarında kullanılmaktadır. Öncelikle bireyin davranışı bırakma veya sürdürme
ile ilgili olarak yukaruda belirtilen aşamalardan hangisinde olduğu belirlenir ve daha sonra
girişimler planlanır. Modelin değişkenlerini ölçmek için geliştirilmiş bir çok ölçek
bulunmaktadır.

3.4.4. Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
Sağlık davranışı etkileşim modeli, sağlığı geliştirme ve risk azaltmaya yönelik
eylemlerin kapsamlı bir açıklamasını sağlamak için hem kişiye yönelik dış faktörlere hem de
kişinin özelliklerine odaklanır. Model kişi ile ilgili, demografik özellikler, sosyal etki, daha
önceki sağlık hizmetleri deneyimi ve çevresel kaynaklar gibi değişkenleri içerir.

3.4.5. Bireysel Düzeyde, Bireyin Sağlık Davranışı Ve Değişim Sürecini
Açıklama Üzerine Odaklanan Modellerin Uygulamada Kullanımı
Bu düzeyde, kadın, yaşlı, kronik hastalıklı bireyler ile yapılan çalışmalar yer
almaktadır. Bu çalışmalar bireyin içinde yaşadığı çevrede yapılmıştır. Sağlık inanç modeli,
Sağlığı geliştirme modeli, Transteoretik model, Planlanmış davranış teorisi gibi kuram ve
modellerle çalışılan çalışmalar yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak ilgili literatürde çok
sayıda araştırmaya ulaşılabilir. Bu bölümde seçilmiş iki örnek gösterilmiştir.
Birinci örnek Kore’de kronik hastalığı olan yetişkin bireylerde fifziksel aktivite
davranışını geliştirmek amacıyla yapılan sağlığı geliştirme programını içermektedir.
Ayrıntılar Tablo 3.7’de gösterilmiştir.
Tablo 3.8: Kronik Hastalıklı Bireylerde Fiziksel Aktivite Davranışı Geliştirme Programı
Bu çalışmada kronik hastalığı olan Koreli yetişkin bireylerde olumlu fiziksel aktivite
davranışları geliştirmede sağlığı geliştirme modeli kullanılmıştır. Program kapsamına 400
kronik hastalıklı birey alınmıştır.
Fiziksel aktivite davranışları kazandırmaya yönelik olarak sağlığı geliştirme modelinin
bileşenleri göz önüne alınarak girişimler planlanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
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Çalışma sonunda sağlığı geliştirme modelinin fiziksel aktivite davranışı yapma
üzerinde %54 oranında etkili olduğunu göstermiştir (Shin ve ark. 2005).
İkinci örnekde bir grup kadında meme kanseri tarama davranışları geliştirmeye
yönelik uygulanaan meem sağlığı geliştirme programı açıklanmıştır (Tablo 3.8).
Tablo 3.9: Meme Sağlığı Geliştirme Programı
Bu program, meme sağlığını geliştirme programının kadınların meme muayenesi yapma,
mamografi çektirme, meme sağlığını koruma bilgisi ve sağlık inançları üzerine etkisini
değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmada “Sağlık inanç modeli” temel alınmıştır.
Çalışmada kadınların meme kanseri tarama davranışlarını geliştirme için sağlık inanç
medeli değişkenleri göz önüne alınarak geliştirilen girişimler uygulanmış ve kadınların
davranışları üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
Çalışma sonunda, kadınların meem muayenesi yapma, mamografi yaptırma
sıklıklarının arttığı, bilgi düzeylerinin geliştiği ve sağlık inanaçlarının olumlu yönde
geliştiği belirlenmiştir (Secginli ve Nahcivan 2012).
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Uygulamalar
1) Bu ünitede açıklanan toplum düzeyinde yapılan sağlığı geliştirme programı uygulama
örneklerinden birini seçerek elektronik ararma motorlarından tam metnini indiriniz. Çalışmada hangi
kuram ve modeller nasıl kullanılmış inceleyiniz.
2) Bu ünitede açıklanan Toplum gruplarının sağlığını geliştirme üzerine odaklanan
uygulama örneklerinden birini seçerek elektronik aarma motorlarından tam metnini indiriniz.
Çalışmada hangi kuram ve modeller nasıl kullanılmış inceleyiniz.
3) Bu ünitede açıklanan Bireysel düzeyde, bireyin sağlık davranışı ve değişim sürecini
açıklama üzerine odaklanan uygulama örneklerinden birini seçerek elektronik arama motorlarından
tam metnini indiriniz. Çalışmada hangi kuram ve modeller nasıl kullanılmış inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Toplum, toplum grupları ve bireyin sağlığını geliştirmek için uygulanacak sağlığı
geliştirme programları neden kuram ve modeller temel alınarak planlanmalıdır? Açıklayınız.
2) Sağlığı geliştirme modeli’nin değişkenlerini inceleyiniz ve sağlık davranışları üzerinde
nasıl etkili olabileceğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlığı geliştirme kavramının ilk ortaya atıldığı 1970 yılından günümüze kadar, kavram ile
ilgili teorik ve uygulama bilgi kapasitesi hızla artmıştır. Uygulama sürecinde, bireye ve ilgili toplum
gruplarına olumlu sağlık davranışları kazandırmada sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve teoriler
kullanılmaktadır. Sağlık davranışları ve etkileyen faktörlerin tanılanması ve açıklanması bir kuram ve
modele dayalı olarak yapılabilir. Bu nedenle sağlık davranışları geliştirmeye yönelik uygulanan
sağlığı geliştirme programlarının başarılı veya olumsuz sonuçlarının açıklanmasında sağlığı
geliştirme kuram ve modelleri kullanılabilir. Sağlığı geliştirme kavramının tarihsel gelişim süreci
değerlendirildiğinde ile ilgili çalışmaların son 13 yılda hızla arttığı belirtilebilir.
Sağlığı geliştirme kavramı, birey, aile, toplum grupları ve toplumun sağlığını optimum düzeye
çıkarılmasını sağlayan yöntemler ve etkileyen faktörlere odaklıdır. Bu yöntem ve faktörler, konu ile
kuram ve modellerle açıklanabilir. Birey, aile, toplum grupları ve toplum sağlığını geliştirmede
kullanılan pek çok kuram ve model bulunmaktadır. Sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve modelleri
genellikle üç bölüm halinde gruplandırılmaktadırlar Bunlar; Toplum sağlığını geliştirme üzerine
odaklanan kuram ve modeller, Toplum gruplarının sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram ve
modeller ve Bireysel düzeyde, bireyin sağlık davranışı ve değişim sürecini açıklama üzerine
odaklanan kuram ve modellerdir. Bu ünitede bu üç düzey için ilgili kuram ve modellere
temellendirilerek uygulanmış çok çeşitli sağlığı gelişitrme programı örneklerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi modelleri tanımlamaktadır?
a) Kavramlara anlam kazandırır çok yönlü düşünmeyi sağlar
b) Kavramlar arası ilişkiyi açıklayan sistematik bir yaklaşımdır
c)

İlgili kavramların bilimsel olarak test edilmesine olanak sağlar

d) Kavramların kesin ve net olarak açıklanmasını sağlar
e) Kavram ve etkileyen faktörleri açıkça tanımlar
2) Sağlık inanç modeli’nin kaç tane temel bileşeni bulunmaktadır?
a)

1

b) 2
c) 4
d) 7
e) 8
3) Prochaska ve DiClemente tarafından geliştirilen modelin adı nedir?
a) Sağlık inanç modeli
b) Planlanmış davranış teorisi
c) Transteoretik model
d) Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
e) Sağlığı geliştirme modeli
4) Çoğunlukla sigara, alkol ve madde kullanımı ile ilgili olarak bu davranışları bırakma
çalışmalarında kullanılan model aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transteoretik model
b) Sağlık inanç modeli
c) Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
d) Sağlığı geliştirme modeli
e) Planlanmış davranış teorisi
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5) Sağlığı geliştirme ve risk azaltmaya yönelik eylemlerin kapsamlı bir açıklamasını
sağlamak için hem kişiye yönelik dış faktörlere hem de kişinin özelliklerine odaklanan model
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transteoretik model
b) Sağlık inanç modeli
c) Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
d) Sağlığı geliştirme modeli
e) Planlanmış davranış teorisi
6) Toplum, toplum grupları ve bireyin sağlığını geliştirmek için yapılacak uygulamalar
neden bir kuram veya bir model temel alınarak planlanmalıdır? Açıklayınız.
7) Toplum Sağlığını Geliştirme Üzerine Odaklanan Model ve Teoriler nelerdir? Sıralayınız.
8) Toplum Gruplarında okul ve işyerlerinde çalışan bireyler için planlanacak sağlığı
geliştirme uygulamaları neden önemlidir? Tartışınız
9) Hemşire olan bir bilim adamı tarafından geliştirilen sağlığı geliştirme modelinin
kavramsal yapısını açıklayınız.
10) Sağlık inanç modelinin bileşenlerini açıklayınız.

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5) c
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4. SAĞLIK DAVRANIŞLARININ TANILANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sağlık ve Sağlığı Geliştiren Davranışların Tanılanması
4.2. Sağlık Davranışları ve Değişebilen Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık ve Sağlığı Geliştiren Davranışların Tanılanması neden önemlidir?
2) Sağlık Davranışlarını etkileyen Değişebilen Faktörler ile ilgili özelliklerin nasıl
tanımlanacağını üniteyi okuyarak inceleyiniz ve ünitede verilen ölçekleri kendiniz için
değerlendiriniz?
3)

Sağlık Davranışlarını etkileyen bireyin bilişsel algılama faktörleri ilgili özelliklerin nasıl

tanımlanacağını üniteyi okuyarak inceleyiniz ve ünitede verilen ölçekleri kendiniz için
değerlendiriniz?

75

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlığı geliştirme
uygulamalarının
Sağlık ve Sağlığı

planlanmasında Sağlık ve

Geliştiren Davranışların

Sağlığı Geliştiren

Tanılanması

Davranışların

Okuyarak/Araştırarak

Tanılanmasının önemini
kavramak
Sağlık Davranışları
Sağlık Davranışları ve
Değişebilen Faktörler

üzerinde etkili olan
değişebilen faktörleri

Okuyarak/Araştırarak

kavramak ve tanılama
özelliklerini açıklamak
Sağlık Davranışları

Sağlık Davranışları Ve

üzerinde etkili olan bilişsel

Bilişsel Algılama

algılama faktörlerini

Faktörleri

kavramak ve tanılama

Okuyarak/Araştırarak

özelliklerini açıklamak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık davranışı



Sağlık davranışını etkileyen faktörler



Sağlık davranışı tanılama
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Giriş
Dersimizin daha önceki ünitelerinde de açıklandığı gibi sağlık kavramı çok boyutludur.
Fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal, psikolojik boyutlarının yanı sıra, optimum sağlık boyutu son
yüzyılın önemli bir yaklaşımıdır. Optimum sağlık; bireyin, ailenin, toplumun sağlık düzeyini en üst
iyilik düzeyine çıkarılmasını amaçlar. Sağlığı geliştirme davranışlarını sergileyen bireyler optimum
sağlık düzeyine erişebilirler. Ancak sağlığı geliştirme uygulamaları planlanmadan önce sağlık
davranışlarının ve etkileyen faktörlerin tanılanması gereklidir. Hemşirelerin de sağlığı geliştirme ile
ilgili girişimleri planlamadan önce sağlık ve sağlığı geliştiren davranışları tanılaması gereklidir. Bu
bağlamda sağlığı geliştiren davranışları ve etkileyen faktörleri tanımlamak için kuram ve modeller
temel alınmaktadır.
Sağlığı geliştirme kuram ve modelleri değerlendirildiğinde, kavramsal
yapılarının farklı olmasına rağmen sağlık davranışı ve etkileyen faktörleri benzer açılardan
tanımladıkları görülmektedir. Bu ünitede sağlığı geliştirme uygulamaları yapılmadan önce sağlık ve
sağlığı geliştiren davranışların tanımlanması için gereken özellikler açıklanmıştır. Ayrıca hemşireler
için tanılamada kullanabilecekleri bazı ölçeklerin kullanım özellikleri de açıklanmıştır
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4.1. Sağlık ve Sağlığı Geliştiren Davranışların Tanılanması
Genel olarak sağlık davranışlarını etkileyen faktörler iki grupta değerlendirilebilir. Bunlar,
değişebilen faktörler ve bilişsel algılama faktörleridir (şekil 4.1). Bu bölümde öncelikle etkileyen
faktörler tanımlanacak ve sonrasında tanılama için gereken özellikler tanımlanacaktır.

SAĞLIK DAVRANIŞLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DEĞİŞEBİLEN FAKTÖRLER

BİLİŞSEL ALGILAMA
FAKTÖRLERİDİR

Şekil 4.1: Sağlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler

4.2. Sağlık Davranışları ve Değişebilen Faktörler
Sağlık davranışları üzerinde etkili olan değişebilen faktörler bireylerin özelliklerine göre
değişebilen özellikleri içermektedir ve beş grupta değerlendirilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir.
1.

Demografik faktörler

2.

Sağlıkla ilgili özgeçmiş özellikleri

3.

Periyodik sağlık muayeneleri

4.

Biyolojik faktörler

5.

Kişilerarası destek

6.

Yapısal Faktörler

7.

Stres yönetimi

Demografik Faktörlerin Tanılanması
Bireyin yaş, cins, meslek,medeni durum,eğitim düzeyi ile ilgili bilgileri kayıt edilir.
Sağlıkla ilgili özgeçmiş özelliklerinin tanılanması
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Daha önceki derslerinizde açıklandığı gibi bireyin sağlık öyküsünün değerlendirilmesi,
şimdiki ve geçmişteki sağlık ve hastalık özelliklerinin belirlenmesini gerektirir.
Periyodik sağlık muayenelerinin tanılanması
Bireyin cinsine, yaşına, öz ve soy geçmiş özelliklerine göre periyodik sağlık muayeneleri
farklılık göstermektedir. Ayrıca her ülkenin belirlediği standartlarda vardır. Örneğin Türkiye’de
ulusal kanser kılavuzunda meme kanserinden korunmak için 40 yaşında taramaya başlanması ve 69
yaşına kadar her iki yılda bir tarama yapılmasını önermektedir. Serviks kanserinden korunmak için 30
– 65 yaş grubu kadınlara ve tarama aralığı beş yıl olacak şekilde, kolorektal kanserler için ise; 50 – 70
yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı iki yıl olacak şekilde tarama yapılmasını içermektedir.
Genel eğilim eğer genetik bir yatkınlık yoksa özellikle 30 yaşından sonra her yıl bir hekim
tarafından genel muayene yapılması önerilmektedir
Biyolojik faktörlerin Tanılanması
Bireyin fiziksel aktivite kapasitesi ve beslenme ile ilgili özellikleri ve davranışları kayıt edilir.
Bu özellikler ile ilgili ölçülmesi ve kayıt edilmesi gereken özellikler Tablo 4.1’de gösterilmiştir.
Fiziksel aktivite ve beslenme davranışları bireyin öz bildirimine dayalı olarak ilgili ölçekler ile puan
olarak ölçülebilir. Tablo 4.2’de fiziksel aktivite davranışlarını ölçen, Tablo 4.3’de ise beslenme
davranışlarını ölçen iki ölçek gösterilmiştir.
Tablo 4.1: Fiziksel Aktivite ve Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesinde Tanılanacak
Özellikler
Fiziksel aktivite değerlendirilmesinde
tanılanacak özellikler

Beslenme davranışlarının
değerlendirilmesinde tanılacak özellikler

 Vücut tartısı

 Vücut tartısı

 Boy

 Boy

 Nabız sayısı/kan basıncı

 Nabız sayısı/kan basıncı

 Vücut yağ oranı

 Vücut yağ oranı

 Bel kalça oranı

 Bel kalça oranı

 Haftalık fiziksel aktivite sayısı/süresi

 Üç günlük beslenme kayıt listesi

 Fiziksel aktivite türü

 Beslenme davranışları puanı

 Fiziksel aktivite puanı

Fiziksel aktivite ve beslenme davranışlarının tanılanması
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Fiziksel aktivite ve beslenme davranışlarının belirlenmesinde Walker,Sechrist ve Pender
(1987) tarafından geliştirilen ve Esin (1999) tarafından Türk diline uyarlanan fiziksel aktivite ve
beslenme davranışları ölçekleri kullanılabilinir. Her iki ölçeğin değerlendirilmesi benzerdir. Tablo
4.2’de fiziksel aktivite davranışları ölçeği gösterilmiştir. Bireyler ölçeğin her maddesini okur ve
karşısındaki kutucuklara davranışı yaptığı sıklığı işaretler. “Hiçbir zaman” yanıtı için 1 puan, “Bazen”
yanıtı için 2 puan, “Sık,sık” yanıtı için 3 puan ve “Düzenli olarak” yanıtı için 4 puan verilir. Böylece
bir bireyin fiziksel aktivite davranışları puanı 5-20 puan arasında olabilir 15 puan üzeri fiziksel
aktivite davranışlarının iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Tablo 4.2: Fiziksel Aktivite Davranışları Belirleme Ölçeği
Aşağıda fiziksel aktivite davranışlarınız ile ilgili cümleler yer almaktadır. Lütfen her seçeneğe en
doğru cevabı vermeye ve atlamamaya özen gösteriniz. Her bir seçeneğin karşısındaki cevaplardan

1

Hafta da en az 3 kez basit beden hareketleri yaparım.

( )

( )

( )

( )

2

Haftada en az 3 kez 20 dk. yoğun egzersiz yaparım.

( )

( )

( )

( )

3

Uzman kişilerce yönetilen sportif faaliyetlere katılırım.

( )

( )

( )

( )

4

Egzersiz yaparken nabzımı kontrol ederim.

( )

( )

( )

( )

5

Dinlenmek için, yürüme, yüzme, futbol, bisiklete binme

( )

( )

( )

( )

olarak

Düzenli

Sık Sık

Bazen

No

zaman

Hiçbir

size uygun olanı parantez içine (x) koyarak işaretleyiniz

gibi fiziksel faaliyetlerle meşgul olurum.

Beslenme davranışlarının belirlenmesinde kullanılan ölçek Tablo 4.3’de gösterilmiştir.
Bireyler ölçeğin her maddesini okur ve karşısındaki kutucuklara davranışı yaptığı sıklığı işaretler.
“Hiçbir zaman” yanıtı için 1 puan, “Bazen” yanıtı için 2 puan, “Sık,sık” yanıtı için 3 puan ve
“Düzenli olarak” yanıtı için 4 puan verilir. Böylece bir bireyin beslenme davranışları puanı 6-24 puan
arasında olabilir 20 puan üzeri beslenme davranışlarının iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Tablo 4.3: Beslenme Davranışları Ölçeği

81

Aşağıda beslenme davranışlarınızla ilgili cümleler yer almaktadır. Lütfen her seçeneğe en doğru
cevabı vermeye ve atlamamaya özen gösteriniz. Her bir seçeneğin karşısındaki cevaplardan size

1

Sabahları kahvaltı ederim.

( )

( )

( )

( )

2

Yiyecek maddeleri alırken içinde koruyucu ya da katkı

( )

( )

( )

( )

olarak

Düzenli

Sık Sık

Bazen

No

zaman

Hiçbir

uygun olanı parantez içine (x) koyarak işaretleyiniz

maddesi bulunmayanları seçerim.
3

Her gün düzenli olarak üç öğün yemek yerim.

( )

( )

( )

( )

4

Ambalajlı yiyeceklerin özelliklerini tanımak için üzerindeki

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

etiketi okurum.
5

Çiğ sebze meyve, baklagil gibi posalı ve lifli maddeler
içeren yiyecekler yerim.

6

Her gün 4 besin grubu(protein, karbonhidrat, yağ, vitamin)
içeren öğünler planlarım.

Kişilerarası destek düzeyinin tanılanması
Kişilerarası destek bireyin olumlu bir sağlık davranışını kazanma ve sürdürmede önemli
etkenlerden biridir. Örneğin birey sigara içme davranışını bırakma ve sürdürme aşamasında
çevresindeki bireyler tarafından desteklenirse daha başarılı olacaktır. Kişilerarası destek düzeyi
subjektif bir kavramdır. Ancak ölçek kullanılarak objektif bir puan hesaplanabilir. Tablo 4.4’de
kişilerarası destek düzeyini ölçmeye yarayan bir ölçek gösterilmiştir. Ölçek Walker, Sechrist ve
Pender (1987) tarafından geliştirilmiş ve Esin (1999) tarafından Türk diline uyarlanmıştır. Bireyler
ölçeğin her maddesini okur ve karşısındaki kutucuklara davranışı yaptığı sıklığı işaretler. “Hiçbir
zaman” yanıtı için 1 puan, “Bazen” yanıtı için 2 puan, “Sık, sık” yanıtı için 3 puan ve “Düzenli
olarak” yanıtı için 4 puan verilir. Böylece bir bireyin kişilerarası destek düzey puanı 7-28 puan
arasında olabilir. 22 puan üzeri kişilerarası destek düzeyinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Tablo 4.4: Kişilerarası Destek Düzeyi Ölçeği
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1

Kişisel sorunlarımı ve endişelerimi bana yakın kişilerle

( )

( )

( )

( )

olarak

Düzenli

Sık Sık

Bazen

zaman

Hiçbir

No

tartışırım.
2

Başarılı insanları kolaylıkla takdir ederim.

( )

( )

( )

( )

3

Yakın bulduğum insanlara dokunmaktan ve bana

( )

( )

( )

( )

dokunmalarından hoşlanırım.
4

İnsanlarla iyi ilişkiler kurar ve sürdürürüm.

( )

( )

( )

( )

5

Yakın arkadaşlarımla birlikte zaman geçiririm.

( )

( )

( )

( )

6

Başkalarına kolaylıkla ilgi, sevgi ve yakınlık gösteririm.

( )

( )

( )

( )

7

Sevdiğim insanlara dokunmayı ve bana dokunmalarını

( )

( )

( )

( )

önemserim

Stres yönetimi davranışlarının tanılanması
Bireyin stres düzeyinin artması fiziksel ve psikolojik semptomlara yol açmaktadır. Stres
düzeyini arttıran stresörler çok çeşitlidir. Bireyin stres ile başedebilmesi için stresini yönetebilmesi
gerekir. Bireyin stres yönetim davranışlarını belirleyen çok çeşitli ölçekler bulunmaktadır. Bu
ölçeklerden biri Tablo 4.5’de gösterilmiştir. Ayrıca stres ve stres yönetimi konusu 10. ünitede de
ayrıntıları ile açıklanmıştır. Ölçek Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafından geliştirilmiş ve Esin
(1999) tarafından Türk diline uyarlanmıştır. Bireyler ölçeğin her maddesini okur ve karşısındaki
kutucuklara davranışı yaptığı sıklığı işaretler. “Hiçbir zaman” yanıtı için 1 puan, “Bazen” yanıtı için 2
puan, “Sık, sık” yanıtı için 3 puan ve “Düzenli olarak” yanıtı için 4 puan verilir. Böylece bir bireyin
stres yönetimi puanı 7-28 puan arasında olabilir. 22 puan üzeri stres yönetiminin iyi düzeyde
olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4.5: Stres Yönetimi Davranışları Belirleme Ölçeği

Yapısal Faktörlerin tanılanması
Yapısal faktörler bireyin ev ve iş çevreleri ile ilgili özellikleri kapsamaktadır. Tanılamada;
yaşanılan evin fiziksel ve hijyenik özellikleri, çalışılan işyerinin ise risk ve tehlikeleri değerlendirilir.
İşyeri çevresi ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ünite 11 ve 12’de verilecektir.
4.3. SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve BİLİŞSEL ALGILAMA FAKTÖRLERİ
Bilişsel algılama faktörleri; sağlığa verilen önem, sağlık durumunu algılama, öz etkililik gibi
bireyin içsel süreçlerini tanımlamaktadır. Olumlu sağlık davranışına sahip olma, sürdürme
davranışları üzerinde doğrudan etkili oldukları belirtilmektedir. Örneğin aynı yaş grubunda, eğitim
düzeyinde ve cinsiyette iki bireyin düzenli fiziksel aktivite yapma davranışları farklı olabilir.
Değişebilen özellikleri aynı olan bu iki bireyden sağlık algısı iyi olan, öz etkililik düzeyi yüksek olan
birey düzenli fiziksel aktivite yapma davranışını diğer bireye göre daha iyi düzeyde yapabilir. Bilişsel
algılama faktörleri altı başlık altında gruplandırılmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Sağlığa verilen önem düzeyi

2.

Sağlık kontrolünü algılama düzeyi

3.

Öz etkililiği algılama

4.

Sağlık durumunu algılama
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5.

Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama

6.

Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama

Sağlığı geliştirme uygulamaları öncesi bireyin içsel süreçlerinin tanılanması ve buna göre
gerekli uygulamaların planlanması uygulamanın başarısını arttıracaktır. Bireyin subjektif değerlerini
içeren bu faktörler konuyla ilgili geliştirilen ölçekler kullanılarak tanılanabilir.
Sağlığa verilen önem düzeyinin tanılanması
Bireyin sağlığa verdiği önem davranışını doğrudan etkilemektedir. Tanılamada “Sağlığın
önemi ölçeği” kullanılabilinir. Wallston ve arkadaşları tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir.
Rokeach tarafından 1973 yılında geliştirilen 18 maddelik bireyin değer haritası (Value survey)
ölçeğinin 9 maddesi alınarak sağlık maddesi eklenmiş ve 10 maddelik ölçek oluşturulmuştur(Esin,
1997).
Ölçek bireyin sağlığı ile ilgili iki değeri tanımlamayı sağlar. Biri; mutluluk, özgürlük, rahat bir
yaşam, başarı duygusu ile yaşamak gibi yaşam hedefleri içinde sağlığını hangi derecede gördüğünü
belirler. Diğeri, bireyin yaşam hedeflerinin önem sırasını belirleyerek danışmanlık yapılmasını sağlar.
Bireyden 10 maddeyi önem derecesine göre; her bir maddenin sol başına 1 den 10’a doğru
sıralama yapması istenir. Sağlık maddesinin başına yazılan sayı 11’den çıkarılır. Bulunan sayı ölçeğin
puanıdır. En düşük puan 1, en yüksek puan 10’dur. Yüksek puan yüksek sağlık değerine sahip
olduğunu gösterir. Uygulaması 5-6 dakika sürmektedir(Esin, 1997).
Tablo 4.6: Sağlığın Önemi Ölçeği
Aşağıda hayata nasıl baktığınızı değerlendiren 10 ifade sıralanmıştır. Bu ifadeleri
hayatınızdaki önemlilik derecesine göre 1’den 10’a kadar sıralayınız. Bu ifadeler arasından
sizin yaşamınız için en önemli olanı seçin ve baş tarafındaki boşluğa 1 yazın, sonra ikinci
derecede önemli olanın başına 2, üçüncü derece önemli olanın başına 3, dördüncü derece
önemli olanın başına 4 yazın ve böylece tüm ifadeleri önemsize doğru 10’a kadar sıralayınız.
Lütfen her bir ifade için tek bir sayı yazmaya özen gösteriniz. Yaşamınızda aşağıdakilerden
hangileri sizce daha önemlidir?
-----------RAHAT VE BAŞARILI BİR YAŞAM
-----------HAREKETLİ VE HEYACANLI BİR YAŞAM
-----------BAŞARI DUYGUSUYLA YAŞAMAK
-----------ÖZGÜRLÜK
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-----------MUTLULUK
-----------BEDENSEL VE RUHSAL YÖNDEN SAĞLIKLI OLMAK
-----------İÇ RAHATLIĞI, İÇ HUZURU İÇİNDE OLMAK
-----------HAYATTAN ZEVK ALMAK
-----------KENDİNE DEĞER VERMEK
-----------ÇEVREDEN KABUL GÖRMEK, BEĞENİLMEK

Sağlık kontrolünü algılama düzeyinin tanılanması
Sağlık davranışı üzerindeki bireysel kontrolün önemi, pek çok bilimsel çalışma ile
desteklenmiştir. Bireyin kendi sağlık davranışlarını nasıl algıladığının ve kontrol ettiğinin bilinmesi
yeni bir davranış kazandırmada önemlidir. Sağlık kontrolünü algılama düzeyi Çok Boyutlu Sağlık
Kontrolü Ölçeği kullanılarak belirlenebilir. Wallston ve De Wellis tarafından 1978 yılında geliştirilen
“Çok Boyutlu Sağlık Kontrolü Ölçeği” Rotter’in sosyal öğrenme teorisindeki “bireyin, davranışlarını
nasıl kontrol ettiği” görüşünden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Ölçek bireyin sağlık davranışlarını
nasıl algıladığını ve kontrol ettiği sorusuna yanıt getirmiştir. Ölçek bireyin sağlık kontrolünü içsel,
dışsal ve şans etkeni ile tanımlamıştır.
 İçsel sağlık kontrolü; bireyin kendi değerlerinin sağlığı üzerindeki etkisini ölçer. İçsel
sağlık kontrolü yüksek olan bireyin sağlığında süreklilik ve yüksek sağlık düzeyi vardır.
 Güçlü dışsal etkenler; bireyin, sağlığını kontrol etmede sağlık personeli, arkadaş, aile gibi
dış etkilerin ne derece önemli olduğunu belirler. Güçlü dışsal etki düzeyinin yüksek olması bireyin
sağlığının gelişmeye açık olmadığını gösterir.
 Şans etkeni, bireyin sağlığını kontrol etmede şansa, talihe, oluruna bırakmışlığa ne
düzeyde önem verdiğini gösterir. Düzeyinin yüksek olması bireyin sağlığını geliştirmesini ve
korumasını güçleştirir.
Çok boyutlu sağlık kontrolü ölçeği, bireyin sağlığını kontrol düzeyini tanılamada en çok
kullanılan ölçeklerden biridir. Toplam 36 maddeden oluşan bu ölçekte ters madde yoktur ve her bir
ifadenin yanıtı 1’den 6’ya kadar puanlanmıştır.


Tamamen katılmıyorum yanıtına 1



Orta derecede katılmıyorum yanıtına 2



Biraz katılmıyorum yanıtına

3
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Biraz katılıyorum yanıtına



Orta derecede katılıyorum yanıtına 5



Tamamen katılıyorum yanıtına

4

6

puan verilir.

Ölçeğin total puanı yoktur. Birbirinden bağımsız değerleri ölçen üç alt grubu vardır. Gruplar;
içsel sağlık kontrolü(internal items), güçlü dışsal kontrol(eksternal powerful others) ve şans etkisi
(chance items)’ni göstermektedir. Her bir alt grup 12 maddeden oluşmaktadır.


İçsel sağlık kontrolü:1,4,10,12,14,15,22,23,25,27,33,36. maddeler



Güçlü dışsal kontrol:3,5,9,11,13,18,19,24,26,28,32,34. Maddeler



Şans etkisi

:2,6,7,8,16,17,20,21,29,30,31,35. maddeler

Her bir alt grubun en düşük puanı 12, en yüksek puanı 72’dir. Ölçek 8-10 dakika içinde
uygulanabilmektedir(Esin,1997). Tablo 4.7’de ölçeğin maddeleri gösterilmişitr.

1

Eğer hastalanırsam kısa bir sürede kendi kendime
iyileşebilirim.

1

2

3

4

5

6

2

Neden olduğu önemli değil, hasta olacaksam
olurum

1

2

3

4

5

6

3

Doktorların tavsiyelerine uymak sağlıklı
kalmanın en iyi yoludur.

1

2

3

4

5

6

4

Kendime iyi bakarak daha uzun ve sağlıklı
yaşayabilirim.

1

2

3

4

5

6

5

Hastalıklardan korunmam için en iyi yol, düzenli
olarak doktora gitmektir.

1

2

3

4

5

6

6

Sağlığımı etkileyen en önemli şey beklenmedik
olaylardır.

1

2

3

4

5

6

7

Hastalanıp hastalanmama bir talih meselesidir.

1

2

3

4

5

6

8

Ne zaman sağlığıma dikkat etsem daha kolay

1

2

3

4

5

6
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m

derecede
katılıyoru
Tamamen
m
katılıyoru

um
Biraz
katılıyoru
m
Orta

Tamamen
katılmıyor
um
Orta

No

derecede
katılmıyor
Biraz
um
katılmıyor

Tablo 4.7: Çok Boyutlu Sağlık Kontrolü Ölçeği

hastalanırım.
9

Ne zaman kendimi kötü hissetsem uzman bir
sağlık görevlisine danışırım.

1

2

3

4

5

6

10

Sağlığım benim kontrolümdedir.

1

2

3

4

5

6

11

Sağlığıma kavuşmam diğer insanlardan aldığım
bakımla ilgilidir.

1

2

3

4

5

6

12

Kendimi kötü hissettiğim zaman, kendime iyi
bakmadığımı düşünürüm.

1

2

3

4

5

6

13

Hasta ya da sağlıklı olmamda ailemin payı vardır.

1

2

3

4

5

6

14

Hastalığımdan kendim sorumluyum.

1

2

3

4

5

6

15

Kendime ne kadar iyi bakarsam bedenen o kadar
iyi olurum.

1

2

3

4

5

6

16

Sağlığımın iyi olması, büyük ölçüde şansımın iyi
olmasına bağlıdır.

1

2

3

4

5

6

17

Hastalıklardan iyileşmemde şansın büyük payı
vardır.

1

2

3

4

5

6

18

Sağlığımı sağlık görevlileri kontrol eder.

1

2

3

4

5

6

19

Sağlık görevlileri beni sağlıklı kılar.

1

2

3

4

5

6

20

Hastalanırsam, kendi kendime iyileşmeyi
beklerim.

1

2

3

4

5

6

21

Sağlığımın iyi olması, büyük oranda şans ile
ilgilidir.

1

2

3

4

5

6

22

Kendim için yaptığım her şey sağlığımı etkiler.

1

2

3

4

5

6

23

Sağlığımla ilgili iyi gitmeyen ne varsa benim
hatamdır.

1

2

3

4

5

6

24

Sağlıklı veya hasta olmamda diğer insanların
büyük payı vardır.

1

2

3

4

5

6

25

Kendime iyi bakarsam hasta olmam.

1

2

3

4

5

6

26

Hastalıktan iyileşmem genellikle doktor, hemşire,
ailem ve arkadaşlarımın bana iyi bakmaları ile

1

2

3

4

5

6
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ilgilidir.
27

Sağlığımdan doğrudan doğruya ben sorumluyum.

1

2

3

4

5

6

28

Sağlığımı yalnızca sağlık görevlilerine danışarak
sürdürürüm.

1

2

3

4

5

6

29

Ne yaparsam yapayım hasta olabilirim.

1

2

3

4

5

6

30

İstersem sağlıklı kalabilirim.

1

2

3

4

5

6

31

Sağlığım beklenmedik olaylardan önemli ölçüde
etkilenir.

1

2

3

4

5

6

32

Eğer düzenli olarak çok iyi bir doktora gidersem
daha az sağlık problemim olur.

1

2

3

4

5

6

33

Doğru davranışlarda bulunursam sağlıklı
kalabilirim.

1

2

3

4

5

6

34

Sağlığıma sadece doktorun tavsiyelerine göre
dikkat ederim.

1

2

3

4

5

6

35

Çoğunlukla, ne yaptığım önemli değil, hasta
olacaksam olurum diye düşünürüm.

1

2

3

4

5

6

36

Eğer rahatsızlanırsam, kendimi yeniden
iyileştirecek güce sahibim

1

2

3

4

5

6

Öz etkililiği algılama düzeyinin tanılanması
Öz etkililik bireyin sağlığını geliştirmede veya sağlıkla ilgili sorunlarını çözümlemede etkili
olma gücüdür. Davranışı sürdürmede en etkili değişkendir. Öz etkilik düzeyi yüksek bireyler olumlu
sağlık davranışlarını yaşamları boyunca sürdürebilirler. Öz etkililik düzeyini belirlemede Sherer ve
arkadaşları tarafından 1982 yılında geliştirilen öz-etkililik-yeterlilik ölçeği kullanılabilir. Ölçeğin
Tükçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından yapılmıştır.

Sağlık durumunu algılama düzeyinin tanılanması
Birey sağlık durumunu çok iyi,iyi,kötü,çok kötü algılayabilir. Sağlığını iyi algılayan bireylerin
olumlu sağlık davranışı sergileme ve sürdürmelerinin daha iyi düzeyde olduğu belirtilmektedir. Sağlık
duurmunu algılama düzeyi bir ölçek ile belirlenebilir. Ölçek, Davis, Avery ve Donald tarafından 1978
yılında geliştirilmiştir. Ölçek tek bir maddeden oluşur. Bireyde “Şu anda sağlığınızı nasıl
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yorumlarsınız” sorusunu derecelendirmesi istenir. “Çok iyi” yanıtı için 1, “iyi” yanıtı için 2, “kötü”
yanıtı için 3, “çok kötü” yanıtı için 4 puan verilir. En düşük puan 4, en yüksek puan 1’dir.
Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama düzeyinin tanılanması
Bireyin fiziksel ve psikolojik özellikleri, motivasyonu, kişisel ve davranışsal özellikleri, sağlık
durumu, aile, arkadaş, sosyal kurumlar, kanunlar gibi destekleyici çevrelerin varlığı sağlığı geliştiren
davranışlar üzerinde etkilidir.
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Uygulamalar
1) Sağlık Davranışlarını etkileyen Değişebilen Faktörler ile ilgili özelliklerin nasıl
tanımlanacağını üniteyi okuyarak inceleyiniz ve ünitede verilen ölçekleri kendiniz için
değerlendiriniz?
2) Sağlık Davranışlarını etkileyen bireyin bilişsel algılama faktörleri ilgili özelliklerin nasıl
tanımlanacağını üniteyi okuyarak inceleyiniz ve ünitede verilen ölçekleri kendiniz için
değerlendiriniz?
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Uygulama Soruları
1) Sağlık davranışları ile ilgili özelliklerin tanılanmasında bu ünitede tanıtılanlar dışında
kullanılan araçlar ve ölçekleri araştırınız
2) Bu ünitede tanıtlan ölçekleri kendi sağlık davranışlarınızı belirlemek için kullanınız ve
sonucu tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık kavramı çok boyutludur. Fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal, psikolojik boyutlarının yanı
sıra, optimum sağlık boyutu son yüzyılın önemli bir yaklaşımıdır. Optimum sağlık; bireyin, ailenin,
toplumun sağlık düzeyini en üst iyilik düzeyine çıkarılmasını amaçlar. Sağlığı geliştirme
davranışlarını sergileyen bireyler optimum sağlık düzeyine erişebilirler. Ancak sağlığı geliştirme
uygulamaları planlanmadan önce sağlık davranışlarının ve etkileyen faktörlerin tanılanması
gereklidir. Hemşirelerin de sağlığı geliştirme ile ilgili girişimleri planlamadan önce sağlık ve sağlığı
geliştiren davranışları tanılaması gereklidir. Bu bağlamda sağlığı geliştiren davranışları ve etkileyen
faktörleri tanımlamak için kuram ve modeller temel alınmaktadır. Sağlığı geliştirme kuram ve
modelleri değerlendirildiğinde, kavramsal yapılarının farklı olmasına rağmen sağlık davranışı ve
etkileyen faktörleri benzer açılardan tanımladıkları görülmektedir. Bunlar değişebilen faktörler ve
bilişsel algılama faktörleridir. Bu faktörlerin tanılanmasında çeşitli araçlar ve ölçekler kullanılabilir.
Bu ünitede sağlığı geliştirme uygulamaları yapılmadan önce sağlık ve sağlığı geliştiren davranışların
tanımlanması için gereken özellikler açıklanmıştır. Ayrıca hemşireler için tanılamada
kullanabilecekleri bazı ölçeklerin kullanım özellikleri de açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bireyin biyolojik özellikleri ile ilgili verilerdendir?
a) Sağlığa verdiği önem düzeyi
b) Yapısal özellikleri
c) Fiziksel aktivite davranışları
d) Çalışma çevresi özellikleri
e) Yaşam ortamı özellikleri
2) Bireyin sağlığı ile ilgili değerleri hangi bilişsel algılama faktörünü tanımlar
a) Sağlık durumunu algılama
b) Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
c) Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
d) Sağlığa verilen önem
e) Öz etkililik
3) Bireyin kendi sağlık davranışlarını nasıl algıladığını ve kontrol ettiğini tanımlayan bilişsel
algılama faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık kontrolünü algılama
b) Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
c) Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
d) Sağlığa verilen önem
e) Öz etkililik

95

4) Bireyin sağlığını geliştirmede veya sağlıkla ilgili sorunlarını çözümlemede etkili olma
gücünü tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık durumunu algılama
b) Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
c) Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
d) Sağlığa verilen önem
e) Öz etkililik
5) Aşağıdakilerden hangisi beslenme davranışlarının tanılanmasında değerlendirilmesi
gereken özelliklerden değildir?
a) Vücut tartısı
b) Fiziksel aktivite davranışları
c) Nabız sayısı/kan basıncı
d) Vücut yağ oranı
e) Bel kalça oranı
6) Sağlık ve Sağlığı Geliştiren Davranışların Tanılanması neden önemlidir? Açıklayınız.
7) Sağlık davranışlarını etkileyen faktörler kaç gruba ayrılır? Açıklayınız
8) Sağlık Davranışlarını etkileyen Değişebilen Faktörler ile ilgili hangi özelliklerin
tanılanması gereklidir? Sıralayınız
9) Sağlık Davranışlarını etkileyen bilişsel algılama faktörleri ile ilgili hangi özelliklerin
tanılanması gereklidir? Sıralayınız
10) Bilişsel algılama faktörleri nasıl değerlendirilebilir? Açıklayınız

Cevaplar: 1) c, 2) d, 3) a, 4) e, 5) b
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5. DAVRANIŞ DEĞİŞİM SÜRECİ VE OLUMLU SAĞLIK DAVRANIŞI
KAZANDIRMADA GİRİŞİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Davranış Değişim Süreci Temel Özellikleri
5.2. Davranış Değişim Sürecinde Bireyin Sahip Olması Gereken Beceriler Ve Değişimi
Etkileyen Faktörler
5.2.1.Bireyin Kendi İçinde Değişebilme Potansiyeli
5.2.2.Bireyin Değişme İlkeleri
5.2.3.Yetişkinlerin Davranış Değişimini Engelleyen Faktörler
5.2.4. Yetişkinlerin Davranış Değişimini Destekleyen Faktörler
5.3. Davranış Değişim Süreci
5.4. Davranışa Karar Verme
5.4.1. Karar Verme Aşamasında Uygulanacak Hemşirelik Girişimleri
5.4.2. Sağlığı Geliştirme Programlarının Uygulanmasında Karar Vermeyi Destekleyen
Davranış Değiştirme Teknikleri
5.5. Davranışı Değiştirme
5.6. Davranışı Devam Ettirme
5.7. Davranış Değişimine Motivasyon Sağlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Olumlu sağlık davranışı kazandırmada bireylerin Davranış Değişim Süreci yaşamaları
gerekmektedir. Bu sürecin özellikleri nelerdir?
2) Davranış değişim sürecinde bireyin sahip olması gereken beceriler ve değişimi etkileyen
faktörler nelerdir?
3)

Davranış Değişim Sürecinin aşamaları nelerdir?

4) Davranış değişim sürecinde kullanılan teknikler nelerdir. İnceleyiniz
5) Davranış değişim sürecinde motivasyonel görüşme tekniği neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Davranış Değişim

Davranış Değişim Sürecinin

Sürecinin temel

temel özelliklerini ve önemini Okuyarak/Araştırarak

Özellikleri

kavramak

Davranış Değişim
Sürecinde Bireyin
Sahip Olması Gereken
Beceriler Ve Değişimi
Etkileyen Faktörler

veya geliştirileceği

Davranış değişim sürecinde
bireyin sahip olması gereken
becerileri ve değişimi

Okuyarak/Araştırarak

etkileyen faktörleri açıklamak

Davranış Değişim

Davranış değişim sürecinin

Süreci

aşamalarını kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Davranışa karar verme ve
Davranışa Karar Verme başlama
ve Başlama

Okuyarak/Araştırarak

aşamasında kullanılabilecek
teknikleri kavramak

Davranışı Devam
Ettirme

Davranış Değişiminde
Motivasyon Sağlama

Davranışa devam ettirme
aşamasında kullanılabilecek

Okuyarak/Araştırarak

teknikleri kavramak
Davranış değişiminde
motivasyonel görüşmenin

Okuyarak/Araştırarak

önemini tartışmak
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Anahtar Kavramlar


Davranış değişim süreci



Karar verme



Davranışı sürdürme



Motivasyonel görüşme
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Giriş
Birey, aile, toplum grupları ve toplumun sağlığını geliştirmede bu grupların olumlu sağlık
davranışlarına sahip olması gereklidir. Olumlu sağlık davranışları geliştirmede bu gruplara yönelik
sağlığı geliştirme programlarının düzenlenmesi gereklidir. Her grup düzeyinde farklı yapıda
programlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda her grup düzeyinde ilgili kuram ve
modeller temel alınmalıdır. Bu konu 3. Ünitede ayrıntıları ile açıklanmıştır. Olumlu sağlık
davranışları kazanma bir davranış değişimini gerektirmektedir. Davranış değişim süreci pek çok
etkenden etkilenmektedir. Hemşireler bu etkenleri bilmelidir. Ayrıca davranış değişim sürecinde
davranış değişimini başlatan ve sürdüren pek çok teknik bulunmaktadır. Bu teknikler insan
davranışları ile ilişkili olduğu için psikoloji ve sosyoloji bilim dalları tarafından geliştirilmiştir. Tıp
alanında özellikle hemşirelik bilimi tarafından kullanılmaktadır. Bu ünitede davranış değişim süreci
tanıtılarak hemşireler tarafından kullanılabilecek değişim teknikleri açıklanmıştır.
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5.1. Davranış Değişim Süreci Temel Özellikleri
Sağlığı geliştirme uygulamalarının temel amaçlarından birisi bireyin olumlu sağlık
davranışlarına sahip olması ve sürdürmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda bireyin sağlığı geliştiren
davranışlara sahip olması için sağlığı geliştirme programları uygulanmaktadır. Bu programların temel
amaçlarından biri bireye sağlıklı beslenme, stres yönetimi, sigara kullanmama ve düzenli fizik aktivite
davranışlarının kazandırılmasıdır. Daha önceki ünitelerde de söz edildiği gibi bu temel davranışlara
sahip olan bireylerin ölüme yol açabilecek kalp, kanser vb. hastalıklara yakalanma oranları
düşmektedir. Bu bağlamda bireylere bu olumlu davranışların kazandırılması sağlık hizmetlerinin
önemli amaçlarından biri olmuştur.
Sosyo-demografik ve kültürel özelliği ne olursa olsun her insanın sağlığını koruma ve
geliştirme, üretken bir yaşam sürme gücüne sahip olduğu belirtilmektedir. İnsanın bu gücünün ortaya
çıkarılması ve geliştirilmesi “Değişim süreci” ile gerçekleştirilebilir ve bu yaşamın doğal bir olayıdır.
Her insanın yaratıcı ve çözümleyici yeteneği vardır. Ancak her birey değişebilmek için “Değişim
süreci” yaşamalıdır. Bireyin değişim sürecini etkin yaşayabilmesi için kendisinin bazı becerilere sahip
olması ve dışarıdan aile, arkadaş ve profesyonel desteği alması gereklidir. Destek sağlık
profesyonelleri içinde hemşire insan gücü tarafından sağlanmalıdır.
Değişim sürecinde bireyin ve hemşirelerin kullanabileceği girişimler psikoloji ve sosyoloji
bilimi tarafından geliştirilmiştir. İnsan davranışları ve değişim ilkeleri bu bilim dallarının çalışma
alanına girmektedir.

5.2. Davranış Değişim Sürecinde Bireyin Sahip Olması Gereken Beceriler ve
Değişimi Etkileyen Faktörler
5.2.1. Bireyin Kendi İçinde Değişebilme Potansiyeli
Kendi içinde değişim, kişilerin kendi seçtikleri amaçlara, bekledikleri sonuçlara ulaşma
arzularıdır. Bireyin olumlu sağlık davranışı kazanma ve sürdürmesi kendi içinde değişebilme gücüne
sahip olması gerekmektedir. Ancak bu değişimi etkin biçimde yaşamak için bazı becerilerin
kazanılması gereklidir. Bunlar;


Kendi kendini gözlemleme,



Kendine komutlar verebilme,



Kendini cesaretlendirme,



Kendi kendini değerlendirmedir.

Kendi kendini gözlemleme, bireyin kendisinde olan değişimleri değerlendirebilme
kapasitesidir. Örneğin, “Hayatımda iyi olmayan bir şeyler var “veya “Merdiven çıkarken bu kadar
zorlanmazdım” gibi.
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Kendine komutlar verebilme, bireyin kendisinde var olan değişimleri çözümleyebilmesi için
kendini yönetmesidir. Örneğin, “Merdiven çıkarken zorlanan ve sigara içen bir bireyin sigarayı
bırakmalıyım” komutunu kendine vermesi gibi.
Kendini cesaretlendirme, Bireyin kendisine olumlu geri bildirimler verme gücüdür. Davranış
değişim sürecinde kullanılabilecek önemli bir beceridir. Bireyler olumlu düşüncelerden olumlu,
olumsuz düşüncelerden ise olumsuz etkilenmektedirler. Örneğin, “Hiçbir zaman ideal kiloda
olamam” düşüncesi davranışı olumsuz etkilerken, “İdeal kiloma ulaşabilmek için gerekli olan güce
sahibim” düşüncesi davranışı olumlu olarak etkilemektedir. Bu konu daha sonra ünitenin ilerleyen
bölümlerinde açıklanacaktır.
Kendi kendini değerlendirme, Bireyin kendisinde olan olumlu ve olumsuz değişimlerin
etkisini değerlendirmesidir. Örneğin, “Çok kilo aldım bu benim günlük yaşamımı etkiliyor, stresimin
kaynağı işimde olan değişimler ve bu stres düzeyimi arttırıyor” gibi.

5.2.2. Bireyin Değişme İlkeleri
Bireyin değişim sürecini etkin yaşayabilmesi için değişimi etkileyebilecek ilkelerin bilinmesi
ve göz önüne alınması gereklidir. Bu ilkeler Tablo 5.1’de gösterilmiştir.
Tablo 5.1. Bireyin Değişimini etkileyen ilkeler
•

Öğrenme ile ilgili kurallar

•

Bireysel düşünce ve duygular,

•

Pozitif güdülenme (motivasyon),

•
Bireylerin kendi öğrenme programlarının kendi seçtikleri hedefler doğrultusunda
belirlenmesi
•

İç ve dış koşulların davranışları desteklemesi

Öğrenme ile ilgili kurallar, bireyin değişim sürecinde öğrenmeyi etkileyen faktörlerdir.
Bunlar; yaş, fiziksel ve psikolojik yeterlilik, cins, yaşam çevresi vb. Örneğin, “Yaşla birlikte öğrenme
kapasitesi azalmaktadır”.
Bireysel düşünce ve duygular, Bireyin yukarıda belirtilen kendi içinde değişebilme
potansiyeline sahip olması gereklidir.
Pozitif güdülenme (motivasyon),Bireyin davranış hakkında olumlu görüşleri ve geçmişe
yönelik olumlu deneyimleri olması gereklidir. Olumsuz görüş ve deneyimler yeni davranışı
kazanmasını etkilemektedir. Örneğin, “Daha önce sigara içmeyi bırakmayı denemiş ama başarılı
olamamış bireylerin sigarayı bırakma konusunda motivasyonları düşük” olabilecektir.
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5.2.3.Yetişkinlerin Davranış Değişimini Engelleyen Faktörler
Bu faktörler bireylerin yeni bir davranışı kazanma ve sürdürmesi üzerinde oldukça etkilidir.
Bunlar Tablo 5.2’de gösterilmiştir.
Tablo 5.2: Davranış Değişimini Engelleyen Faktörler
 Bilinmeyenden korkma
 Gülünç olma korkusu
 Güvensizlik
 Sosyal açıdan yetersiz olma korkusu
 Eğitim ortamından hoşlanmama
 Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama
 Zihinsel ve fiziksel eksiklikler
 Zaman yetersizliği
 Yorgunluk

5.2.4. Yetişkinlerin Davranış Değişimini Destekleyen Faktörler
Davranış değişimini destekleyen faktörler;


Ödül



Saygınlık (Prestij)



Yaptırımdır.

Ödül ; Davranış değişimi sürecinde olumlu sağlık davranışı sergileyen, sağlık ile ilgili
bilgisini geliştiren , İyi alışkanlıkları olan kişiler başkaları tarafından takdir edilirse bu olumlu bir
motivasyon sağlayacaktır. Örneğin “Bu özellikleri olan çalışan bir birey amirleri tarafından takdir
edilir ve terfi ettirilirse” kazandığı davranışı sürdürebilecektir.
Saygınlık (Prestij), Davranış değişimi sürecinde olumlu sağlık davranışı sergileyen birey
daha prestijli ve saygın bir konuma geçerse bu olumlu bir motivasyon sağlayacaktır. Örneğin, “Sigara
içmeyen bir bireyin bu özelliği nedeniyle bir işe girmesi” gibi.
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Yaptırım, bazı olumsuz sağlık davranışlarının yapılmasının kanunlar veya kurumsal
düzenlemeler ile yasaklanması ve yapıldığı zaman cezalandırılmasıdır. Olumsuz bir girişim olmasına
rağmen değişimi destekleyen bir güçtür. Örneğin kanun ile kapalı ortamlarda sigara içiminin
yasaklanması sigara içmenin engellenmesine ve ayrıca sigaraya yeni başlayacakların bu davranışa
başlamalarının engellenmesine neden olacaktır.

5.3. Davranış Değişim Süreci
Yeni bir davranış kazanma veya olumsuz bir davranışı bırakma bir süreç gerektirir.
Yetişkinlerde davranış değişimi üç temel aşamayı içerir. Bunlar; karar verme, değiştirme ve davranışı
sürdürme aşamalarıdır. Her aşamada kendi içinde alt başlıkları içermektedir Tablo 5.3. Tablo ‘da
görüldüğü gibi davranış kolayca kazanılan ve yaşam biçimi haline gelen bir kavram değildir. Bir
süreçtir ve bu süreç bazı aşamalarında engellerle bölünebilir.
Tablo 5.3: Davranış Değişim Aşamaları
1. Karar verme

2. Davranışı değiştirme

3. Davranışı devam ettirme

•

Farkında olma

•

İlgilenme

•

Hesaplama

•

Öğrenme

•

Düşünme

•

Deneme

•

Uygulama

 Alışkanlık haline getirme

5.4. Davranışa Karar Verme
Bu aşamada, bireyin yeni bir davranışa hazır olma derecesi önemlidir. Bu aşama kendi içinde
bazı aşamalar içerir. Birey öncelikle olumlu bir sağlık davranışı yapmanın öneminin farkına
varmalıdır. Bu konuda kitap okuma, televizyon-radyo program izleme, sağlık profesyonellerinden
bilgi alma vb. bireyin farkındalık düzeyini arttırmaktadır. Daha sonra birey konuyla ilgilenir, bu
davranışı yaparsa kendisine ne katkı sağlayacağını hesaplar, davranışı nasıl kazanacağı veya
bırakacağı ile ilgili kaynakları araştırır ve yapmayı düşünmeye başlar. Birey, ilk girişimi sonucunda
yeni davranışını destekleyen daha fazla bilgi arar veya önerilen yöntemleri dikkate alır. Karar vermeyi
etkileyen faktörler olarak; davranışın değiştirilme nedenleri, bireyin becerileri, bireyin davranışlarının
sağlığı üzerindeki etkileri ve sosyal ve fiziksel çevre desteği olarak belirtilmiştir.
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5.4.1. Karar Verme Aşamasında Uygulanacak Hemşirelik Girişimleri
Bu aşamada uygulanabilecek hemşirelik uygulamalarının amaçları aşağıda belirtilmiştir
1. İstenen davranışların ortaya çıkması için, bu davranışların tanınmasına yardım,
2. Bireyde kendi içinde değişim stratejilerini kullanmaları için komut verme,
3. Davranışların önündeki engelleri kaldırma,
4. Kişilerin davranış değiştirme çabalarını desteklemek ve cesaretlendirmek,
5. Yeni davranışın sağlık üzerine etkilerini değerlendirilmesi kişilere yardım.

5.4.2. Sağlığı Geliştirme Programlarının Uygulanmasında Karar Vermeyi
Destekleyen Davranış Değiştirme Teknikleri
Hemşireler Sağlığı geliştirme programlarının uygulanmasında karar vermeyi destekleyen
birçok davranış değiştirme tekniği kullanılabilir. Bu teknikleri psikoloji ve sosyoloji bilim dalları
tarafından geliştirilmiştir (Tablo 5.4).
 Bireyin kendi kendini değerlendirmesi teknikleri
 Bireyin bilişsel kapasitesini güçlendirme teknikleri
 Model alma
 Operant koşullama
 Ters koşullama
 Uyaran kontrolü teknikleridir

Bireyin Kendi Kendini Değerlendirmesi Teknikleri
Tüm bireylerin değerler sisteminin temelinde benlik kavramı vardır. Bireyin gücü ve değerleri
kendini algılama düzeyini etkiler. Bireysel değerler ve toplumun inançları bireyin standartlarını
oluşturur. Değerler ve kendini algılama arasında çelişki doğduğu zaman davranış değişimi için daha
az çaba gösterilebilir.
Konuyla ilgili İki teknik kullanılabilir. Bunlar;


Bireyin sağlığına zarar veren davranışının olumsuz sonuçlarını değerlendirmesi
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yapması

Bireyin kendine özgü değerlerini, beklenilen ve olması gereken en iyi duruma göre

Değişim sürecinde bu tekniğin nasıl kullanılacağını iki örnek ile açıklayalım.
Örnek 1: Bireyin sağlığına zarar veren davranışının olumsuz sonuçlarını değerlendirmesi.
Bireyden sigarayı bıraktıktan sonra yapabileceği aktiviteleri listelemesi istenir. Birey bunu yaparken
sigaranın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini düşünecektir ve değişime başlayabilecektir. Ancak
birey, eski davranışını terkederken endişe duyabilir ve değişimi reddedebilir. Bu durumda sağlık
personeli bireye destek vermeli ve cesaretlendirmelidir.
Örnek 2: Bireyin kendine özgü değerlerini, beklenilen ve olması gereken en iyi duruma göre
yapması.Fazla kilolu bir birey kendi yapabileceği aktiviteleri enerjik ve atletik bir bireyin
yapabileceği aktiviteler ile karşılaştırır, farklılıkları görerek kendi davranışlarını ve ilgili değerleri
yeni baştan düşünür ve karşılaştırdığı bireye benzemeye çalışabilir.
Bireyin kendini değerlendirme tekniklerinin; sigara içme, obesite, alkol kullanımı, uyuşturucu
kullanımı gibi durumlarda davranışın azalması ve olumlu sağlık uygulamalarının geliştirilmesinde
etkin olduğu gösterilmiştir.
Bireyin Bilişsel Kapasitesini Güçlendirme Teknikleri
Bu yöntem, Ellis ve Grager tarafından geliştirilmiştir. Bireyin özel bir durumunu yine kendi
duygusal reaksiyonları ile değerlendirme esasına dayanır. Bu yolla, bireyler kendi reaksiyonlarını
tanırlar ve bir duruma verecekleri tepkiyi önceden bilebilirler.Velten, bireyin ruh halinin, kendilerine
okumaları için verilen önerilerden etkilendiğini göstermiştir. Örneğin bireyin ruh halinin; “çok iyi
hissediyorum”, “hayatım harika” gibi cümlelerden olumlu olarak etkilendiği, “hayatımda kötü giden
şeyler var” gibi cümlelerden olumsuz etkilediği görülmüştür. Mantıklı olmayan düşünceler
geçmişteki olumsuz deneyimlerden kaynaklanır. Olumsuz deneyimler, genelleştirilerek bireyin
olumsuz düşünce sistemini oluşturabilmektedir. Örneğin, mantıklı olmayan inanış, “Hiçbir zaman
zayıf olamayacağım” yerine akılcı bir inanış, “Kilo vermede güçlük çekiyorum” düşüncesi birey
tarafından benimsenirse değişim olumlu yönde gelişebilir.
Model Alma
Model alma; bireylerin, kendi hedeflerine başarıyla ulaşmış olan kişilerin davranışlarını
gözlemlerine dayanır. Bu anlamda sağlık personeli önemli bir modeldir. Eğer sağlık personeli, sigara
içiyor, fiziksel aktivite yapmıyor ve kilolu ise inandırıcılığı yetersiz olabilecektir. Birey istenilen
davranışa sahip modeli gözlemeden önce modelin yeterlilik düzeyi denetlemelidir. Örneğin aşırı
kilolu iken ideal kilosuna inmiş bir birey rol model olarak gruba gösterilebilir.

Operant Koşullanma
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Değişim sürecini gerçekleştirmede en başarılı tekniklerden biridir. Davranışların sonuçlarına
göre değerlendirilmesi esasına dayanır. Davranış değişimi olumsuz sonuçlanırsa yeniden
deneyimleme olasılığı düşük, olumlu ise yüksektir. Bu teknik ile bireyler hangi davranışlarını
değiştireceklerine karar verirler, bunu nasıl yapacaklarını, ödüllerinin ne olacağını öğrenirler. Bu
tekniğin aşamaları;
1.

Temel verilerin toplanması,

2.

Ödül tekniğinin kullanımı,

3.

Davranışın şekillenmesi

4.

İçsel koşullanma olarak belirtilmiştir.

Temel Verilerin Toplanması: Değiştirilecek davranışın sıklığı belirlenir. Sıklık bir form
üzerine veya bir kayıt cihazına kaydedilerek öğrenilebilir. Örneğin, sigara bırakma sürecinde bireyden
günlük olarak ne zaman, hangi duygu durumunda ve sıklıkta sigara içtiğini kayıt etmesi istenebilir.
Geriye dönük olarak sigara içimi ile ilgili kayıtlarını inceleyen bireylerin, genellikle, “Bu kadar çok
sigara içtiğimi bilmiyordum” veya “Öğleden sonra çok içtiğimi bilmiyordum” şeklinde reaksiyon
verdiği gözlenmiştir. Kendi kendine gözlem, sağlığı koruma ve geliştirmede bireyin bilinç düzeyinin
arttırılmasını sağlar.
Ödül tekniğinin kullanımı: Motivasyon yaratmak için kullanılır, genellikle, takdir, onaylama
ve övgü gibi sosyal ödüller etkili olmaktadır.Örneğin, kilo veren kişinin kenidini enerjik hissetmesi,
rahatlaması motivasyon için değerli bir ödül olarak tanımlanabilir.
Davranışın şekillenmesi: Bazı davranışların kısa sürede kazanılması güçtür. Aşamalı olarak
yapılan değişikliklerin davranışın şekillenip kalıcı olmasında etkili olduğu gösterilmiştir.
Örneğin bir egzersiz programı aşağıdaki gibi düzenlenebilir.
1.Hafta : 2 gün, 15 dk tempolu yürüme
2. Hafta : 3 gün 20 dk tempolu yürüme
3. Hafta : 3 gün 30 dk tempolu yürüme
4.Hafta: 4 gün 30 dk tempolu yürüme
5. Hafta 4 gün 45 dk tempolu yürüme
İçsel koşullanma: Bireyin kendi fikir ve düşünceleri yine kendi kayıt ve gözlemlerinden
izlenebilmektedir. Örneğin,“Sigara içseydim daha az gergin olacaktım, sakinleşecektim” yerine
“Sigara içmezsem nefesim daha iyi kokar ve çevreme karşı daha çekici olurum” düşüncesinin
yerleştirilmesi için çaba harcanır [8-10].
Ters koşullanma
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Bu yaklaşımının amacı uyaran ve cevap arasındaki istenmeyen köprüyü yıkmaktır. Örneğin,
gergin bir durum ile karşılaşan birey endişesini gevşeme egzsersizi ile giderebilir. Bu teknik ile birey
olumsuz bir duruma karşı önceden hazırlanır ve doğru tepki vermesi sağlanabilir.
Uyaran kontrolü
Davranışa neden olan uyaranların istenilen yönde değiştirilmesidir. Bireylerin sağlık
uygulamalarını destekleyen, davranış veya yaşam biçimi değişikliği için önemli bir yaklaşımdır. Bu
amaçla;
• Bireyin uyaran kaynakları tanınır; birey istenen davranışları ne zaman, nerede, hangi
sıklıkla sergiliyor ya da istenmeyen davranışlar hangi koşullarda oluşuyor sorularına yanıt aranır.
• Uyaran yolları sınırlandırılır veya ortadan kaldırılır; istenmeyen davranışlar bazı uyaran
yolları ortadan kaldırılarak veya azaltılarak engellenebilir. Örneğin sigara içilmeyen ortamda
oturmak, sigara içme uyaranını ortadan kaldırabilir .

5.5. Davranışı Değiştirme
Bu aşamada birey davranışa başlar ve uygulamaya başlar. Örneğin sigara içmeyi bırakır ve
davranışa başlar.

5.6. Davranişı Devam Ettirme
Değişim geçici olduğu zaman bireyin sağlık durumu iyileşmez. Davranışın genelleştirilip
diğer durumlarda da kullanılması gereklidir. Bu aşamada aşağıdaki teknikler önerilmektedir.
•

Davranışın toplumsallaştırılması

•

Assosyatif öğrenme

•

Kaydetme

•

Aralıklı destekleme .

Davranışın Toplumsallaştırılması
Bireyin kazandığı olumlu davranışı çevresinde etkileşim kurduğu insanlara da göstererek
yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Asosyatif Öğrenme
Uyaran ve cevabın tekrarlanması asosyatif öğrenme ile otomatik davranışların oluşmasını
sağlar. Örneğin, diş fırçalama, duş alma gibi davranışlar bu öğrenme ile gerçekleştirilir. Sağlığı
geliştiren bazı davranışlar aynı bütünlük veya düzen içinde tekrarlatılırsa davranış alışkanlık haline
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gelir. Örneğin, işyeri egzersiz programına katılan birey alışkanlık kazanır. Bir süre sonra program
olmasa da o saatte egzersiz yapma davranışını sürdürür.
Kaydetme süreci
Bireyler, olumlu sağlık davranışlarını geliştirmek ve sürdürmek için girişimlerini bir grafiğe
kaydederler. Davranışın sıklığı, yoğunluğu ve süresi bireyin başarısını yansıtır.
Aralıklı destekleme
Aralıklı destekleme, devamlı olarak desteklemeden daha etkilidir. Özellikle uzun süreli
hedeflerin gerçekleştirilmesinde belirli zamanlarda verilen ödüller motivasyonu artırır .

5.7. Davranış Değişiminde Motivasyon Sağlama
Birçok sağlık problemi diyet, egzersiz ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzına bağlı etkenlerden
kaynaklanmaktadır. Bu davranışları değiştirmek zaman, çaba ve motivasyon gerektirir, bu nedenle hiç
kolay değildir. Ayrıca kişinin davranış değişikliğiyle ilgili çelişkiler yaşaması sık karşılaşılan bir
sorundur. Bireyleri davranış değişikliğine yöneltmenin yolu genelde tavsiye vermek olmuştur. Bu
yöntem bazı kişilerde işe yarasa da, tavsiye vermenin etkinliğinin başarı oranının %5–10 gibi oldukça
düşük olduğu saptanmıştır. Eğer tavsiye “ne yapması gerektiğinin söylenmesi” şeklinde iletilirse
bireylerin bu tavsiyeleri kabul etmediği görülmüştür. Genellikle uzmanlar tavsiye verirken sadece
davranış değişikliğinin olumlu taraflarına odaklanmaktadır ancak kişinin ne yapması gerektiği geri
planda kalmaktadır.
Bireyler ise davranış değişikliğinin kısa dönemde sebep olacağı sıkıntılara odaklanmakta ve
uzun vadedeki yararlarını minimize etmektedir. Bu durumdan ötürü tavsiye verme uzman ve birey
arasında bir ayrılık ve çatışmaya neden olmaktadır. Bu durum bireyin değişime karşı varsa direncinin
artmasına, yoksa oluşmasına neden olmaktadır.
Buna karşılık birey odaklı yaklaşımların daha iyi sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür.
Birey odaklı yaklaşımların en temelinde motivasyonel görüşme yer almaktadır. Bu görüşme;
bireyin konuşmanın büyük bir kısmını yapması ve birey ve uzmanın karşılıklı ilişki kurmasını
sağlamaktadır.
Motivasyonel görüşme Miller’ın alkol bağımlılarıyla çalışırken yaşadığı deneyimlerden ortaya
çıkmıştır. Miller motivasyonu bir kişilik özelliği yerine değişikliğe hazır olma durumu olarak
tanımlamıştır.
Davranış değişim sürecinde birey ile görüşmede hemşirelerin göz önüne alması gereken
özellikler
•

Empatik olma,

•

Çelişkileri vurgula( İstediğiyle olduğu arasındaki farkı göster)
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•

Tartışmadan kaçınma

•

Dirençlerin üzerine gitme (ayna tut)

•

Öz güveni pekiştir, Kendine yeterliliği destekleme

•

Sorumluluğu bireye verme

•

Bireyle işbirliği içinde olma

•

Ambivalans üzerinde çalışma

•

Geri bildirim verme

•
doğurur.

Tartışmadan kaçınma:

•

Açık uçlu sorular sorma

•

Onaylama

•

Yansıtma

•

Özetleme

Tartışmalar üretici değildir. Tartışmak savunucu bir tutumu
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Uygulamalar
1) Davranış değişim sürecinde kullanılan teknikleri İnceleyiniz ve kendiniz veya bir
yakınınız üzerinde değerlendiriniz.
2) “Sağlığı geliştirme programı” anahtar kelimesi ile arama motorlarından tarama yapınız.
İlgi duyduğunuz bir programı inceleyiniz ve kullanılan davranış değişim tekniklerini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Olumlu sağlık davranışı kazandırmada bireylerin Davranış Değişim Süreci yaşamaları
gerekmektedir. Bu sürecin özellikleri nelerdir?
2) Davranış değişim sürecinde bireyin sahip olması gereken beceriler ve değişimi etkileyen
faktörler nelerdir?
3)

Davranış değişim sürecinde kullanılan teknikler nelerdir. İnceleyiniz

4) Davranış değişim sürecinde motivasyonel görüşme tekniği neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birey, aile, toplum grupları ve toplumun sağlığını geliştirmede bu grupların olumlu sağlık
davranışlarına sahip olması gereklidir. Olumlu sağlık davranışları geliştirmede bu gruplara yönelik
sağlığı geliştirme programlarının düzenlenmesi gereklidir. Her grup düzeyinde farklı yapıda
programlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda her grup düzeyinde ilgili kuram ve
modeller temel alınmalıdır. Bu konu 3. Ünitede ayrıntıları ile açıklanmıştır. Olumlu sağlık
davranışları kazanma bir davranış değişimini gerektirmektedir. Davranış değişim süreci pek çok
etkenden etkilenmektedir. Hemşireler bu etkenleri bilmelidir. Ayrıca davranış değişim sürecinde
davranış değişimini başlatan ve sürdüren pek çok teknik bulunmaktadır. Bu teknikler insan
davranışları ile ilişkili olduğu için psikoloji ve sosyoloji bilim dalları tarafından geliştirilmiştir. Tıp
alanında özellikle hemşirelik bilimi tarafından kullanılmaktadır. Bu ünitede davranış değişim süreci
tanıtılarak hemşireler tarafından kullanılabilecek değişim teknikleri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinin davranışı sürdürme aşamasının alt
bileşeni olan bir aşamadır?
a) Farkında olma
b) İlgilenme
c) Hesaplama
d) Alışkanlık haline getirme
e) Öğrenme
2) Alkol bağımlıları ile çalışırken” Motivasyonel Görüşme Tekniği”ni geliştiren bilim adamı
kimdir?
a) Miller
b) Gringer
c) Ellis
d) Pender
e) Roy
3) Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini destekleyen faktörlerden biri değildir?
a) Ödül
b) Yaptırım
c) Saygınlık
d) Prestij
e) Güvensizlik
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4) Aşağıdakilerden hangisi “Davranışı devam ettirme” tekniklerinden biridir?
a) Aralıklı destekleme
b) Model alma
c) Operant koşullanma
d) Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
e) Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
5) “Aynı davranışı birden fazla kişinin yapmasını sağlama” hangi davranış değiştirme
yönteminin adıdır?
a) Asosyatif öğrenme
b) Davranışın toplumsallaşması
c) Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
d) Operant koşullama
e) Aralıklı destekleme
6) Olumlu sağlık davranışı kazandırmada bireylerin Davranış Değişim Süreci yaşamaları
gerekmektedir. Bu sürecin özellikleri nelerdir?
7) Davranış değişim sürecinde bireyin sahip olması gereken beceriler ve değişimi etkileyen
faktörler nelerdir?
8)

Davranış Değişim Sürecinin aşamaları nelerdir?

9) Davranış değişim sürecinde kullanılan teknikler nelerdir. İnceleyiniz
10) Davranış değişim sürecinde motivasyonel görüşme tekniği neden önemlidir?

Cevaplar: 1) d, 2) a, 3) e, 4) a, 5) b
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6. BESLENME VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Türkiye’deki Beslenme Durumu
6.2. Besin Ögeleri ve Beslenmedeki Önemi
6.2.1 Besin Ögeleri
6.2.2. Temel Besin Grupları
6.3. Beslenme Durumunun Saptanması
6.3.1. Dolaylı Yöntemler
6.3.1.1. Yaşamsal istatistikler
6.3.1.2. Hastalık verileri
6.3.2. Dolaysız Yöntemler
6.3.2.1.Besin Tüketiminin Saptanması
6.3.2.2. AntropometrikÖlçümler
6.3.2.3Biyokimyasal ve Biyofizik Testler
6.3.2.4. Klinik Belirtiler ve Sağlık Öyküsü
6.3.2.5Psikososyal veriler
6.4. Sağlıklı Besin Seçimi ve Besin Etiketlerini Okuma

120

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’deki beslenme durumunun değişimini tartışınız.
2) Besin maddeleri nelerdir ve beslenmedeki önemini açıklayınız.
3) Beslenme piramidi ve Türkiye’de kullanılan temel besin grubu şemasını tartışınız.
4) Beslenme durumunun saptanmasında hangi yöntemler kullanılır? Açıklayınız

121

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’deki Beslenme
Durumu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Türkiye’deki beslenme
durumunun değişimini

Okuyarak/Araştırarak

tartışmak.
Besin ögeleri nelerdir ve
beslenmedeki önemini

Besin Ögeleri ve
Beslenmedeki Önemi

açıklamak
Okuyarak/Araştırarak
Türkiye’de kullanılan
temel besin grubu
şemasını açıklamak
Beslenme durumunun

Beslenme Durumunun
Saptanması

saptanmasında hangi
yöntemler kullanılır

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak
Sağlıklı besin seçimleri
Sağlıklı Besin Seçimi ve
Besin Etiketlerini Okuma

yapmayı ve besin
etiketlerini okumayı

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak
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Anahtar Kavramlar


Sağlıklı Beslenme



Besin Grupları



Obezite



Beden Kitle İndeksi
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Giriş
Günümüzde bireyler biyolojik ve psikososyal pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıyadır.
Ancak bunların arasında sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlığı ve buna bağlı olarak gelişen
hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Beslenme; büyüme ve gelişme, sağlıklı olma ve esenliğin
devamı için oldukça önemli bir günlük yaşam aktivitesidir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkelerde yaşayan bireylerde yetersiz beslenmeye bağlı olarak protein-enerji yetersizliği, demir
eksikliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, diş problemleri görülmekte iken gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde de yeme problemleri ya da fazla kiloluluk ve obezite görülmektedir.
Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış gösteren önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü obezitenin küresel ölümlere neden olan risk faktörleri arasında
beşinci sırada yer aldığını ve 2020 yılında en büyük ölüm nedeni olacağını bildirmiştir. Ayrıca fazla
kilo ve obezite tip 2 diyabetin %80’inden, iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun
%55’inden sorumludur ve her yıl bir milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. Bu derece önemli bir
sağlık sorunu olan obezite, ne yazık ki çocuk ve adolesanlarda giderek artmaktadır.
Bu bağlamda 6. Ve 7. ünitede, Türkiye'deki beslenme ve sağlığı geliştirme konusu
açıklanacaktır. Altıncı ünitede besin grupları beslenme durumunun saptanması; 7. Ünitede ise
beslenme davranışlarını etkileyen faktörler, yaş dönemlerine göre beslenme önerileri ve beslenme
bozuklukları konularına yer verilmiştir.
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6.1. Türkiye’de Beslenme Durumu
Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin
sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Türkiye'de halkın beslenme durumu bölgelere,
mevsimlere, sosyo-ekonomik düzeye ve kentsel-kırsal yerleşim yerlerine göre önemli farklılıklar;
eşitsiz dağılımlar göstermektedir. Bu durum beslenme sorunlarının niteliği ve görülme sıklığı
üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca beslenme konusundaki bilgisizlik; hatalı gıda seçimi ile yanlış
hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanmasına neden olmakta ve beslenme sorunlarının
boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. Türk halkının beslenme durumuna bakıldığında Türkiye’de
temel besinin ekmek ve diğer tahıl ürünleri olduğu görülmektedir. Beslenme, Sağlık ve Besin
Tüketimi Araştırması-1974 verilerine göre ise, Türk halkı günlük enerjinin ortalama %44’ünü sadece
ekmekten, %58’ini ise ekmek ve diğer tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır. Yıllar içerisinde besin
tüketimindeki değişiklikler incelendiğinde ekmek, süt-yoğurt, et ve ürünleri, taze sebze ve meyve
tüketiminin azaldığı; kuru-baklagil, yumurta ve şeker tüketiminin ise arttığı söylenebilir. Genelde
toplam yağ tüketim miktarında önemli farklılık olmamasına karşın, bitkisel sıvı yağ tüketim
miktarının katı yağa oranla arttığı gözlenmektedir. Toplam protein tüketiminin çoğu bitkisel kaynaklı
olup hayvansal protein tüketimi ise yetersizdir. Demiri yetersiz düzeyde tüketenlerin oranı düşük
olmasına karşın, demir yetersizliği anemisi görülme oranı da yüksektir. Özellikle aile hekimliği
sistemine geçilmesi ile birlikte gebe ve çocuk izlemlerinin takiplerinin artması, devlet teşviki ile
gebelikte ve yeni doğanda demir kullanımının arttığı düşünülmektedir.
Tüm bunların yanında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de beslenme alışkanlıkları değişim
göstermiştir. Besine kolay ulaşım sağlanması, hızlı yemek yeme alışkanlığı, porsiyon boyutlarının
büyümesi ve hareketsiz yaşamın artması ile obezite sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek
artmıştır. Türkiye’de 20 yıl öncesinde %4 civarında olan fazla kiloluluk ve obezite oranı son
çalışmalarda %20 civarına yükseldiği görülmektedir. Özellikle çocuk ve adolesanobezitesinde hızlı
artış görülmektedir. Türkiye Obezite ile Mücadele çalışması raporuna göre obezite oranı 2000’li
yılların başında %2-3 arası iken 2013 yılında %10-14 arasında değişmektedir. Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesince yürütülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” verilerine göre 0-5 yaş
arasındaki çocukların %17,9'u fazla kilolu, % 8,5'i obez; 6-18 yaş arasındaki çocukların %14,3 fazla
kilolu, % 8,2'si ise obezdir. Bu anlamda obezite ile ilgili raporlar dünyada ve Türkiye'de yaşayan
çocuk ve adolesanların %5-34'ünün sağlıklarının gelecekte tehdit altında olduğunu göstermektedir.

6.2. Besin Maddeleri ve Beslenmedeki Önemi
6.2.1. Besin Maddeleri
1.
gerekir.

Proteinler: Vücutta hücrelerinin yapımı ve onarımı, büyüme ve gelişme için protein



Hücrede yapısını oluştururlar.



Tüm enzimlerin yapısında yer alır.
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Hemoglobin bir proteindir.



Hastalıklara karşı savunmada görev yapan antikorlar proteindendir.



Pıhtılaşmada ve kas kasılmasında görev yaparlar.



Karbonhidrat ve yağların tükenmesi halinde enerji verici olarak kullanılabilirler.

Proteinler et, tavuk, balık, sakatat, süt, peynir, yer fıstığı, yoğurt, yumurta, soya fasulyesi, kuru
fasulye, fındık, fıstık, badem, buğday unu, ceviz, tahıl, lahana ve patateste bulunur. Yumurta ve süt en
iyi protein kaynaklandır. Tahıllarda da buğday özünde protein fazladır.
2. Karbonhidratlar: Vücudumuz için gerekli olan enerjinin büyük bir kısmını
karbonhidratlardan sağlarız. Karbonhidratları basit ve kompleks karbonhidratlar olarak ikiye
ayırabiliriz.
Basit karbonhidratlar: Vücudumuzda kolayca sindirilen küçük şeker molekülleridir. Açığa
çıkan enerji hücrelerimizde glikojen olarak depolanır ve hemen kullanılmazsa yağa dönüşür. Hızlı
emilirler glisemik indeksi yükseltirler. Şeker ve tatlılar, beyaz pirinç, mısır, makarna, meşrubat ve
şekerli içecekler, rafine ekmekler basit karbonhidratlardır.
Kompleks karbonhidrat: Vücuda hem enerji, hem de vücut için gerekli bazı vitamin ve
mineralleri sağlar. Kompleks karbonhidratların emilimi daha yavaş olduğu için kan şekerini dengede
tutar ve ani yükselmesini önler yani glisemik indeksi düşürürler. Kurubaklagiller, yarma, bulgur,
tahıllar, meyveler, doğal şekerler (pekmez, bal)kompleks karbonhidratlardır.
Düşük Glisemik İndeks:


Glisemi kontrolünü iyileştirir.

HbA1c ve furkatozamin düzeylerini azaltır.
Kan glikozunu düşürür


İnsülin duyarılığını iyileştirir.



Kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirir



Tip 2 DM riskini azaltır.



Vücut ağırlığı üzerine olumlu etkileri vardır.



Doygunluğu arttırır.



Kilo kontrolünü sağlamada başarılıdır.
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Lif: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Kepeği ayrılmamış tahıllar, kurubaklagiller, taze sebze ve meyveler lif yönünden zengin kaynaklardır. Yeterli lif alabilmek için bu
besinler her gün tüketilmelidir. Lifli gıdaların tüketilmesi de glisemik indeksi düşürmektedir.
3. Yağlar: Yağlar vücut ısımızı sağlar ve vücudumuzu ve iç organlarımızı travmalara karşı
korur. Çok fazla değil yeterli yağa ihtiyacımız vardır. Doymuş yağ asitleri (hayvansal kökenli yağlar)
kandaki kolesterol miktarını arttırır ve kalp hastalıklarında risk faktörüdür. Tekli doymamış yağ
asitleri (zeytinyağı) kan kolesterolünü yükseltmezler. Çoklu doymamış yağ asitlerinin büyük kısmı
kan kolesterol seviyesini etkilemekle birlikte, diyette doymuş yağ asitleri ile yer değiştirirse
faydalıdır. Yağlı balıklarda ve balık yağında bulunan omega-3 ise kolesterolü düşürmeye yardımcı
olurlar ve bu nedenle faydalıdırlar. Yağların çok yüksek sıcaklıkta ısıtılması, kızartılması veya
defalarca kullanılması sonucu trans yağ oluşur. Trans yağ asitleri HDL kolesterol seviyesini düşürüp
LDL kolesterol seviyesini yükseltir. Kan basıncı, insülin hassasiyeti, kanser riski ve alerji durumlarını
arttırırlar.
 İyi yağlar: Zeytin yağı, kanola yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı, badem, fındık, ceviz,
antep fıstığı, kaju fıstığı
 Kötü yağlar: Hamburger yağları, krema gibi süt yağları, pastırma ve sosis, trans yağlar,
margarin, doymuş, kısmen doymuş ya da sulu doymamış yağ asitleri
4.

Vitaminler:

Vitaminler vücutta bir oranda sentezlenmeyen, yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla
hücre metabolizmasında önemli tepkimeleri uyaran organik bileşiklerdir. Vitaminlerin çoğu vücut
tarafından yapılamadığı için besinlerimizle alınması gerekmektedir. Bu besinlerin bir kısmı çiğ
olarak, bir kısmı da belirli pişirme süreçlerinden geçerek tüketilirler. Vitamin kayıplarını önlemek
adına pişirilme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Genel özellikleri açısından yağda ve suda eriyen
vitaminler olarak iki grup altında toplanır.
1. Yağda eriyen vitaminler: A,D,E,K
2. Suda eriyen vitaminler: C ve B grubu
A vitamini: A vitamini; görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık
sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gerekli bir vitamindir. A vitamini yağda erir, ısıya
dayanıklıdır, emilimi için safra asitlerine ihtiyaç vardır. A vitamini yetersizliğinde böbreklerde,
sindirim organlarında bozukluklar görülebilir. Solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde;
ağız, mide ve ince bağırsakların ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı bir şekilde
devamlılığını sağlayarak, enfeksiyonlara karşı korur. A vitamini vücutta depo edilen bir vitamindir.
Bu nedenle yetersizlik belirtileri genellikle uzun süre A vitamini alınmadığı çocukluk, gebe ve
emziklilik dönemlerinde ortaya çıkar. Bazı formları bir antioksidan olarak çalışırlar ve çeşitli kanser
türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilirler. A vitamini hayvansal
kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta ile koyu yeşil yapraklı sebzeler, sarı turuncu
meyve ve sebzelerde bulunur.
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A vitamini Yetersizliğinin En Önemli Belirtileri;
 Epitel dokuların (derinin kuru ve pütürlü bir durumda olması, gözdeki epitel dokunun
bozulması, kuruması ve koruyucu tabakanın kaybı) bozulması.

artması.

Bağışıklık sisteminin bozulması nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığının

 Vitamin A yetersizliği sindirim organlarında da kendini göstermekte ve mide yaraları
oluşabilmektedir.
 A vitamini yetersizliğinde çocuklarda normal büyüme ve gelişme sağlanamamaktadır.
Özellikle çocuklarda sık görülen enfeksiyon hastalıkları, vücut direncinin düşük olması büyümede
gerilik konusunun önemini ortaya çıkarmaktadır.
D vitamini: Balık yağı ve güneş ışığında bulunan D vitamini eksikliğinde kemik ve dişlerde
bozukluklar ve raşitizm görülebilir. En önemli işlevi kalsiyum metabolizmasını denetlemek ve
düzenlemektir. Kalsiyumun kemiklere taşınmasına ve yerleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda
fosfor metabolizmasına da yardımcı olmaktadır. Güneş ışığını doğrudan alamayan bireylerde, hızlı
büyüyen çocuklarda, az güneş alan ülkelerde, D vitamini eksikliği görülür. Sık doğum yapan, yetersiz
ve dengesiz beslenen, güneşten yararlanamayan kadınlarda daD vitamini yetersizlikleri görülür.
Vitamin D suda erimediği için fazlası idrarla atılamaz ve bu nedenle ihtiyaçtan fazlası sakıncalıdır.
Çocuklara doğumdan 15-20 gün sonra ek D vitamini 400 IU (10 mcg) verilmelidir. D Vitaminin en
çok bulunduğu besinler balık yağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı, ve güneş ışınlarıdır.
E vitamini: Günlük yiyeceklerde yeterli miktarlarda bulunduğundan insanlarda yetersizlik
belirtilerine sıklıkla rastlanmamaktadır. Çok önemli bir vitamin olan E vitamini yağda erir, güneş
ışınlarına ve alkali ortama duyarlıdır. Oksijen ve demir ile hemen okside olur, emilimi için safra
asitlerine ihtiyaç vardır. Diyette bitkisel sıvı yağ miktarı arttığında vitamin E’ye ihtiyaç artar.
Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır. Antioksidan
özelliktedirler veaterosklerozu önlerler. Erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı
olarak anemi oluşumunu engeller. Günlük besinler içinde yeterli miktarda bulunduğundan yetersizlik
belirtilerine insanlarda sıklıkla rastlanmamaktadır. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği
infertiliteye, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin
kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. Aşırı alındığında zararlı etkisi görülmemiştir. E
vitamininin çok bulunduğu besinler bitkisel yağlar, tahıl taneleri, yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı
sebzeler, baklagillerdir.
Vitamin K: Kanın pıhtılaşma etmeni olarak tanımlanan vitamin K günlük yiyeceklerimizde
yeteri kadar bulunduğu ve kalın bağırsakta bakterilerce yapıldığı için yetersizliğinde oluşan bir
hastalık tanımlanmamıştır. Yağda eriyen bir vitamin olup emilimi için safra asitlerine ve yağa ihtiyaç
vardır. Vitamin K karaciğerde kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddenin sentezi için gereklidir.
Eksikliğinde kanın pıhtılaşması engellendiği için kanama durmayabilir. Kemik gelişimi için de
önemlidir. Karaciğer ve sindirim sistemi bozukluklarında özellikle safra akımının engellendiği
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durumlarda K vitamini yetersizliği gelişebilir. Uzun süren antibiyotik tedavileri de bağırsakta
harabiyet yapacağından vitamin K etkinliğini azaltarak yetersizlik yapabilir. Fazlalık belirtisi olarak
hiperbiluribinemioluşur. K vitamininin en çok bulunduğu besinler ıspanak ve benzeri yeşil yapraklı
sebzeler, karaciğer, kuru baklagiller ve balıklardır.
Tiamin (B1 vitamini): En önemli görevi enerji metabolizmasındadır. Değişik besinlerle
vücuda alınan besin maddelerinin vücutta enerjiye çevrilmesi, yine en önemli enerji kaynaklarından
olan karbonhidratlardan enerji yapımında B1 vitamininin önemli bir işlevi vardır. Yorgunluk, iştah
azalması, kusma ve sindirim sisteminde bozukluklar, kalp yetmezliği, huzursuzluk sıklıkla görülen
yetersizlik belirtileridir. Beriberi denilen ve sinir sistemi bozukluğu şeklinde tanımlanan, eklemlerde
şişlik ve ağrı, denge bozukluklarına neden olan hastalıklar en önemli yetersizlik belirtisidir. Fazlalık
belirtileri hakkında bir bilgi yoktur. B1 vitamini enerji metabolizması için gerekli olduğundan fazla
karbonhidrat tüketen kişilerde ihtiyaç daha fazladır. B1 vitamini vücutta depo edilen bir vitamin
değildir. O nedenle günlük beslenme içinde alınması gereklidir. En çok bulunduğu besinler sakatatlar,
et, süt, kuru baklagiller, tahıllar, ceviz, fındık, yumurtadır.
Riboflavin (B2 Vitamini): Işığa duyarlı olması nedeniyle riboflavin bulunan yiyecekler ışıkta
bekletilmemeli, suda eriyen bir vitamin olduğu içinde sebzelerin pişirilme suyu ve yoğurdun suyu
dökülmemelidir. Vücut çalışmasındaki görevleri karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasında
görev alan riboflavin bir düzenleyicidir. Besinlerle alınması gerekli bir vitamindir. Yetersizliğinde
dermatit, dudaklarda keylozis, angular lezyon ve göz çevresinde kesik şeklinde yaralar, gözde yanma
ve kızarıklık oluşur. Sinir sisteminde bozukluk, anemi ve diyare oluşabilir. Günlük riboflavin
gereksinmesi büyümenin hızlı olduğu çocukluk döneminde ihtiyaç fazladır. Vücutta depo edilmediği
için günlük olarak alınması gerekmektedir. İhtiyacın üzerinde alındığı zamanda idrarla atımı fazladır.
Riboflavininen çok bulunduğu besinler karaciğer, et, süt ve ürünleri, yumurta, peynir, balık, yeşil
yapraklı sebzeler ve tahıllardır.
Niasin (Nikotinik Asit):Niasin, su ve alkolde çözünen asit, alkali, ışık ve ısıya dayanıklı bir
vitamindir. B grubu vitaminlerinden biri olarak karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında
görevlidir. Diyette yeterince niasin alınmaması sonucu sinir sistemi, sindirim sistemi ve güneş gören
deride simetrik yaralarla kendini gösteren pellegra hastalığı oluşur. Pellegra hastalığı daha çok tek
yönlü beslenen; özellikle de sadece mısır tüketen toplumlarda görülür. Hastada iştahsızlık, halsizlik
belirtileri yaygın olup, kol ve bacakların güneş gören yerlerinde yaralar ve depresyongörülür. Günlük
niasin gereksinmesi besinlerle alınan iyi kalite protein vücut için gerekli niasin gereksinimini karşılar.
Niasininen çok bulunduğu besinler et, balık, kümes hayvanları, karaciğer, maya, tahıllar, kuru
baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerdir.
Folik Asit: Vücutta görev yapabilmesi için C vitaminine ihtiyaç vardır. Yetersizliğinde kan
yapımında azalma olmaktadır. Özellikle alkoliklerde, gebe kadınlarda ve çocuklarda yetersizlik
belirtileri yaygındır. Yetersiz sebze ve meyve tüketimi, emilim bozukluğu ve vücuttan aşırı kayıp
durumlarında yetersizlik görülür. Folikasitin en çok bulunduğu besinler karaciğer, diğer organ etleri,
yeşil yapraklı sebzeler, maya, kuru baklagiller ve tahıllardır. Besinlerin hazırlanması, işlenmesi ve
depolanması aşamaları folik asit kaybına neden olur. Bu nedenle sebzelerin pişirilmesi ve saklanması
ilkelerine dikkat edilmelidir.
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Vitamin B6 (Piridoksin):Vitamin B6 suda kolayca çözünür, ışığa ve alkali ortama duyarlıdır.
Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında yardımcıdır. B6 vitamini aynı zamanda bağışıklık
sistemi için gereklidir. B6 vitamini yetersizliğinde en önemli bulgu sinir sisteminde, kan hücrelerinde
görülür. Deride yaralar, sinir sistemi bozukluğuna bağlı olarak konvulsiyon, dudak kenarları ve dilde
yaralar, huzursuzluk, büyüme geriliği, sindirim sistemi bozukluğu ve böbrekte taş diğer yetersizlik
belirtileridir. Fazlalık belirtileri bilinmemektedir. Aynı şekilde iyi kalite proteinli
besinlerlebeslenenlerde ihtiyaç azalabilir. B6vitamininin en çok bulunduğu besinler et, karaciğer,
böbrek, tahıllar ve kuru baklagillerdir.
Vitamin B12: Suda ve alkolde çözünen bir vitamindir. Yüksek ısıda ısıtıldığında kayba uğrar.
Karaciğer, kalp ve böbrek dokularında B12 önemli oranda bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminde,
protein metabolizmasında, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görevlidir.
B12 yetersizliğinde sinir sisteminde bozukluklarla pernisiyöz anemi oluşur. Kol ve bacaklarda
uyuşma, duyu azalması, depresyon ve kasılmalar en belirgin eksiklik belirtisidir. Özellikle sadece
bitkisel kaynaklı besin tüketenlerde, besinlerin saklanması ve pişirilmesindeki aksaklıklarda vitamin
kaybı çok olmaktadır. Bu vitamin sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır. B12
vitamininin en çok bulunduğu besinler et, süt, peynir, yumurta ve balıktır. B12 vitamini bitkisel
besinlerde bulunmaz.
Pantotenik Asit: Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması için gerekli B grubu
vitaminlerden biridir. Sinir sisteminin, bazı hormonların çalışmasında ve yağların sentezinde etkindir.
Pantotenik asit suda erir, besinlerin pişme suyuna geçer, asit ve alkalilere karşı duyarlıdır. Pantotenik
asit yetersizliğinde insanlarda kusma, karın ağrıları, kasılma nöbetleri, yorgunluk gibi belirtiler
saptanmıştır. Laboratuvar hayvanlarında yapılan deneylerde büyüme geriliği, kısırlık, sinir sistemi
bozukluğu, saç renginde değişme, deride yaralar, ince barsak ülserleri, saç dökülmesi şeklinde
bulgular vardır. Fazlalık belirtileri bilinmemektedir. Günlük Pantotenikasit gereksinmesi bu vitamin
tüm besinlerde bulunduğu için yetersizlik belirtileri sık görülmemektedir. Pantotenikasitin en çok
bulunduğu besinler tüm hayvansal ve bitkisel besinleri tüketmekle yeteri kadar pantotenik asit alımı
sağlanır.
Biotin: Biotin bazı hayvanlar için büyüme etmeni olarak yumurta akında bulunmuştur.
Kayıplara dayanıklı bir vitamindir; ancak suda çözünür. Biotin, vücudumuzda ince barsak bakterileri
tarafından sentezlenir. Karbonhidrat metabolizmasında görev alır ve enerji oluşumuna katkı verir.
Günlük tükettiğimiz besinlerde biotin yeterli miktarda bulunduğundan eksiklik belirtileri
görülmemektedir. Halk arasında besleyici olur düşüncesi ile yumurta çiğ olarak tüketilmektedir. Çiğ
yumurta akında avidin adlı bir protein vardır ve bu protein biotinin vücutta kullanılmasını engeller.
Çiğ yumurta yiyenlerde saç dökülmesi, deri yaraları oldukça sık görülen durumlardır. O nedenle
yumurtanın pişirilerek tüketilmesi vücut için daha yararlıdır. Yetersiz tüketiminde deri yaraları,
iştahsızlık, kas ağrıları, solukluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Fazlalık belirtileri bilinmemektedir.
Biotin, vücutta barsak bakterileri tarafından üretilmekte ve günlük besinlerle vücuda yeteri kadar
alınmaktadır. Biotininen çok bulunduğu besinler tüm yiyeceklerde yeteri kadar bulunur. En çok
bulunduğu besinler karaciğer yumurta sarısı, soya unu, etler ve mayadır.
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C vitamini (Askorbik Asit):Vitamin C; hava ile temasla kolay okside olur, suda erir, ekşi
tattadır, ışıkla temasta rengi koyulaşır, ısıya dayanıksız bir vitamindir. Vitamin C, bağ dokularını bir
arada tutan, zehirlenmeler ve ateşli hastalıklarda vücudu koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren
bir vitamindir. Vücudumuzda kan yapımı için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini
kolaylaştırır ve kullanımını arttırır. Böylelikle kansızlığı önler. Damar çeperlerini güçlendirerek
kanamaya ve gözde katarakt oluşumuna engel olur. Meme kanseri ve güneş ışınlarının oluşturduğu
deri kanserlerinin gelişimini yavaşlatır. Antioksidan bir vitamindir. Vitamin C yetersizliğinde; diş
etlerinde kanama, dişlerde anormallikler, yorgunluk, isteksizlik ve eklem ağrıları görülebilir. Aşırı
yetersizliği skorbüt hastalığına neden olur. Diş etlerinde kanama, eklemlerde şişlik ve ağrılarla belirti
veren skorbüt hastalığını tedavi eden vitamin olarak bilinmektedir. Ateşli hastalıklara dirençsizlik, sık
hasta olma, bağışıklık sisteminin zayıflığı da yetersiz alıma bağlanabilir. Fazla alındığı takdirde
idrarla atılır. İhtiyaçtan çok fazla alımlarda böbreklerde taş oluşumuna, ishale, alerjik deri belirtilerine
neden olabilir. Günlük vitamin ihtiyacı ortalama 75-90 mg’dır. Çocukluk çağında yani hızlı büyüme
döneminde, gebelikte ve emziklilikte, ateşli hastalık döneminde ihtiyaç artar. Vücudumuzda oluşan
değişik yara ve yanıkların tedavisinde ihtiyacı 5-10 misli artırmak gerekmektedir. C vitamininin
deposu olmadığı için günde 3 öğün şeklinde besinlerle birlikte alınmalıdır. Böylece demir yetersizliği
anemisinin önlenmesi de mümkün olur. C vitamininin en çok bulunduğu besinler; limon,portakal,
mandalina gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen, kuşburnu, domates, lahana, patates, ıspanak, marul, yeşil
biber, asma yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzeler zengin kaynaklarıdır. Bu besinleri taze olarak
tüketmek, bekletmemek kayıpları önlemek açısından önemlidir.
5.

Mineraller

Mineraller doğada yaygın olarak görülen inorganik maddelerdir. Vücudun büyümesi ve
gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için minerallere ihtiyaç vardır. Mineraller
vücudumuzda yapıyı oluşturan ve birçok işlevi düzenleyen elzem besin maddeleri grubudur.
Vücudunuzun %4 gibi çok küçük bir kısmını oluşturmalarına rağmen vücut yapısının oluşmasında
yardımcıdırlar. Kemik, diş, kas, kan ve diğer dokularda da mineraller bulunur. Mineraller inorganik
maddelerdir ve ısı veya besin işlemede kullanılan diğer elle yapılan işlemler sırasında kayba
uğramazlar. Günlük gereksinmemiz 250 mg’ın üzerinde olan mineraller makro minerallerdir ve
sodyum, potasyum ve klor elektrolitleri ile kalsiyum, magnezyum ve fosfor bu gruptadırlar.
Kalsiyum: Kemiklerin ve dişlerin yapımı, kasların kasılması, sinirlerin çalışması, normal kan
basıncının sağlanması, kanın pıhtılaşması, hücrelerin bir arada tutulması için gereklidir. Vücuttaki
kalsiyumun %99’u kemiklerde ve dişlerde, geri kalan %1’i ise vücut sıvılarında ve hücrelerde
bulunmaktadır. Kalsiyumun yetersizliğinde; çocuklarda raşitizm, yetişkin kadınlarda osteomalazi ve
yaşlılarda osteoporoz görülür. Raşitizm ve osteomalazi kemiklerin gelişememesi, yumuşaması ve
eğrilmesidir. Osteoporoz ise kemiklerin kırılabilir duruma gelmesidir. Kalsiyum emilimini; D
vitamini, sütte bulunan laktoz, C vitamini, organik asitler, bazı amino asitler kolaylaştırır.
Mayalandırılmamış undan yapılan ekmeğin tüketimi, antasitli ilaçların uzun süre ve fazla miktarda
kullanılması ise emilimi engeller. Kalsiyumun en çok bulunduğu besinler süt ve süt ürünleri en iyi
kalsiyum kaynağıdır. Süt ve ürünlerinde bulunan kalsiyumun emilimi fazladır. Yumurta sarısı,
tahıllar, kurubaklagil ve yağlı tohumlar da iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ve
tahıllarda bulunan kalsiyumun emilimi ise düşüktür.
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Fosfor: Fosfor; kalsiyumla birlikte kemiklerin ve dişlerin oluşumunda, besin maddelerinin
metabolizmasında görev alan enzimlerin yapısında bulunur ve hücre çalışması için gereklidir. Ayrıca
fosfor vücut sıvılarının asit ortama dönüşümünü engeller, hücre içi ve dışı sıvıların dengede
tutulmasını sağlar. Vücuttaki fosforun %90’ı kemiklerde ve dişlerde, geri kalan %10’u ise vücut
sıvılarında ve hücrelerde bulunur. Protein yönünden zengin besinlerin fosfor içeriği de yüksektir. Süt
ve türevleri, et ve türevleri, tavuk, balık, yumurta, tahıllar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar önemli
fosfor kaynağı besinlerdir. Günlük fosfor ihtiyacı da kalsiyum ihtiyacı kadardır. Kalsiyumun fosfora
oranı diyette bire bir olmalıdır.
Sodyum, Klor ve Potasyum: Vücut mineral içeriğinin %2’sini sodyum, %5’ini potasyum ve
%3’ünü ise klor oluşturur. Sodyum, klor ve potasyum tüm vücut sıvılarında ve dokularda bulunur. Bu
elementlerin vücuttaki en önemli görevleri vücut su dengesini, asit-baz dengesini ve kas çalışmasını
sağlamaktır. Sodyum, klor ve potasyum ince barsaklardan emilir, idrar, dışkı ve terle atılır. İshal,
kusma, aşırı idrar yapma, aşırı terleme ile vücuttan bu mineraller kayba uğrar. Sodyum ve klorun
temel kaynağı tuzdur. Ayrıca her besin belirli oranlarda sodyum içermektedir. Meyvelerde sodyum
oranı çok düşüktür. Diyetle süt, et, tahılların, taze sebze ve meyvelerin yeterli düzeyde tüketimi ile
potasyum ihtiyacı karşılanır. Normal bir diyetle sodyum, klor ve potasyum ihtiyacı karşılanır. Günlük
tuz tüketimi 6 gramı geçmemelidir.
Magnezyum: İnsan vücudunda bulunan ortalama 20-28 gram magnezyumun %60’ı
kemiklerde, %27’si kaslarda, %13’ü ise diğer dokularda ve vücut sıvılarında yer almaktadır.
Magnezyumunun vücutta enerji metabolizmasının, kas ve sinir sisteminin düzenli çalışması, kemik ve
dişlerin oluşumu, kan basıncının düzenlenmesi gibi görevleri vardır. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar,
rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağıdır.
Demir: Yetişkin bir insan vücudunda ortalama 3-5 gram demir bulunur. Demirin çoğunluğu
kanda ve kırmızı kan hücrelerinde hemoglobinde bulunur. Hemoglobinin yapısında bulunan demirin
vücutta görevi oksijen taşımaktır. Akciğerlerden oksijeni hücrelere, hücrelerden de karbondioksiti
akciğerlere taşır. Et ve et türevleri, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar demir kaynağıdır.
Pekmez ve kuru meyveler de iyi bir demir kaynağıdır. Diyette C vitamininin ve etin bulunması,
bitkisel kaynaklı demirin emilimini arttırır. Bu nedenle her öğünde C vitamininden zengin besinlere
yer verilmelidir. Tahıllarda demir emilimi engelleyen fitatların etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla
ekmek mayalandırılarak yapılmalıdır. Yemek esnasında çay içilmesi de demirin emilimini
azalttığından, çay öğün aralarında ve açık olarak içilmelidir. Demir yetersizliğinde anemi görülür.
Barsak parazitleri besinlerle alınan demire ortak olur ve kansızlığa neden olur. Anemik olan kişilerde
kanda hemoglobin düzeyi düşer ve kırmızı kan hücrelerinin sayısı azalır. Diyetle demiri yetersiz
tüketen okul çocuklarının sık hastalandıkları ve okula devam edemedikleri, öğrenme, algılama ve
dikkatlerinin azaldığı ve okul başarılarının düştüğü bilinmektedir. Diyetin hayvansal veya bitkisel
kaynaklı besinlere dayalı olması ihtiyaçta farklılık gösterir.
İyot: Yetişkin bir bireyin vücudunda 15-20 mg iyot bulunur. Bunun %70’i tiroit bezinde, geri
kalanı ise dokularda ve kandadır. Tiroit bezinin çalışması için iyot gerekir. İyot, tiroit bezinde tiroit
hormonlarının yapımında görev alır. İyodun yetersiz alınması iyot yetersizliği hastalıklarına neden
olur. Ülkemizde bazı bölgelerde (Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve İç Anadolu
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bölgesinde) toprakta ve suda iyot yetersizliği olduğu için bu bölgelerde yetişen besinlerle beslenen
kişilerde basit guatr hastalığı görülür. İyot eksikliği olan bölgelerde yaşayan kadınlarda; düşük, ölü
doğum, düşük doğum ağırlığı, üreme sorunları görülür. İyot yetersizliği olan gebe kadınların
doğurdukları çocuklarda kretenizm görülebilir. Çocuk yapısal bozukluklarla doğar, büyüme ve
gelişmesi geri kalır, sağırlık ve dilsizlik, şaşılık görülür zihinsel yetenekleri gelişemez ve zeka
geriliğioluşur. İyot yetersizliği hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur ve iyotlu tuz kullanımı
ile engellenebilir. Deniz ürünleri, özellikle balık iyot kaynağıdır. İyodu yeterli toprakta yetişen
besinler ve su yeterli iyodu sağlar. İyot yetersizliği hastalıklarının görüldüğü ülkelerde tuza, suya,
ekmeğe iyot eklenmektedir. İyotlu tuz koyu renkli naylon torbalarda ve kapalı kaplarda saklanmalıdır.
Çinko: Çinko vücudumuzda en fazla karaciğer, pankreas, böbrekler, kemik, kaslarda ve diğer
dokularda bulunur. Çinko vücutta önemli metabolik görevleri olan enzimlerin yapısında yer alır.
Büyüme ve cinsiyet organlarının gelişmesinde, hücresel bağışıklığın oluşumunda etkindir.
Yetersizliğinde; fiziksel olarak büyümede gerilik, cinsiyet organlarının gelişmesinde gecikme,
hastalıklara dirençsizlik, yaraların iyileşmesinde gecikme, tat ve koku algılamada bozukluklar gibi
belirtiler görülür. Çinkonun en çok bulunduğu besinler et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri
çinkonun en iyi kaynağıdır. Süt ve ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllar yeterince
çinko içerirler. Aşırı saflaştırılmış unlarda çinko miktarı azalır. Çinko yetersizliği daha çok kepekli
tahıl ürünleri ile beslenen toplumların sorunudur.
Flor: Flor; vücutta çoğunlukla dişlerin ve kemiklerin yapısında bulunur. Florun en önemli
görevi diş çürüklerinin önlenmesidir. Yeterli flor alımı osteoporozu önlerken aşırı flor alımı ise
osteoporoza neden olur. Besinlerin flor içeriği yetiştikleri toprağın flor içeriğine bağlıdır. Deniz
ürünleri ve çayda flor bulunur. Florun esas kaynağı sudur. İçme sularındaki flor miktarı litrede 0.7 1.2 mg arasında olduğunda, toplumda diş çürüklerinin görülme sıklığı azalır. Sularda flor miktarı
litrede 0.7 mg’ın altına düşerse diş çürükleri sık görülür, bu oran 2 mg üstüne çıktığında dişlerin
yüzeyinde sarımsı kahverengi lekeler görülür, bu belirtiye florozis denir.
6.

Su

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir ve beslenmemizin vazgeçilmez
bir parçasıdır. İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç gün
yaşayabilir. İnsan vücudunun su içeriği yaşa ve cinsiyete göre %42 ile %75 arasında değişmekle
birlikte yetişkin insan vücudunun ortalama %59’u sudan oluşmuştur. Vücut fonksiyonlarının
çalışmasında, metabolizmanın dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal
reaksiyonunun gerçekleşmesinde su son derece önemli rol oynamaktadır.
Su;


Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında,



Hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin düzenli çalışmasında,



Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve vücuttan atılmasında,
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Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında,



Vücut ısısının denetiminin sağlanmasında,



Eklemlerin kayganlığının sağlanmasında,



Çeşitli biyokimyasal olayların gerçekleşmesinde yardımcıdır.

Büyüme ve vücut fonksiyonlarının devamı yeterli su alımı çok önemlidir. Yapılan çalışmalar
günde en az 2,5 litre su tüketiminin kilo kontrolü sağlamada oldukça önemli olduğunu
vurgulamışlardır. İnsanlar su gereksinimlerini genelde; içecekler, besinler ve metabolizma olmak
üzere üç kaynaktan sağlarlar. Besin içerisinde bulunan besin öğelerinin yakılması sonucunda su
oluşur. Diyette proteine göre karbonhidrat ve yağın yüksek olması metabolik suyu arttırır. Yediğimiz
besinler ve içecekler yoluyla da vücudumuza su sağlarız. Örneğin sebze ve meyvelerin yaklaşık 85-%
90'ı, bir su bardağı sütün %90'ı sudur. Gün içerisinde içtiğimiz çay, kahve, soda vb. içeceklerle ile de
sıvı almaktayız. Ancak kafein içeren kahve, çay ve diğer içecekler sıvı ihtiyacını karşılasa da uygun
su kaynakları olarak sayılmazlar.

6.2.2. Temel Besin Grupları
Beslenme bilimi ile ilgili çalışmalar başladıktan sonra bilim adamları, besinleri gruplamaya ve
her gruptan günlük tüketilmesi gereken miktarları belirlemeye başladı. Merkezi ABD’de olan Besin
ve Beslenme Konseyi, 1958 yılında besinlerin dört grup altında toplanmasının uygun olacağını
belirtti. Besinlerin dört grup altında toplanması ve bu gruplardan tüketilecek miktarların belirlenmesi,
günlük beslenme planlarının yapılmasında büyük kolaylık sağladı. Konsey 1985 yılında
piramidiçinde alt tabanında çok, üst kısmında ise az tüketilecek besinlerin gösterilmesinin;
toplumların beslenme konusunda bilinçlendirilmesinde kolaylık sağlayacağı görüşü ile ‘Besin
Piramidi’ kullanımını hayata geçirmiştir. Günümüzde her ülke, piramitte kendi yemek alışkanlıkları
ve koşullarına göre değişiklik yapmaktadır. Türkiye’de ise besin üretimi ve beslenme durumunu
dikkate alınarak; günlük alınması gereken temel besinlerin planlanmasında, dört besin grubu
kullanılmasının daha uygun olduğuna karar verildi. Bu dört besin grubu de “Dört Yapraklı
Yonca” modeli ile ifade edildi.

Yoncanın Yaprakları İçindeki Besin Grupları:
Üst yaprak: Süt ve süt ürünleri gösterilmiştir. Özellikle risk altındaki çocuklar, gebeler,
emzikli anneler, diyetlerinde yağlı besinleri fazla tüketenler bu grubu çok az tükettiğinden grubun
öneminin vurgulanması için üst yaprak olarak gösterilmiştir. Gruplar, düz yazı ile ifade edildiğinde de
bir numaralı grup, daima süt ve ürünleri olarak geçmektedir.
Sağ yaprak: İkinci grupta et, yumurta ve kuru
Alt yaprak: Üçüncü grupta sebze ve meyveler bulunmaktadır.

baklagiller

yer

almaktadır.
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Sol yaprak: Dördüncü grupta ekmek ve tahıllar yer almaktadır.
Günlük tüketilmesi gereken besin miktarı Dört Besin Grubu temel alınarak belirlenir

Kaynak: www. beslenme.gov.tr
1. Grup: Et, Yumurta ve Kurubaklagiller: Bu gruptaki besinler kırmızı ve beyaz et ve
ürünleri, sakatatlar, yumurta, kurubaklagiller, yağlı tohumlar (fındık, fıstık, ceviz) dan oluşmaktadır.
Protein, demir, çinko ve B grubu vitaminleri içerir. Ayrıca kurubaklagiller, lif yönünden zengindir.
Bu besinler büyüme, hücrelerin yenilenmesi ve doku onarımı, kas yapımı, sinir, sindirim ve deri
sağlığı ile hastalıklara karşı direnç oluşumunda önemlidir. Yetişkin bireyler ile çocuklar için günde 23 porsiyon, gençler, gebe ve emzikli kadınlar için günde 3 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir Bir
porsiyon miktarı 60-90 gr (2-3 köfte büyüklüğünde) et, tavuk, balık, 8-10 yemek kaşığı pişmiş
kurubaklagil yemeği, 2 adet (orta boy) yumurtadır.
2. Grup: Süt ve Süt Ürünleri: Bu gruptaki besinler süt, yoğurt, peynir, ayran ve sütle
yapılan tatlılardan oluşmaktadır. Bu grup kalsiyum için en iyi kaynaktır. Ayrıca protein, fosfor, B
grubu vitaminleri içerir. Bu gruptaki besinler özellikle büyümekte olan çocuklar, gebe ve emzikli
kadınlar ile yaşlılar için çok önemlidir. Tarhana da içerdiği yoğurt nedeniyle iyi bir kalsiyum
kaynağıdır. Büyüme ve gelişme; dokuların onarımı, kemik ve diş sağlığı, sinir ve kasların düzenli
çalışması ve hastalıklara karşı direnç oluşumunda önemlidir. Yetişkin bireyler için günde 2 porsiyon,
çocuk, genç, gebe ve emzikli kadınlar ile yaşlılar için günde 3-4 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir
Bir porsiyon miktarı; bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt, 2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz
peynir, 1 kase sütlü tatlıdır.
3. Grup: Taze Sebze ve Meyveler Her çeşit sebze ve meyveler, bu gruba girer. Birçok
vitamin ve mineralin kaynağını içermektedirler. Bu vitamin ve minerallerin başında C vitamini,
karoten (A vitamini ön maddesi), bazı B grubu vitaminleri (folat, B2), demir, kalsiyum vb. gelir. Bu
grup besinler, aynı zamanda yüksek oranda lif içerir. Kurutulmuş meyveler, özellikle demir ve
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kalsiyum yönünden zengindir. Vücudun büyümesi, gelişmesi; hücrelerin yenilenmesi, doku onarımı,
kan yapımı; diş ve diş eti sağlığı, deri ve göz sağlığı ile hastalıklara karşı dirençte önemlidir. Bu
gruptaki besinlerin herhangi birinden veya bir kaçının karışımından her gün en az 5 porsiyon (en az
400 g) tüketilmelidir. Alınan meyve ve sebzenin bir porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler; portakal,
mandalina gibi turunçgiller veya domates olmalıdır. Bir porsiyon miktarı; portakal, elma, armut, muz
gibi meyvelerden (orta büyüklükte) 1 tane, kayısı, erik gibi meyvelerin 3-6 adet, çilek, kiraz gibi
meyvelerin 10-15 adet, yeşil sebzeler doğrandığında 2-3, pişirildiğinde ise 1-1,5 su bardağını
dolduran miktarı, 1 orta büyüklükte patates ve 1 orta boy havuçtur.
4. Grup: Ekmek ve Tahıl Ürünleri Bu gruptaki besinler; ekmek, makarna, şehriye, pirinç,
bulgur, kuskus, börekler, un ve irmikten yapılan tatlılardan oluşmaktadır. Tam tahıl unundan ekmek
tüketimine önem verilmelidir. İçerdiği besin ögeleri: Tahıllar temel enerji kaynağını oluşturur;
karbonhidrat, mineraller, protein, bazı B grubu vitaminlerini ve lif içerir. Bu grup besinler sinir,
sindirim sistemi ve deri sağlığı ile hastalıklara karşı dirençte etkilidir. Günde 3-6 porsiyon ekmek ve
1- 2 porsiyon tahıl ürünü tüketilmelidir.

6.3. Beslenme Durumunun Saptanması
Bireyin beslenme durumunun saptanması, besin maddeleri gereksinmesinin ne ölçüde
karşılandığının bir göstergesidir. Besin maddeleri alımı ile besin maddeleri gereksinmesi arasındaki
dengenin sağlanması optimal sağlık için önem taşımaktadır. Bireyin veya toplumun beslenme
durumunun saptanmasının amacı; beslenme durumunun tanımlanması, nedenlerin saptanması ve
çözüm yollarının bulunmasıdır. Eğer bir girişim uygulandı ise, etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için beslenme durumunun özelikle toplumdaki duyarlı gruplarda
(0-5 yaş grubu çocuklar, okul çağı çocuklar ve gençler, gebe ve emzikli kadınlar, doğurganlık
çağındaki kadınlar, yaşlılar, işçiler) ve hasta olan bireylerde sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi
gerekir. Beslenme yetersizliğinin en iyi ve erken göstergesi kişinin enerji ve besin ögelerini alım
düzeyinin; yani besin tüketiminin saptanmasıdır. Besin ögesi yetersizliği ilerledikçe depolar boşalır,
besin ögesinin kandaki ve dokulardaki düzeyleri düşer ve işlevsel bozukluklar ile klinik belirtiler daha
sonra ortaya çıkar.
Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemler şunlardır.
1.

Dolaylı Yöntemler



Yaşamsal istatistiksel verilerin incelenmesi



Hastalık verilerinin incelenmesi

2.

Dolaysız yöntemler



Besin tüketiminin saptanması,



Antropometrik ölçümler
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Biyokimyasal ve biyofizik testler



Klinik belirtiler ve sağlık öyküsü



Psikososyal veriler

Bu yöntemlerden birkaçı veya hepsi birlikte kullanılabileceği gibi, sıklıkla seçilecek yöntem
ekonomik koşullara, zamana ve bu konuda eğitilmiş personele göre belirlenir.

6.3.1. Dolaylı Yöntemler
6.3.1.1. Yaşamsal İstatistiksel


Bebek ve çocuk ölüm hızları



Anne ölüm hızı



Beklenen yaşam süresi



Bulaşıcı hastalıklar insidansı



Morbidite ve mortalite durumları

6.3.1.2. Hastalık verileri
İskemik kalp hastalıkları, kanser, hipertansyon, metaboliksendrom, hiperkolesterolemi,
diyabet gibi beslenmeye bağlı oluşabilen hastalık prevalans ve insidanslarıicelenir.

6.3.2. Dolaysız Yöntemler
6.3.2.1. Besin Tüketiminin Saptanması
Bireyin kendi tarafından doldurulan ölçekler kullanılır. Ölçeklerde bireyin bir önceki gün
boyunca tüm öğünlerde yediği besinleri ve ölçülerini yazması istenir. Muazzez Garipağaoğlu
tarafından geliştirilen Günlük Besin Tüketim Formu ile gün boyunca tüm öğünlerde (kahvaltı, kuşluk,
ögle, ikindi, akşam ve yemek sonrası) alınan besinleri ve miktarlarının kaydedilmesine olanak
sağlamaktadır.
Tablo. 6.1: Günlük Besin Tüketim Formu
Öğünler

Besinler

Ölçü ya da miktar

Kahvaltı
Kuşluk
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Öğle
İkindi
Akşam
Yemekten sonra

6.3.2.2. Antropometrik Ölçümler
Antropometrik ölçümler beslenme durumunun saptanmasında; büyü- me, yağsız vücut dokusu
ve yağ dokusu miktarının ve vücutta dağılımının göstergesi olması nedeniyle önem taşır. Vücut
ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol çevresi, baş çevresi, bel çevresi, kalça çevresi, deri kıvrım
kalınlıkları gibi ölçümler sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Antropometrik ölçümler sürekli ve düzenli
olarak kullanıldığında bireyin beslenme durumu sağlıklı olarak değerlendirilebilir.
Sıklıkla kullanılan yöntemleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
1.
Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu: Vücut ağırlığı ölçümü beslenme durumunun
göstergesi olarak sıklıkla kullanılır. Ağırlık; vücuttaki toplam yağ, kas, su ve kemiklerin toplamıdır.
Beden Kitle İndeksi (BKİ), bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine
(BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının
tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.

Kaynak: http://medulamedula.com/beden-kitle-indeksi-nedir-ve-nasil-hesaplanir
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2. Vücut yağının saptanması: Şişmanlığın saptanmasının en geçerli yöntem vücutta yağ
miktarının saptanmasıdır. Vücuttaki yağ miktarının saptama yöntemleri çeşitlidir. Pratikte deri kıvrım
kalınlığı, beden kitle indeksi (BKI) ve boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı sıklıkla kullanılan
yöntemlerdir.
1. Deri kıvrım kalınlığının ölçülmesi: Ölçüm olarak sıklıkla triseps ve subskapular deri kıvrım
kalınlığı ölçümleri bebekler hariç tüm yaş grubundaki bireylerde kullanılmaktadır. Eğer deri kıvrım
kalınlığından vücut yağ miktarı ve yağsız vücut dokusu miktarı bulunulacaksa, o koşullarda
yetişkinlerde triseps ve subskapular deri kıvrım kalınlığına ek olarak biseps ve suprailiak deri kıvrım
kalınlıkları da ölçülür. Deri kıvrım kalınlığının ölçülebilmesi için deri kıvrım kalınlığı ölçümünde
kullanılan kaliper aletine gereksinme vardır.
2. Üst kol yağ alanının saptanması: Üst orta kol çevresi ve triseps deri kıvrım kalınlığı
ölçülerek hesaplanır.
3. Bel ve kalça çevresinin/ölçülmesi: Yetişkinlerde bel çevresi ve bel/kalça oranı kronik
hastalıklar için risk değerlendirmesi amacıyla kullanılır.
Bel çevresi ölçümü: En alt kaburga kemiği ile kristailiyak arası bulunur, Orta noktadan geçen
çevre mezür ile ölçülür.
Kalça çevresi ölçümü: Bireyin yan tarafında durulur, En yüksek noktadan çevre ölçümü
yapılır.
Bel/kalça oranı erkeklerde 1.0, kadınlarda 0.8 üzerine çıkmamalıdır. Çünkü android
şişmanlığın ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıkların görülmesinde riskin göstergesidir.
Risk Artar

Yüksek risk

Kadın

80 cm↑

88cm↑

Erkek

94cm↑

102cm↑

6.3.2.3. Biyokimyasal ve biyofizik testler
Beslenme durumunun göstergesi olan biyokimyasal ve hematolojik testler kan (plazma,
serum), kırmızı ve beyaz kan hücreleri, idrar ile karaciğer, kemik, saç gibi dokularda yapılmaktadır.
Kan proteinleri (albumin, transferrin, tiroksin-bağlayıcı prealbumin, retinol-bağlayıcı protein,
fibronektin, somatomedin C), kan yağları (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDLkolesterol, trigliserit), hemoglobin ve hematokrit düzeyleri, kan ve idrarda vitamin ve mineral
düzeyleri beslenme durumunun saptanmasında kullanılan değerlendirmelerdir

6.3.2.4. Klinik Belirtiler ve Sağlık Öyküsü
Klinik belirtilerin saptanması için fizik muayene ve bireyin tıbbi öyküsünün saptanması
gerekir. Ödem ve asit varlığı ise özellikle değerlendirilmelidir. Klinik belirtilerin saptanması için deri,
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saç, dişler, dişeti, dudaklar, dil, gözler ve genital organları incelenir. Saç, deri ve ağızda epitel dokuda
hızlı bir hücre değişimi olduğu için yetersizliğe duyarlıdır. Gastrointestinal sistem mukozasındaki
değişiklikler ise diyare ile gözlenir. Bu nedenle hastanın gastrointestinal sistemine ilişkin diyare ve
anoreksi gibi belirtilerin öyküsü alınmalı, çiğneme ve yutma işlevlerindeki değişiklikler
öğrenilmelidir.

6.3.2.5. Psiko-Sosyal veriler
Bireyin davranışlarını ve davranış değişikliklerini değerlendirmek oldukça zordur. Ayrıca
bireyin beslenmesi sosyal ve psikolojik etmenlerin etkisi altındadır. Bu nedenle davranış değişiklikleri
sıklıkla gözlenebilmektedir. Bireyin beslenme bilgi düzeyi, besinleri hazırlama ve saklama olanakları,
ekonomik durumu, yöresel ve etnik açıdan besinlere bakışı saptanmalı ve değerlendirilmelidir.
Psikososyol değerlendirme hastalığın oluşumu, hastanın tedavisi ve hastanın eğitimi açısından büyük
önem taşır.

6.4. Sağlıklı Besin Seçimi ve Besin Etiketlerini Okuma
Sağlıklı beslenmenin en önemli adımlarından biri de sağlıklı besin seçimleri yapmaktır. Son
yıllarda sağlıklı beslenme, obeziteyi önlemeye ve kilo kontrolünü sağlamaya yönelik geliştirilen
programlarda bireylere sağlıklı besin seçimleri yaptırmaya yönelik girişimler önemli yer tutmaktadır.
Bir besin etiketi nasıl okunur?
1.
Porsiyon miktarı: Her ürün için
porsiyon miktarı besin etiketinin en üst
kısmında belirtilir.
2.
Porsiyon başına değerler: Toplam
yağ, doymuş yağ, kolesterol, sodyum,
toplam karbonhidrat, lif, şeker ve protein
oranlarını içerir.
3.
Günlük % değeri: Vitamin ve
mineral miktarları, beslenme etiketi
üzerinde % günlük değerleri bakımından
sıralanmıştır. % değerleri, bir porsiyon
üründe günlük vitamin veya mineral
ihtiyacının % kaç oranda karşılanacağı
bilgisini verir.
Kaynak:www.nutritiondata.com
4.
Vitamin ve mineraller: Sadece iki
vitamin (A ve C vitamini) ve iki mineral
(Kalsiyum ve Demir) gıda etiketleri
üzerinde gereklidir. Gıda firmaları
isterlerse ürünün içerdiği diğer vitamin ve
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mineralleri ekleyebilirler.
Sağlıklı beslenmek için saflaştırılmamış ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri tercih edilmelidir.
Saflaştırma işlemi sırasında tahıl ürününün doğal olarak yapısında bulunan pek çok vitamin ve
mineral kayba uğrar. Bu vitamin ve minerallerin tekrar yerine konması için bu ürünün
zenginleştirilmesi gerekir. Bu nedenle böyle iki ürün karşılaştırıldığında zenginleştirilmiş olan tercih
edilmelidir. Mümkün olduğunca yağ içeriği az olan besinler tercih edilmelidir. Bunun için ürünün
etiketindeki beslenme değeri tablosundaki yağ miktarına bakılmalıdır. Özellikle kırmızı et satın
alırken yağsız olanı seçilmelidir. Et türleri içerdikleri kolesterol miktarı yönünden farklılık gösterirler.
Örneğin kırmızı ette bulunan kolesterol ve yağ miktarı beyaz ete oranla daha fazladır. Bu nedenle
kırmızı et yerine balık ve tavuk eti tercih edilmelidir. Tüketiciler genellikle bazı ürünlerin etiketinde
"kolesterolsuz" veya "kolesterol içermez" ibaresini gördüklerinde bu ürünlerin hiç yağ içermediğini
düşünürler. Oysa bu düşünce yanlıştır. Kolesterol sadece hayvansal kaynaklı yiyeceklerde bulunur.
Bitkisel yağlar kolesterol içermezler. Bazı gıdaların etiketinde "light" ibaresi yer alır. Bu terim
ülkemizde enerjisi standart besine göre azaltılmış ürünler için kullanılmaktadır. Ancak yurt dışında
“light” kelimesi aynı zamanda yapı ve tat olarak hafif anlamına da kullanılmaktadır. Hangi anlama
geldiğinden emin olmak için etiketteki bilgileri okumak gerekir. Sağlığı korumak için hazır veya yarı
hazır besinler içinde tuz miktarı da azaltılmıştır. Bazen bir gıda etiketi üzerinde %50 den daha az
tuzlu olarak tanıtılabilir. Ancak ürün az tuzlu demek değildir, çünkü bu ürünün tuzu azaltılsa bile
kendisi doğal olarak tuz kaynağı olabilir. Bunun için de yine etikette sodyum miktarına bakılmalıdır.
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Uygulamalar
1) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı (2014-2017) elektronik
kaynaklardan tarayarak bulunuz ve inceleyiniz.
2) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nı elektronik kaynaklardan tarayarak bulunuz ve
inceleyiniz
3) Çevrenizdeki bireylerin BKİ, deri altı yağ kalınlıklarını ölçerek değerlendiriniz.
4) Çevrenizdeki bireylere "günlük besin tüketim" formunu uygulayarak beslenme
alışkanlıklarını değerlendiriniz.
5) Markete gidip normal, az yağlı ve yağsız üç kutu süt alıp besin etiketlerini karşılaştırın.
6) Yaşamsal istatistikleri kaynaklardan tarayarak bulunuz ve inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’deki nüfusun beslenme alışkanlıklarındaki değişimin nedenlerini tartışınız.
2) Besin maddelerinin sağlığımız açısından önemi nelerdir? Türkiye’de en sık kullanılan
besin piramidi hangisidir?
3) 2014 yılı yaşamsal istatistik verilerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de beslenme davranışları olumsuz yönde değişim
kaydetmiş ve buna bağlı gelişen obezite başta olmak üzere kronik kalp hastalıkları, metabolik
hastalıklar ve kanser vakaları giderek artmıştır. Beslenme bilimi ile ilgili çalışmalar başladıktan sonra
bilim adamları, besinleri gruplamaya ve her gruptan günlük tüketilmesi gereken miktarları
belirlemeye başladı. Merkezi ABD’de olan Besin ve Beslenme Konseyi, 1958 yılında besinlerin dört
grup altında toplanmasının uygun olacağını belirtti. Besinlerin dört grup altında toplanması ve bu
gruplardan tüketilecek miktarların belirlenmesi, günlük beslenme planlarının yapılmasında büyük
kolaylık sağladı. Konsey 1985 yılında piramid içinde alt tabanında çok, üst kısmında ise az
tüketilecek besinlerin gösterilmesinin; toplumların beslenme konusunda bilinçlendirilmesinde
kolaylık sağlayacağı görüşü ile ‘Besin Piramidi’ kullanımını hayata geçirdi. Günümüzde her ülke,
piramitte kendi yemek alışkanlıkları ve koşullarına göre değişiklik yapmaktadır. Türkiye’de ise
ülkemizdeki besin üretimi ve beslenme durumunu dikkate alınarak; günlük alınması gereken temel
besinlerin planlanmasında, dört besin grubu kullanılmasının daha uygun olduğuna karar verildi. Bu
dört besin grubu Dört Yapraklı Yonca modeli ile ifade edilmiştir. Ayrıca bireyin beslenme
durumunun saptanması, besin maddeleri gereksinmesinin ne ölçüde karşılandığının bir göstergesidir.
Besin maddeleri alımı ile besin maddeleri gereksinmesi arasındaki dengenin sağlanması optimal
sağlık için önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de beslenmeye bağlı hastalıklar nasıl değişim göstermiştir?
2) Suda ve yağda eriyen vitaminler hangileridir?
3) Minerallerin vücut için sağladığı yararlar nelerdir?
4) Bireylerin beslenme durumunun saptanması neden önemlidir?
5) Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?
6) Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yaraların iyileşmesi ve damar yapısını korumada
görevlidir?
a) A vitamini
b) B1 vitamini
c) C vitamini
d) D vitamini
e) B6 vitamini
7) Kalsiyumla birlikte kemiklerin ve
metabolizmasında görev alan mineral hangisidir?

dişlerin

oluşumunda,

besin

maddelerinin

a) Demir
b) Fosfor
c) Potasyum
d) Demir
e) İyot
8) Beden kitle indeksi 28 olarak hesaplanan birey hangi grupta yer alır?
a) Zayıf
b) Normal
c) 1. Derece obez
d) Fazla kilolu
e) 2.derece obez
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9) Dört yapraklı yonca beslenme modeline göre sebze ve meyveler günde en az kaç porsiyon
alınmalıdır?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 1
e) 7
10) 150 cm boyunda ve 54 kg olan Bayan A’nın BKİ kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zayıf
b) 2. Derece obez
c) Fazla kilolu
d) 3. Derece obez
e) Normal kilolu

Cevaplar: 6)c, 7) b, 8) d, 9) a, 10) e
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7. BESLENME VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Beslenme ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler
7.1.1. Bireysel Faktörler
7.1.2. Kişilerarası Faktörler
7.1.3. Toplumsal Faktörler
7.2. Yaş Dönemlerine Göre Beslenme
7.2.1 YenidoğanDönemi
7.2.2. Bebeklik Dönemi
7.2.3. Oyun Çağı ve Okul Öncesi Dönem
7.2.4. Okul Dönemi
7.2.5. AdolesanDönemi
7.2.6 Yetişkin Dönem
7.3. Beslenme Bozuklukları
7.3.1. Obezite
7.3.2. Beslenme Eksikliği Durumları
7.3.3. Yeme Bozuklukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Beslenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
2) Yaş dönemlerine göre beslenme davranışlarını tartışınız.
3) Beslenme bozuklukları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Beslenme ve Obeziteyi

Beslenmeyi etkileyen

Etkileyen Faktörler

faktörleri açıklamak

Yaş Dönemlerine Göre
Beslenme

Beslenme Bozuklukları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak/Araştırarak

Yaş dönemlerine göre
beslenme davranışlarını

Okuyarak/Araştırarak

tartışmak
Beslenme bozukluklarını
açıklamak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Beslenme



Obezite



Malnutrisyon



Anoreksiya nevroza



Bulimia nevroza
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü obezitenin küresel ölümlere neden olan risk faktörleri arasında beşinci
sırada yer aldığını ve 2020 yılında en büyük ölüm nedeni olacağını bildirmiştir. Sağlıklı İnsanlar 2020
Hedefleri arasında da obeziteyi engellemeye yönelik sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma
davranışları ve programları önerilmektedir. Ancak bu programları planlamadan önce bireylerin
beslenme davranışlarını etkileyen faktörleri, yaş gruplarına göre uygun beslenme önerilerini
öğrenmek önemlidir. Bu bağlamda bu bölüde, beslenme davranışlarını etkileyen faktörler, yaş
dönemlerine göre beslenme önerileri ve beslenme bozuklukları açıklanacaktır.
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7.1. Beslenme ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler
Sağlıklı beslenmek için doğru besin seçimi ve tüketiminde bulunulmalıdır. Sağlıklı besin
seçimi ve tüketiminin önemini toplumun geneline benimsetebilmek için ise bireylerin tercihlerini
etkileyen faktörleri inceleyip bireysel ve toplumsal beslenme stratejilerini geliştirmek gereklidir.
Besin seçimi ve tüketimi genetik, psikolojik, fizyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel faktör
gibi birçok faktörün ilişkisinden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte bireylerin enerji ve besin
öğeleri ihtiyaçları, kültürel özellikleri, besinler hakkındaki sağlıklı ve sağlıksız gibi oluşan yargılar,
besinin tat, koku, doku gibi duyusal özellikleri, besine ulaşılabilirlik, satın alma ve hazırlamadaki
aşamalar, besin güvenliği gibi çok yönlü süreçler etkili olabilmektedir. Örneğin; Avrupa ve
Amerika’da yapılan çalışmalar yetişkinler arasında besin seçimini etkileyen en önemli faktörlerin tat,
sağlık, maliyet, satın almadaki ve hazırlanmadaki besin güvenliği olduğunu söylemektedir. Tüm bu
faktörlerin yanında bireylerin psikolojik durumları besin seçimi ve tüketimini her koşulda
değiştirebilmektedir. Besin seçimi ve tüketimini etkileyen psikolojik faktörler ve bu faktörlerin sebep
olabileceği sağlık sorunları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
1)
Bireysel Faktörler: Bireysel faktörler, biyolojik, psiko-sosyal ve yaşam biçimi olarak
üç başlık altında tanılanmıştır. Biyolojik özellikler, yaş, cinsiyet ve sağlık durumunu; psikososyal
özellikler, sağlık inançları, sağlığın anlamı, öz-yeterlilik, beslenme ve fiziksel aktivite bilgi düzeyi ve
stres durumunu; yaşam biçimi davranışları, beslenme ve besin tercihleri ve fiziksel aktivite yapma
durumunu tanımlar.
2)
Kişiler Arası Faktörler: Ailesel özellikleri (yapısı, aile sofrası, gıda durumu,
ebeveynlerin aktivite yapma durumu), okul özellikleri (okuldaki yemek menüleri ve aktivite yapma
durumu), arkadaşları, akran ve akraba ilişkileri kişiler arası faktörler başlığı altında tanımlanmıştır.
3)
Toplumsal Faktörler: Çevre güvenliği, sosyo-ekonomik durum, etnik köken, normlar,
kültürler, gıda üretim ve dağıtım sistemleri, gıda erişim ve kullanılabilirliği, devlet politikaları, fastfood restaurantlar, medya ve medyadaki rol modeller ve reklamlar ise toplumsal faktörleri
tanımlamaktadır (Şekil 7.1.).
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Şekil 7.1: Ekolojik Model'e Göre Beslenmeyi Etkileyen Faktörler
Kaynak: Davinson, K.K &Birch L.L. (2001) Childhoodoverweight: a contextual model and
recommendations for future research. Obesity reviews, 2, 159-171.

7.1.1. Bireysel Faktörler
Çalışmalar bireylerin yaş ve cinsiyet özelliklerinin fiziksel aktivite faaliyetlerine katılımı ve
sağlıklı kilo yönetimini etkilediğini göstermektedir. Obezite bütün yaş gruplarında görülmesine karşın
fizyolojik olarak vücut yağ dokusunun hızlı arttığı yaşamın ilk beş yılında ve adolesan dönemde daha
sık görülmektedir. Amerika'da doğan altı bebekten biri iri doğum ağırlıklı olarak dünyaya
gelmektedir ve bu bebeklerin, çocukluk ve erişkin dönemde obez olma olasılığı oldukça yüksektir.
Obez çocukların 1/3’ü, obez adolesanların ise % 80’i erişkin yaşa ulaştıklarında da obez
kalmaktadır.
Obezitenin kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha yüksektir. Kadınlarda deri altı yağ
dokusunun erkeklere oranlara daha fazla olması, ergenliğin erken başlaması, erkek çocuklara oranla
spor aktivitelerine daha az katılım olması, hamilelik ve laktasyon dönemlerinde alınan kiloların
verilememesi, gebelik ve menopoz dönemlerinde hormon dengesinde meydana gelen değişiklikler
kadınlarda obezite görülme sıklığını arttırmaktadır.
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7.1.2. Kişiler Arası Faktörler
Bilindiği gibi çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde ailelerin önemli
derecede katkısı vardır. Çocukların ilk rol modelleri anne ve babalarıdır. Bu nedenle onların olumlu
ve olumsuz sağlık davranışları çocukları da etkilemektedir. Anne ve babanın beslenme şekli, tutumu,
inancı, kültürel yapısı ve alışkanlıkları çocukların beslenmesini etkiler. Anne ve babanın çalışma
durumu, aile sofrasına katılma ve ebeveynler ile birlikte yapılan fiziksel aktivite çocuk ya da adolesan
obezitesini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda adolesan sağlığını geliştirme programlarına ailenin
katılımı oldukça önemlidir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, obezitenin oluşumunda genetik faktörlerin de etkili olduğu
saptanmıştır. Çalışmalarda, ailesinde obezite öyküsü bulunan çocuk ve adolesanlardaobezite görülme
oranı yüksek bulunmuştur. Obez anne ve babaların çocukları, obez olmayanlara göre daha fazla risk
altındadır. Çocuğun obez olma riski; her iki ebeveyn de obez ise %80, sadece biri obez ise %40, her
ikisi de obez değilse %14’tür. Obezite oluşumunda genetik faktörlerin etkisi başka çalışmalarla da
gösterilmiştir. Örneğin, aynı ailedeki bireylerin beden kitle indeksi, derialtı yağ dokusu dağılımı, bel
kalça çevreleri oranının birbirine benzer olduğu gösterilmiştir. Yanı sıra, ikizler üzerinde yapılan
çalışmalar, genetik eğilimin obezite üzerine etkili olduğu düşüncesini desteklenmektedir. Tek
yumurta ikizlerinde, ikizlerin biri obez ise diğerinin de obez olma riski çift yumurta ikizlerine göre
daha yüksektir. Ayrıca Turner sendromu, Prader – Willi sendromu, Bardet- Biedl sendromu, Cohen
sendromu, Carpenter sendromu, Down Sendromu gibi genetik anomalili doğan çocuklarda obezite
oranın daha yüksek olduğu bilinmektedir.
Adolesanlar günlerinin büyük bir bölümünü okullarda ya da okul ile ilgili aktivitelere devam
ederek geçirirler. Okul, çocuk ve adolesanların akademik gelişimini sağlarken, ruhsal ve fiziksel
sağlık, güvenlik, sosyal gelişim ve toplumsal katılım üzerine etkileri de çok önemlidir. Derslerde
sağlık bilgisinin öğretilmesi, okul sağlığı uygulamaları, beden eğitimi dersleri ve ders dışı diğer spor
faaliyetleri, okullardaki yemek menülerinin içeriği öğrencilerin sağlığını çeşitli şekillerde etkiler.
Okul çocukluğu ve adolesan yaş döneminde arkadaşlık ilişkileri oldukça önemlidir. Olumlu bir akran
grupta yer alan çocuk ve adolesanların birlikte spor faaliyetlerinde bulunması, olumlu sağlık
davranışlarını ve okul başarısını etkiler.

7.1.3. Toplumsal Faktörler
Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte fiziksel aktivite ve beslenme durumunu
etkileyen en önemli faktörlerden biri de medya araçlarını kullanım sıklığıdır. Geçtiğimiz son 20 yılda
"medya" kavramının anlamı genişlemiştir. Önceleri televizyon, sinema filmleri ve yazılı basın medya
olarak tanımlanırken, günümüzde buna internet, video, bilgisayar oyunları ve akıllı telefonlar da
eklenmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de medya en çok çocukları ve adolesanları
etkilemektedir. Çocuk ve adolesanlar uyku zamanları dışında, günde yedi saatlerini bilgisayar ve
televizyon karşısında harcamaktadır. Amerika'da yaşayan gençlerin %90'dan fazlası internet
bağlantısına, %70'den fazlasının akıllı cep telefonuna sahip olduğu ve yaklaşık %97'sinin ise video
oyunları oynadığı rapor edilmiştir. Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2012 yılı
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verilerine göre 16-24 yaş arası gençlerde bilgisayar kullanma oranı %68,5, internet kullanım oranı
%67,7'dır.
Araştırmalar medya kullanımı ile sedanter yaşam, obezite, yüksek kolesterol ve hipertansiyon
arasında güçlü anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Reklamlarda çıkan besin ürünlerinin
sunuş zamanı, reklam müziği ve sloganı, reklamlarda ünlü kişilerin yer alması o ürünün çocuk ve
adolesanlar tarafından seçilmesini etkilemektedir. Bilişsel Gelişim Kuram'a göre çocukların bilişsel
kapasitelerinin aşamaları yaşa göre değişebildiği için, reklamların içeriğini de tam olarak
anlayamamaktadırlar. Örneğin sekiz yaşından küçük çocuklar reklamlarda yer alan ikna edici niyeti
kolay kabul eder, ona karşı savunmasızdır. Ayrıca problemlerin birincil nedeni olmasa da çocukların
yatak odalarında bilgisayar ve televizyon bulunmasının kontrolsüz aşırı medya kullanımını arttırdığı
bildirilmiştir.
Obezite, gelişmiş ülkelerde düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarında,
gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde daha sık görülmektedir.
Ülkemizde ise geçmişte sadece yüksek ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde görülmesine
karşın, şimdilerde düşük sosyo-ekonomik düzeydeki çocuk ve adoleasanlarda da
sıklıkla
görülebilmektedir.

7.2. Yaş Dönemlerine Göre Beslenme
Bireyde beslenmeyi yaş dönmelerine göre inceleyebiliriz.
Bunlar:


Yenidoğan dönemi



Bebeklik dönemi



Oyun çağı ve okul öncesi dönem



Okul dönemi



Adolesan dönemi



Yetişkin dönem

7.2.1. Yenidoğan Dönemi
Yenidoğanın beslenmesi bir sorun olmadığı sürece annenin bebeği beslemesi şeklinde
sağlanmaktadır. Emzirme bebeğe sağlık açısından önemli katkılar sağlar. Anne sütü bebek için
mükemmel bir besindir, emzirme anne ve bebeğin her ikisi içinde tüm hayatları boyunca etkisi
görecekleri faydalar sağlar.
Dünya Sağlık Örgütü bebeklerde ilk altı ay sadece emzirmeyi ve 2 yaşına kadar emzirmeyi
sürdürmeyi tavsiye etmektedir. Ek gıdalar ikinci altı aydan sonra önerilmektedir.
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Emzirmenin avantajları


Kulak enfeksiyonları



Alerjileri



Diyare



Kusma



Solunum sistemi enfeksiyonları



Menenjit ve diğer enfeksiyonların oluşumunu azaltır.



Ani bebek ölümü sendromu



Tip I ve Tip II diyabet



Obezite



Astım lösemi ve lenfomanın oluşumunu engeller

Emzirmede hemşirenin rolü
Prenatal dönemde


Çocuğun beslenmesi ve emzirmenin yararlarını tartışmak



Kadında laktasyon açısından risk faktörlerini belirlemek

Doğumda


Doğum sonrası ilk 30 dk-1 saat içinde ilk emzirmenin önemi



Bebek ve annenin ayrılması fikrinden vazgeçirilmeli,bebek her zaman odada anne ile



Annenin bebeği emzirmeye başlaması ve emzirmeyi öğretme



Yeterli emzirmenin sağlanması,emzirme teknikleri öğretme ve periyotları gözlemleme

olmalı

 Yapay memenin kullanımını engellemek ve bebeği emzirme başlayana kadar
sakinleştirmek


Hidrasyon ve sarılık durumunu değerlendirmek

Hastaneden taburcu olduktan sonra
159



Bebeğin her ziyareti sırasında gönüllü rehberlik sağlamak



Yaygın emzirme problemleri yönetimi ve emzirme hakkında eğitim vermek



Görsel materyal ve sloganlarla kadını ve aileyi emzirmeye teşvik etmek



Muayene ve bekleme odalarında anneye emzirmesi için uygun ortam sağlamak



Kültürel olarak uygun eğitim kaynaklarını kullanmak

 Ziyaretler boyunca
bozulmamasını sağlamak

annenin

emzirmeden

vazgeçmesi

yada

emzirme

düzenin



Hastanede ve toplumda bulunan laktasyon uzmanları ile iyi çalışma ilişkisi geliştirmek



Her ziyarette emzirmenin devamı için anneyi takdir etmek

Emzirmenin iyi işaretleri


Bebek hareketli ve uyanık olur



Bebek her emzirmeden sonra mutlu ve memnun olur



Bebek hergün en az sekiz saat beslenir



Bebeğin emzirilirken yutkunmalarını görür ve duyarsınız



Doğumdan sonra ilk beş gün içinde kilosunun %7 den daha az kısmını kaybeder



On gün boyunca kaybettiğini hızlı bir şekilde geri alır



İlk haftadan sonra her hafta 4-8 gr. alır



Bebeğin günlük dışkılama sayısı artar günde dört-beş defa olur



Bebeğin dışkısının rengi siyahtan sarıya doğru değişir



Bebeğin idrarının rengi berrak yada sarıdır ve günde altı defa kadar altını ıslatır

7.2.2. Bebeklik Dönemi
Yaşamın ilk bir yılında beslenme oldukça önemlidir. Bebekler bir yaşına kadar doğdukları
kilolarının üç katına çıkarlar ve dengeli bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Ebebeynler bebeğin hangi
yaşlarda nasıl besleneceğini öğrenmelidir. Hemşireler çocuğun büyüme izlemi sırasında yeterli
beslenip beslenmediğini değerlendirmelidirler. Ayına göre uygun persentilde olup olmadığı kontrol
edilir. Gerekiyorsa aileye dengeli ve yeterli beslenme ile ilgili eğitim ve danışmanlık verir. Bebeğin
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gelişme ve büyümesi için alması gereken mineral ve vitaminleri içeren uygun beslenme/diyet
programı hazırlanır. Bebeğin en az altı ay anne sütü alması sağlanmalıdır.
Tablo 7.1: Hemşirenin sağlığı geliştirme ve sürdürme ziyaretleri sırasında beslenme eğitimi
1.ay

 Emzirme için desteklenir
 Doğru besin hazırlama öğretilir
 Beslenme hızı ve gaz çıkarma bilgileri
öğretilir
 Bebeğin beslenmesi gözlenir
 Eğer anne şişe ile besliyorsa şişenin
uygun ısısı öğretilir

2.ay

 Yukarıdakiler geçerlidir
 Bebeğin

ihtiyacı

olan

sıvılar

bir

şekilde

gözlemlenir
 Yiyeceklerin

güvenli

saklanması ve hazırlanması öğretilir
 Bir yaşına kadar tatlı/ballı beslenmeye
karşı uyarılır
 Bebeğin diş eti temizlenmeye başlanır
 Bebeğin ihtiyacı olan mineral ve
vitaminleri

alması

sağlanır(demir,d

vitamini)
4.ay

 Yukarıdakiler geçerlidir
 İlk 4-6 ay da yiyecek alerjisi ve
töleransı açısından takip edilir
 Günlük alınan besin miktarı gibi yeme
alışkanlıkları tartışılır

6.ay

 Yukarıdakiler geçerlidir
 Yumuşak gıdalar,sebze ve meyve
püreleri verilmeye başlanır
 Yiyecek alerjileri takip edilir
 İlk kez fincan ile süt verilir
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 Eliyle

yiyebileceği

yumuşak

yiyeceklerle tanıştırılır
 Günde bir fincan meyve suyu alması
sağlanır
 Yiyeceklerin miktarı hakkında uyarılır
 Florür kullanımı sağlanır
 Yukarıdakiler geçerlidir

9.ay

 Eğer

anne

emzirmeye

devam

etmiyorsa bir yaşına kadar demir
takviyesi yapılmalıdır
 Aile üyeleri bebeğin kendi kendine
parmaklarıyla yemeye başlaması için
desteklenir
 Protein içeren yiyeceklerle beslenmeli
 Yukarıdakiler geçerlidir

12.ay

 Anne iki yaşına kadar emzirme için
desteklenir
 Emzirme hariç tüm sıvıları fincan ile
alması için teşvik edilir
 Bebek bir yaşında doğum kilosunun 3
katına ulaşmalıdır
Kaynak:

Ball,J.W.

&Bindler,

HealthNursingPartneringWithChildren&Families,Ed:

R.C.
Withn,J.H.D.,Co:

(2006).
PearsonEducation,

Child
New

Jersey.

7.2.3. Oyun çağı ve Okul Öncesi Dönem
Çocukların sağlıklı yetişkin bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir
ortamda büyümelerine bağlıdır. Bir–beş yaş arası çocukları kapsayan erken çocukluk dönemi; 1-3 yaş
oyun çağı ve 3-6 yaş arası da okul öncesi dönem olarak ikiye ayrılır. Üç-altı yaş çocuğun
kemiklerinin, dişlerinin, kaslarının, beyin ve sinir sisteminin, dolaşım ve diğer organlarının büyüyüp
gelişmesi için hacim yönünden az, besin öğesi içeriği yüksek besinlere gereksinim vardır. Okul öncesi
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çocuklardaki beslenme hedefleri; normal büyüme ve gelişimini, çeşitli besinlerden tüketmesini ve
ileriye yönelik sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesini sağlamaktır.
Okul öncesi dönemde sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması aşağıdaki konular
bakımından temel oluşturur:


Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini destekler.

 Çocuklarda demir yetersizliğinden kaynaklanan anemi, yetersiz beslenme, obezite ve
erken diş çürümesi gibi sağlık sorunlarını önler.
 Çocuklarda yaşam boyu sağlığın korunmasına ve yetişkin dönem kronik hastalıkların
(kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve osteoporoz gibi) oluşum
riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Okul Öncesi Çocukların Beslenme Davranışları: Bu yaş grubu çocuklar besinleri karışık
olarak tüketmekten hoşlanmazlar. Besinleri kendine özgü tatlarına göre sunmak gerekir. Beslenme
sıklığı ve miktarı yaşı ne olursa olsun çocuklar yetişkinlerle aynı besinlere gereksinim duyarlar.
Sadece gereksinim duyulan miktarlar daha azdır. Yetişkinler gibi onlarda besinlerden enerji sağlarlar;
fakat enerji gereksinimleri vücut ağırlıklarıyla orantılıdır. Yapılan bir çalışmada 3-5 yaş arası
çocukların % 60'ının günde üçten fazla, altı yaşındaki çocukların ise % 50'sinin günde beş öğün
tükettikleri belirlenmiştir. Günlük dört öğünden az tüketen çocukların enerji, kalsiyum, protein, C
vitamini ve demiri yetersiz aldıkları bildirilmiştir. Bu nedenle çocukların sabah, öğle ve akşam ana
öğünlerinde yedikleri izlenmeli böylece öğünlerde tükettiği besin miktarına bakılarak kuşluk, ikindi
ve yatarken meyve, süt, ayran veya peynir, ekmek gibi besinler verilebilmelidir. Ara öğünlerde
meyve, yoğurt, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar verilmelidir. Çocukların yemeklerini kendilerinin
yiyebilmesi için olanak sağlanmalıdır. Çocuğun kullanacağı kaşık ve çatal çocuğun eline ve ağzına
uygun olmalı, oturuş yüksekliği masaya göre ayarlanmalıdır.
İyi bir beslenme normal bir büyüme alışkanlığıdır, gelişimsel ilerlemeyi geliştirir ve anemi, diş
çürümesi ve immündisfonksiyonu gibi hastalıkları önler. Ayrıca beslenme zamanları çocukların diğer
arkadaşları ile etkileşim içinde olmasını sağlar. Bu dönemdeki çocuklarda boy, kilo ve beden kitle
indeksi değerleri iyi beslenmenin değerlendirilmesinde etkilidir. Diğer fiziksel değerlendirme
kriterleri saç, tırnak, cilt durumu ve çocuğun enerji seviyesidir.
Okul öncesi çocuklarda olumlu beslenme davranışı kazandırmak için;
 Çocukların sağlıklı beslenmesi için dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerden yeterli
miktarlarda ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et
grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna
giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi
önerilmektedir.

Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için günde 2-3 su bardağı kadar süt veya
yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir. Günlük beslenme planı içine yüksek
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kaliteli proteinlerden 1 yumurta, 500 ml süt veya yoğurt, 1 köfte kadar et veya 1 porsiyon
kurubaklagiller tüketiliyorsa çocuk için protein alımı yeterlidir.
Çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Bütün gece süren açlıktan sonra, vücudumuz ve
beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Çocukların her sabah düzenli olarak
kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, haşlanmış yumurta, taze
meyve suyu, birkaç dilim ekmek veya 1 bardak süt, poğaça, mandalina çocuklar için yeterli ve
dengeli bir kahvaltı örneğidir.


Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak
ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Günlük
tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır.


Yüksek oranda şeker ve şekerli besinler çocukların beslenmesi için olumlu değildir. Şeker
alımı ile iştahsızlık ve diş çürümeleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu riski azaltmak veya en aza
indirmek için şekerli içeceklerin, tatlıların, bisküvi, çikolata gibi besinlerin fazla tüketilmemesi
özellikle ara öğünlerde çocuklara verilmemesi bu besinler yerine taze meyvelerin tüketilmesi
önerilmektedir.


Yetişkinlere ve okul çağındaki çocuklara kıyasla okul öncesi çocukların beslenmesinde
şeker besinlerle alınan enerjinin çok daha fazlasını sağlar. Yüksek oranda şeker tüketen çocukların
beslenmelerine bakıldığında asıl şeker kaynağının meyveli şekerler, hazır meyve suları, kolalı
içecekler oluşturmaktadır. Bu içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, süt, ayran vb. içeceklerin
tüketimi tercih edilmelidir.


Tablo 7.2: Sağlığı Geliştirme ve Sürdürme Ziyaretlerinde Beslenme Eğitimi
YAŞ

BESLENME EĞİTİMİ

1 yaş












Anne emzirmenin devamı için desteklenmesi
Sütten kesilen çocuk şişe yerine fincandan içmesi
İnek sütü veriliyorsa sütü nasıl hazırlayacağı
Günlük alması gereken sıvı miktarları
Beslenme
sırasında
çocuğun
güvenliğinin
sağlanması ve yemek yedirme pozisyonları
Arabada yemek yedirilmemesi ve yüksek kemerli bir
sandalyede yemek yedirme
Boğulma ve solunum yolu tıkanıklıklarında
yapılması gereken tıbbi müdahale
Yiyecek ve su güvenliğinin sağlanması
Bütün büyük yiyecek gruplarının bilindiğinden emin
olma
Yüksek kalorili ve şekerli gıdalar hakkında sınırları
bilmek
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 Beslenmenin sıklığı ve yiyecek tüketme miktarlarını
gözden geçirme
 Florürsüz su kullanılıyorsa florür kullanımı
 Eğer hala kullanılıyorsa şişenin tamamen
bıraktırılması
 Yemeklerin çoğunlukla aile ile birlikte yenmesini
sağlamak
 Yemek tabağını çocuğun kullanabileceği şekilde
ayarlamak
 Çocuğun bazı yemeklere itiraz etmesi ile başa
çıkmayı öğretme
3 yaş
 Sağlıklı beslenmeyi öğretmek ve yemek arası
öğünlerin azaltılması
 Çocukların yemeklerini hazırlaması konusunda
teşvik edilmesi
 Aile ile birlikte yemek yemenin ve yemekte geçirilen
zamanın çocuğun sosyalleşmesi için önemi
 Televizyon seyrederken yemek yenmemesi
4 yaş
 Çocuğun öğünlerini seçmesi ve hazırlamasını
sağlamak
 Çocuğa vücut için önemli olan yiyecek gruplarının
ve beslenme eğitiminin başlanması
 Kilo ve beden kitle indeksine bağlı olarak beslenme
şeklinin değiştirilmesi
 Az yağlı ya da yağsız günlük gıdalar tüketmek
Kaynak:Ball,J.W.,Bindler,R.C.:ChildHealthNursingPartneringWithChildren&Families,Ed:Withn,J.H.
2 yaş

D.,Co: PearsonEducation,New Jersey,2006.

7.2.4. Okul Dönemi
Okul çağı; 6-12 yaş grubundaki çocukları kapsar. Okul çağında yavaş, ancak sürekli olan
büyüme ve gelişme ergenlik döneminde artar. En hızlı büyüme kızlarda 10-12, erkeklerde ise yaklaşık
11-14 yaşında başlar. Kızlarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda artış mensturasyondan bir yıl
öncedir. Vücut ağırlığındaki artış yaklaşık 20 yaşına kadar devam eder. Boy uzunluğundaki artış ise
kızlarda 17 yaştan sonra genellikle durur; fakat erkeklerde yavaş da olsa devam eder. Büyüme süreci
önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda protein, mineral ve vitamin
gerektirir. Enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için bu yaş grubu çocukların
tüketmeleri gereken besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önem taşır. Okul çağı
çocuklarında beslenme ile ilgili olan anahtar kavramlar bağımsızlık ve geleceği etkileyen
alışkanlıkları oluşturmaktır. İlk olarak çocuğun yiyecek seçimi özgürlüğü artar. Genellikle bazı
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yiyeceklerden hoşlanma ve hoşlanmama duygusuna güçlü olarak sahip olurlar. Evde yalnız
kaldıklarında yemek için kendilerine abur cubur,çerez,meyve hazırlarlar. Okulda ise yiyecekleri
besinler ya aileleri tarafından evde hazırlanıp gönderilir ya da okul tarafında hazırlanan yiyecekleri
yerler. Yemek seçimi açısından medyadan ya da arkadaşlarından gördükleri yiyecekleri de tercih
ederler. Çocuğun bu yaşlardaki yemek tercihleri ilerideki yeme alışkanlıklarını ve sağlığını da
etkileyeceğinden çocuğa sağlıklı bir yemek alışkanlığı kazandırılmalıdır.
İyi beslenme seçimleri;


Sağlığı geliştirme ve sürdürmeye yardımcı olur



Kilo kontrolünü sağlar



Yeterli büyüme ve fiziksel aktiviteleri sağlar



Kronik hastalıkların birçoğunu önler

Kötü besin seçimleri;


Obezite ya da düşük kiloya neden olur



Yetersiz kalsiyum alma ve buna bağlı osteoporoz



Yeme problemleri



Beyin gelişimi için yetersiz enerji ve okulda yetersiz performans sağlanmasına neden olur.

Beslenme durumu ilk olarak çocuğun boy,kilo ve beden kitle indeksi ile değerlendirilir. Okul
çocukluğu döneminde büyüme yavaş ve sürekli olarak devam eder. Çocuk puberte döneminde
yaklaşınca büyümede sıçrama olur.
Hemşire ziyaretleri sırasında çocuğun beslenme durumu hakkında değerlendirmeyi sorular
ışığında yapar:


Cilt,saç,tırnak durumu nasıl?



Enerji ve fiziksel aktivite seviyesi ne durumda?



Okulda öğle yemeği yiyor mu yoksa evden mi yemek getiriyor?



Kahvaltı yapar mı? Sabahları genelde ne yer?



Ailenize yeteri kadar besin sağlayamadığınız durumlar oluyor mu?



Sebze yetiştirebilmek için bahçeniz var mı? Olmasını istermiydiniz?



Akşam yemeğinde bütün aile bir arada oluyor mu?
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Ne sıklıkla fast-food besinler yersiniz?



Görünümünüz ve kilonuzdan memnun musunuz?

Okul dönemi çocuklarına olumlu beslenme davranışı kazandırma önerileri:


Mutlaka kahvaltı yapılmalı ve öğün atlatılmamalı.

 Sağlıklı kemik gelişimi için günlük 1 kibrit kutusu peynir, 2-3 su bardağı süt veya yoğurt
tüketilmeli.
 Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerden zengin sebze ve meyveyi her
öğünde tüketilmeli.
 Büyüme ve gelişme için gerekli proteinden zengin et, tavuk, balık, kuru baklagiller, süt,
yoğurt, peynir gibi besinlere günlük beslenmede yer verilmeli.
 Zihinsel gelişimi olumlu etkileyen omega-3’lerden zengin balığı haftada 2-3 kez
tüketilmeli.


Ara öğünlerde ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli.



Günlük 8-10 su bardağı su tüketilmeli.



Meyve suyu yerine meyvenin kendisi posalı olarak tüketilmeli.



Gazlı içecekler yerine süt, ayran ve su tercih edilmeli.



Şeker ve şekerli besinlerden uzak durulmalı.



Çok yağlı ve çok tuzlu cips, kraker gibi besinlerden kaçınılmalı.



Kızartılmış besinlerden (patates, köfte, börek vb) uzak durulmalı.



Mayonez, krema gibi yağlı besinler tüketilmemeli.



Açıkta satılan yiyecek ve içecekleri satın alınmamalı.

7.2.5. Adolesan Dönemi
Adolesan dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden birçok değişimin bir arada yaşandığı
bir çağdır. Sorumlulukların ve sorunların arttığı, vücut şeklinin değişikliğe uğradığı, bağımsızlığın üst
düzeyde yaşandığı bu dönemdeki davranış değişiklikleri kişinin beslenme düzenine ve
alışkanlıklarına da yansır. Ergenlik öncesi dönemde yavaşlayan büyüme hızı bu dönemle birlikte
yeniden artar. Hem büyümenin hızlanması hem de etkinliğin artması toplam enerji ve besin öğeleri
gereksinimini yasamın hiçbir döneminde görülmeyecek derecede yükseltir. Buna karşın ev dışında
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geçirilen zamanın fazlalaşması ve düzensizleşen yaşam biçimine bağlı olarak pratik ve hazır
yemeklerin tercih edilmesi artan gereksinimlerin karşılanamamasına neden olmaktadır. Büyüme ve
gelişme için gerekli olan besin öğelerini ve enerjiyi karşılayamayan adolesanlarınoptimal boylarına
ulaşamadıkları gibi kötü beslenmeye bağlı olarak başka sorunlarla da karşılaşmaları olasıdır. Bu
sorunların basında obezite, zayıflık, anemi, guatr, diş ve diş eti bozuklukları ile raşitizm gelir.
Obezite; özellikle kız adolesanlar arasında daha yaygındır. Bu sorunun nedeni yanlış ve kötü
beslenme alışkanlıklarının yani sıra bu dönemde kızlarda adipoz dokusunun gelişiminin erkeklere
oranla daha fazla olmasıdır. Adolesan kızların sürekli sınırlı beslenmesi (kahvaltı yapmamak, öğün
atlamak, öğün geçiştirmek) diğer öğünlerde besin alımını arttırarak obeziteyi tetikleyici etki gösterir.
Kötü beslenmeye bağlı olarak görülen bir diğer sorun da anemidir. Menstürasyon ve demir yönünden
yetersiz beslenme yine bu dönemdeki kızların anemiye daha yatkın olmalarına yol açar. Günlük demir
gereksinimini karşılamak için et ve kuru baklagiller grubundan 3 porsiyon kadar tüketilmelidir.
Erişkin kemik kitlesinin % 50’sinden fazlası adolesan çağda oluşur. Kemik kitlesinin maksimum
düzeye ulaşabilmesi günlük kalsiyum gereksiniminin karşılanması ile mümkündür. Kalsiyum alımının
yeterliliği, sağlam bir kemik yapısı oluşumunu sağlayarak ileriki dönemde görülebilecek osteoporoz
riskini azaltır.
Yine bu dönemde yaşanan önemli sağlık sorunlarından biri de yeme bozukluklarıdır.
Zayıflamanın takıntı haline dönüştüğü, sürekli kilo verme girişimlerinde bulunulduğu ya da kısa
zamanda hızlı kilo verildiği durumlar anoreksiya ve bulimianervozanın oluşumu açısından risk taşır.
Böyle bir durumun ciddiyeti göz ardı edilmemeli mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
Adolesan Dönemi Sağlıklı Beslenme Davranışı Önerileri


Mutlaka kahvaltı yapılmalı ve öğün atlamamaya özen gösterin.



Azar azar sık sık beslenin. Günde en az 4-6 öğün arası beslenmeyi alışkanlık haline



Oturarak yemek yiyin, ayaküstü atıştırmayın.

getirin.

 Günde en az 3-5 porsiyon çiğ sebze ve meyve tüketin. Kabuğu soyulmadan
tüketilebilenleri iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla beraber tüketin.
 Haftada 2-3 kez kurubaklagil yemeye çalışın. Kuru baklagiller demirin iyi
kaynaklarındandır fakat yapısındaki demirin vücutta kullanılmasını sağlamak amacıyla ayni öğünde
bir C vitamini kaynağı almaya özen gösterin.
 Doymus yağ alımını azalmak için süt, yoğurt, peynir gibi besinlerin yağı azaltılmış
olanlarını tercih edin. Tavuğu derisiz pişirin, kırmızı etin görünür yağlarını ayırın.
 Sıvı ihtiyacınızı kola, hazır meyve suları gibi şeker oranı yüksek içecekler yerine su,
ayran, soda gibi daha uygun olanlarıyla karşılamaya çalışın.
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Televizyon karşısında yemek yemeyin.

Sosis, hamburger, pizza, patates, döner gibi fast-food tarzı yiyeceklerin enerji yoğunluğu
yüksek, besleyici değeri ise düşüktür. Günlük gereksinimlerinizi karşılayabilmek açısından bu tarz
beslenmekten olabildiğince uzak durmaya çalışın

7.2.6. Yetişkin ve Yaşlılık Dönem
Türkiye'de 65 yaş ve üzerinde yaklaşık 4 milyon kişi yaşamaktadır. Türkiye'de yaşlı nüfusun
oranı ve yaşlılarda hastalıkların görülme sıklığı giderek artmaktadır. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri yaşlı
nüfusun önemli bir bölümü, yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altında
yaşamaktadır. Bu yaş grubunda görülen şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz, felç,
iskelet ve kas sistemi hastalıklarında bilinçsiz beslenme önemli bir risk faktörüdür. Her yaşta olduğu
gibi bu yaş grubunda da yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok
önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme; dört besin grubunda bulunan besinlerin yeterli miktarda
tüketilmesiyle sağlanır.
Yetişkin Dönemi Sağlıklı Beslenme Davranışı Önerileri
 Kendinizi daha iyi hissetmek için yemek yemeyin. Bunun yerine egzersiz yapın ya da bir
arkadaşınız/yakınınız ile sohbet edin.


Kendinizi çok uzun zaman aç bırakmayın



Tamamen doymadan yemeği bırakın



Tabağınızı ağzına kadar doldurmayın



Soda, meyve suyu ya da asitli içecekler yerine su için.



Yemek porsiyonlarınızı küçültün



Televizyon karşısında yemek yemeyin.



Yiyeceklere tuz eklemeyin



Her gün kahvaltı yapın.

 Her hafta kendinize olumlu düşünme, duygular, beslenme ve egzersiz ile ilgili hedefler
belirleyin.


Besinlerin etiketlerini okuyun. Kaç kalori içeriyor?

Porsiyon ölçülerini kontrol etme yöntemleri


Çift porsiyon yerine tek porsiyon alın.
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Tabağınızı nasıl doldurduğunuza bakın. İçinde ne kadar yeşil renkli besin var?



Porsiyonlarınızın arasında aralar verin.



Her zaman oturarak yiyin.



Küçük lokmalar almak için yemek yerken çatal bıçak kullanın.



Her lokmayı yedikten sonra çatalınızı bırakın.

Sosyal ortamlarda porsiyon kontrol etme yöntemleri


Önceden planlayın.



Sınırlama getirin..

 Partiyi siz veriyorsanız sadece kişi sayısı kadar yiyecek hazırlayın. Örneğin 10 kişi için 2
büyük pasta.


Porsiyon sayılarını sınırlandırın.



Partiye gitmeden önce büyük bardak su için ya da küçük sağlıklı atıştırmalıklar yiyin

Yaşlılık Dönemi Sağlıklı Beslenme Davranışı Önerileri
 Günlük öğün sayısı üç ana, üç ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Böylece öğünlere düşen
yiyecek miktarları azaltılarak sindirim güçlükleri önlenmiş olur.
 Her öğünde 4 temel besin grubundan (et ve ürünleri, süt ve ürünleri, sebze ve meyveler,
tahıllar) besinler bulunmalı ve besin çeşitliliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.


Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir.

 Posa miktarı yüksek olan kuru baklagiller, sebze, meyve ve kepekli tahıllar gibi besinlerin
tüketilmesine özen gösterilmelidir.
 Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir. Bu miktarın tümü
su olarak tüketilemiyorsa, ıhlamur, taze sıkılmış meyve suyu, bitkisel çaylar, ayran, komposto ya da
açık çay tüketimi ile bu miktar karşılanabilir. Ancak bunların hiçbirisi vücut fonksiyonlarında su
kadar etkili değildir.
 Kalsiyum içeriği yüksek olan besinler tüketilmelidir. Yağı azaltılmış ya da yağsız süt ve
ürünleri en iyi kalsiyum kaynağıdır.
 Omega 3 yağ asitlerinin yoğun olarak bulunduğu balık türleri haftada en az 2 kez
tüketilmelidir.
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 Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi katı yağların tüketimi kan kolesterol seviyesinin
yükselmesine neden olarak kalp-damar hastalıkları için risk yaratırlar. Et, ve süt ürünleri gözle
görülmeyen doymuş yağ içerirler. Bu nedenle bu besinlerin yağsız olanları, tavuk ve hindi etinin
derisiz bölümleri tüketilmeli, et ile pişen yemeklere ayrıca yağ ilave edilmemelidir.
 Tuz tüketimi sınırlanmalıdır. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalpdamar hastalıkları,
kemik erimesi gibi sorunlara neden olmaktadır. Sofrada yemeklere tuz eklenmemeli, turşu, salamura,
salça, konserve gibi sodyum içeriği yüksek besinleri tüketmekten kaçınılmalıdır.


Şeker, şekerli besinler ve hamur tatlılarının tüketimi sınırlanmalıdır.

 Fast-food türü yiyeceklerin (hamburger, patates kızartması, pizza gibi) tüketiminden
kaçınılmalıdır. Yağ ve tuz içeriği çok yüksek olan bu yiyecekler sağlık riskleri yaratabilirler.
 Besinlerin satın alınması ve pişirilmesi sırasında oluşabilecek risklere dikkat edilmelidir.
Günü geçmiş, tazeliğini kaybetmiş, ambalajı bozulmuş besinler satın alınmamalı, yiyecekler kızartma
ve kavurma yerine haşlama ya da ızgara yöntemleri ile pişirilmeli, besinlerin hazırlanması ya da
saklanması sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Böylece yiyeceklerin besin değeri
korunarak yeterli ve dengeli beslenme sağlanmış olur.


Uygun vücut ağırlığı korunmalıdır. Şişmanlık ve zayıflık hastalık riskini artırır.



Sigara ve alkol kullanılmamalıdır.

7.3. Beslenme Bozuklukları
Beslenme bozukluğu (malnütrisyon) bir ya da birden fazla besin öğesinin gereğinden az ya da
fazla alınması ile oluşan klinik tabloya verilen addır. Beslenme bozukluklarını obezite ve beslenme
eksikliği durumları olarak iki bölümde inceleyebiliriz.

7.3.1. Obezite
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında
yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan
ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite prevalansında %10-30 arasında bir artış
saptandığı bildirilmiştir. Ayrıca, fazla kiloluluk ve obezite Avrupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin
%80’inden, iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun %55’inden sorumludur ve her
yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. Hiç bir önlem alınmadığı takdirde ve obezite
prevalansındaki artışın 1990’lardaki hızıyla devam ettiği düşünüldüğünde, Avrupa’da 2010 yılına
kadar 150 milyon yetişkin, 15 milyon çocuk ve adolesanın obez olacağı tahmin edilmektedir.
Obezite hızı özellikle çocuklar ve adölesanlarda alarm verici düzeydedir. Çocukluk çağı
obezitesindeki yıllık artış giderek artmaktadır. Bugün gelinen noktada çocukluk çağı
obeziteprevalansının 1970’lerdeki değerlerden 10 kat fazla olduğu bildirilmektedir.
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Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe
artmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön
çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda % 41,0 ve toplamda %
30,3 olarak bulunmuştur. Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9,
çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur. Türkiye Obezite ile Mücadele çalışması
raporuna göre obezite oranı 2000’li yılların başında %2-3 arası iken 2013 yılında %10-14 arasında
değişmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince yürütülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırması-2010” verilerine göre 0-5 yaş arasındaki çocukların %17,9'u fazla kilolu, % 8,5'i obez; 618 yaş arasındaki çocukların %14,3 fazla kilolu, % 8,2'si ise obezdir. Bu anlamda obezite ile ilgili
raporlar dünyada ve Türkiye'de yaşayan çocuk ve adolesanların %5-34'ünün sağlıklarının gelecekte
tehdit altında olduğunu göstermektedir
Özet olarak obezite;


Gelişmiş ülkelerde en sık görülen beslenmebozukluğudur



Multifaktöriyel orijinlidir (çevresel, kalıtsal,kültürel, sosyoekonomik)



Aşırı kilo arttıkça mortalite oranı da artmaktadır



Ağırlığın yaş, cins ve boya göre fazla olmasıdır.



Vücutta aşırı yağ birikimi söz konusudur.



Fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olur.



Enerji alımı ile tüketim arasındaki dengesizlik söz konusudur

Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları/risk faktörleri:
1.

İnsülin direnci – Hiperinsülinemi

2.

Tip 2 DiabetesMellitus

3.

Hipertansiyon

4.

Koroner arter hastalığı

5.

Hiperlipidemi – Hipertriglisemi

6.

Metaboliksendrom

7.

Safra kesesi hastalıkları

8. Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme
kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri )
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9.

Osteoartrit

10. Serebrovasküleratak (SVA)
11. Uyku apnesi
12. Karaciğer yağlanması
13. Astım
14. Solunum zorluğu
15. Gebelik komplikasyonları
16. Menstruasyon düzensizlikleri
17. Hirsutizm
18. Ameliyat risklerinin artması
19. Ruhsal sorunlar (Anoreksiya nevroza veya Blumia nevroza, Bingeeating (tıkınırcasına
yeme), gece yeme sendromu gibi ortaya çıkabilir veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum
sağlamaya çalışma)
20. Toplumsal uyumsuzluklar
21. Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun
fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları
22. Kas-iskelet sistemi problemleri
Obeziteyi etkileyen fizyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel birçok faktör vardır. Bu
faktörlerin en temel bileşeni yetersiz fiziksel aktivite ve strestir. Obez adolesanlar ile yapılan
çalışmalarda normal kilolu olanlara göre ruh sağlığı problemlerinde artış, akademik başarısızlık,
benlik saygısında azalma, anksiyete, depresif ozukluklar ve intihar girişiminde artış görülmüştür.
İlaveten, adolesan sağlığını geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar gençlerin beslenme ve fiziksel aktivite
bilgi düzeyi, inançları ve stres yönetimi becerilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediğini
bildirmiştir. Bu nedenle sağlıklı nesiller yaratmak ve kronik hastalıkları önlemek için çocuk ve
adolesanların sağlık sorumluluğu kazanmaları, sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanmaları, yeterli
fiziksel aktivite yapmaları ve karşılaştıkları stresli durumlar ile başa çıkmayı öğrenmeleri
sağlanmalıdır.
Bu bağlamda çocuk ve adolesanlarda erken yaşta olumlu sağlık davranışları kazandırılması ve
bunun alışkanlık haline dönüştürülmesi için "sağlıklı beslenme", "fiziksel aktivite" ve "stres
yönetimi" ni içeren sağlığı geliştirme programları önerilmektedir. Son 10 yılda çocuk ve adolesanlar
için geliştirilen sağlığı geliştirme programlarının çoklu davranış girişimleri olarak planlandığı ve
uygulandığı görülmektedir. Bu girişimler uzun ve kısa süreli görüşmeler, internet, bilgisayar ve video
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oyunları, interaktif multimedya programları ve telefon mesajları dahiladolesanlar için cazip olan
birçok iletişim yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçları, çoklu davranış girişimlerinin tek
davranış için yapılan girişimlere göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

7.3.2. Beslenme Eksikliği Durumları
Yetersiz beslenmede;
 Vücut gereksiniminden az, bireyin vücut ağırlığı ideal olan kilosunun %20 ya da daha
fazla altındadır


Önerilen besin miktarından daha az alım vardır



Yemek yeme güçlüğü vardır



Karın ağrısı, diyare şikayetleri



Kaslar güçsüz ve saçlar dökülür



Deri ve mukoza soğuktur

Yetersiz Beslenme Sonucu Ortaya Çıkan Hastalıklar
Ülkemizde görülen önemli beslenme sorunları ve nedenleri şöyle sıralanabilir;


Protein-Enerji Yetersizliği



Raşitizm



Demir Eksikliği Anemisi



İyot Yetersizliği Hastalıkları



Vitamin Yetersizliğine Bağlı Sağlık Sorunları



Diş Çürükleri.

Protein enerji malnütrisyonu: Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen
beslenme bozukluğudur. Yoksulluğa bağlı ekonomik yetersizlikler, ek gıdalara geçiş döneminde
uygun beslenmenin sağlanamaması, parazitler veya mikrobik enfeksiyonlara bağlı ishaller, vitamin ve
mineral eksiklikleri en önemli nedenleridir.


almakta

Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı ölümlerin % 54’ü PEM na bağlıdır
Dünyada 800 milyondan fazla insan gereksinimi olandan daha az protein ve enerji
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Yaklaşık 2 milyar insan besin öğelerini yetersiz almakta



Beş yaş altındaki 468 milyon çocuktan 174 milyonunun beslenmesi bozuk durumdadır

Kwashiorkor: Yeterli miktarda protein alınmaması sonucunda oluşur.
Marasmus: Başta enerji olmak üzere tüm besinlerin alımının az olması sonucunda görülür
Raşitizm: Raşitizm 3 ay-2 yaş çocuklar arasında aktif belirtilerle görülen bir sorundur.
Çocukların güneşe çıkarılmaması, süt ve ürünlerini yetersiz tüketmesi raşitizm nedenlerindendir. Bu
çocukların bacakları eğri olur; fontanelleri geç kapanır; geç yürürler; dişleri geç çıkar; bağışıklık
sistemleri zayıftır sık hasta olurlar. Kız çocuklarının kemiklerinde oluşabilecek bozukluklar ileride
doğum güçlüklerine ve ölümlere neden olabilmektedir.
Demir Eksikliği Anemisi: Demir eksikliği anemisi çocuk, gebe ve emzikli kadınların,
yetişkin kadınların, önemli bir sorunudur. Diyette demirin yetersiz oluşuna; demirin daha çok bitkisel
besinlerden sağlanması, demir emilimini arttırıcı etkisi olan C vitamininin öğünlerde yetersiz
tüketilmesi, barsak parazitleri, gereksinimin fazla oluşu (sık gebelik ve doğumlar), düşük yapma,
toprak yeme, aşırı çay, kahve tüketimi gibi nedenlerle görülür. Anemi fiziksel gücün azalmasına,
yorgunluğa ve çalışmaya karşı isteksizliğe yol açar. Demir eksikliğine bağlı kansızlık durumunda
hastalıklara yakalanma olasılığı artar, sık geçirilen hastalıklar, besin alımını engeller, büyüme ve
gelişme geriliğine neden olur.
Demir yetersizliği olan çocuklarda, dikkatte ve algılamada azalma görülür ve okul başarısı
etkilenir. Demir yetersizliği olan gebe annenin sağlığı ve dolayısıyla doğacak bebeğin sağlığı
etkilenir. Anne ve bebek ölümlerine de neden olur. Diyetle vücutta kullanım oranı yüksek olan demir
içeren et ve balık tüketiminin arttırılması ve bitkisel kaynaklarla vücutta kullanımı düşük olan demirin
emilimini arttıran C vitamininin her öğünde tüketilmesi gerekir. Diyette demir emilimini azaltan
etmenlerin (fitat, tanen, okzalat) ortadan kaldırılması, besinlerin demirle zenginleştirilmesi,
gerektiğinde demir desteğinin sağlanması anemiyi önleyen çabalardır.
İyot Yetersizliği Hastalıkları
Ülkemizde dağlık ve kayalık yörelerde suların ve toprağın erozyon nedeniyle az veya yetersiz
miktarda iyot içermesi, deniz ürünlerinin az veya tüketilmemesi sonucu iyot yetersizliği hastalıkları
görülmektedir. Basit guatr, iyot yetersizliği sonucu görülür. Bu hastalıkta boyun bölgesinde bulunan
tiroit bezi büyür. Tiroit bezinin aşırı büyümesi sağlık sorunlarına neden olabilir. İyot yetersizliği
yetişkinlerde üreme yeteneğini bozar. Çocuklarda beyin gelişimi etkilenir, düşüklere, erken doğuma,
doğuştan anomalilere, bebeklerde düşük doğum ağırlığına, bebek ve çocuk ölümlerine, en önemlisi de
zekâ geriliğine, işitme engelliliğine neden olmaktadır. Tüm bu sorunlara iyot yetersizliği hastalıkları
denilmektedir. İyotlu tuzun kullanılması iyot yetersizliği hastalıklarının oluşumunu önler.

7.3.3. Yeme Bozuklukları
Yeme bozuklukları Anoreksiya ve Bulumia Nervosa olarak ikiye ayrılır.
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Anoreksiya nervosa: Bir kişinin olması gereken kilosunun en az %15 kadar altında olmasıdır.
Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür. Anoreksiya Nevroza olan bireyler az yemek yer, az
uyurlar. Gözle görülür aşırı kilo kaybı ise en belirgin reaksiyonlar arasında yer almaktadır. Bu
bireylerde yorgunluk, depresyon, sürekli spor yapma, kilo almaktan korku duyma, sürekli şişman
olduğunu düşünme, yemek yememek için birçok bahane bulma, zayıflamak için her diyet programını
uygulama, hayatını zayıflamaya odaklama, sık sık değişik yemek yeme metotları geliştirme, çok zayıf
olmasına rağmen aşırı kilolu olduğundan yakınma ve diyet yiyecekleri ile hayatını devam ettirme
görülür. Ayrıca adet düzensizliği hatta amenore ve anemi gibi fizyolojik sorunlar yaşarlar.
Bulimia nervosa: Bulimik atak sırasında özellikle yanlız olduklarında normal kişilere göre
aşırı yerler sonrasında kusarak ya da laksatif ilaç kullanarak hızlı bir biçimde yediklerini çıkarmaya
çalışırlar. Kusma ve/veya laksatif kullanım sıklığı ayda bir, haftada bir hatta günde birkaç kereye
kadar varabilmektedir. Bu kişilerde sıvı elektrolit dengesizliğ, sürekli kusma ve ilaç kullanımına bağlı
olarak,


Kalp yetmezliği, aritmi



Dişlerde aşınma ve çürük



Reflü



Polikistik Over Sendromu



Yemek borusunda enflamasyon



Laksatif bağımlılığı



Peptik ülserler ve pankreatit



Gözde damar çatlağına bağlı kızarıklıklar



Mide Kanseri



Ölüm görülebilmektedir.
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Uygulamalar
1) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı elektronik kaynaklardan
tarayarak bulunuz ve inceleyiniz.
2) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nı elektronik kaynaklardan tarayarak bulunuz ve
inceleyiniz.
3) Ulusal ve uluslararası yayınlanan beslenme davranış değiştirme çalışmalarını elektronik
veri tabanlarından tarayarakbulunuz ve inceleyiniz.
4) Çevrenizde fazla kilolu ya da obez olan bir bireye sağlıklı kilo verme programı oluşturun.
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Uygulama Soruları
1) Beslenmeyi etkileyen faktörlerin bir beslenme temelli sağlığı geliştirme programındaki
etkisini tartışınız.
2) Obezitenin neden olduğu sağlık faktörlerini yazınız.
3) Çocuklarda yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlıklı beslenmeyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler olumlu beslenme
davranışı geliştirmede oldukça önem kazanmaktadır. Bireylere yönelik planlanan programlarda bu
faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca son yılarda yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile birlikte,
fizikselaktiviteyi arttırma ve stres ile başa çıkma girişimlerinin birarada yeraldığı programların tek
beslenme ya da fiziksel aktiviteyi artırma programlarına oranla kilo verme ve davranış değiştirme de
daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca programın planlandığı yaş grupları ve gereksinimleri de
öncesinde tanılanmalıdır.
Bu perpektifte sağlıklı beslenme davranışları ve fiziksel aktivitenin toplumda davranış biçimi
haline dönüşmesi ile birlikte gelecekte oluşacak hastalıkların da önlenmesi sağlanacaktır. Bunun
sonucunda bu hastalıklar sonucu ölümler azalacak ve aynı zamanda ülkelerin hastalık tedavisi için
ayırdığı bütçeler daha olumlu şekilde kullanılabilecektir.
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Bölüm Soruları
1) Besin seçimi ve tüketimini etkileyen bireysel faktörler nelerdir?
2) Besin seçiminde medyanın etkisi nedir? Açıklayınız.
3) Emzirmenin avantajları nelerdir? Açıklayınız.
4) Yeme bozuklukları nelerdir?
5) Adolesan dönem beslenme önerileri nelerdir?
6) Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen toplumsal faktörlerden değildir?
a) Kültür
b) Devlet politikaları
c) Reklamlar
d) Ekonomik durum
e) Akrabalar
7) Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden değildir?
a) Cinsiyet
b) Yaş
c) Arkadaşlar
d) Stres
e) Sağlık inancı
8) 1 yaşında bir bebek doğum kilosunun kaç katına ulaşmalıdır?
a) 2
b) 3
c) 2,5
d) 3,5
e) 1,5
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9) Aşağıdakilerden hangisi okul dönemi çocuklarda görülen beslenme ile ilgili
problemlerden değildir
a) Epilepsi
b) Anemi
c) Büyüme gelişme geriliği
d) Obezite
e) Diş problemleri
10) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde obezitenin neden olduğu sağlık problemlerinden
değildir?
a) Serebrovasküleratak
b) Astım
c) Hipertansiyon
d) İnfertilite
e) Kanser

Cevaplar: 6)e, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d
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8. FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Fiziksel Aktivite Nedir?
8.2. Fiziksel Aktivitenin Sağlık Açısından Yararları
8.2.2. Fiziksel Aktivitenin Bedensel Sağlığımız Üzerine Etkileri
8.2.3. Fiziksel Aktivitenin Ruh Sağlığımız Üzerine Etkileri
8.2.4. Gelecek Yaşantımız Üzerine Etkileri
8.4. Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler
8.5. Fiziksel Aktivite Uygunluğu ve Çeşitleri
8.6. Çocuk ve Adolesan Dönemde Fiziksel Aktivite
8.7. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite
8.8. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’deki fiziksel aktivite davranışının değişimini ve etkileyen faktörleri tartışınız.
2) Yetersiz fiziksel aktivitenin insan sağlığına etkilerini tartışınız.
3) Fiziksel aktivite çeşitleri nelerdir?
4) Yaş gruplarına göre fiziksel aktivitenin önemini ve arttırma yöntemlerini açıklayınız.
5) Ulusal fiziksel aktivite programları nelerdir? Etkinliğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Türkiye’deki fiziksel
Türkiye’deki Fiziksel

aktivite durumunun

Aktivite Davranışı

değişimini ve etkileyen

Okuyarak/Araştırarak

faktörleri tartışmak.
Yetersiz fiziksel

Yetersiz fiziksel aktivitenin

aktivitenin insan

insan sağlığına etkilerini

sağlığına etkileri

açıklamak

Fiziksel aktivite

Fiziksel aktivite çeşitleri

çeşitleri ve uygun

ve uygun fiziksel aktivite

fiziksel aktivite yapma

yapma belirtileri

belirtileri

açıklamak

Yaş gruplarına göre
fiziksel aktivitenin

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Yaş gruplarına göre fiziksel
aktivitenin önemini ve

önemini ve arttırma

arttırma yöntemlerini

yöntemleri

faktörleri açıklamak

Ulusal fiziksel aktivite

Ulusal fiziksel aktivite

programları

programları tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Fiziksel aktivite



Yetersiz fiziksel aktivite



Obezite



Egzersiz



Maksimum kalp hızı



Hedef kalp hızı
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Giriş
Tarih boyunca fiziksel aktivite insanoğlunun yaşamını sürdürülebilmesi ve genlerini bir
sonraki kuşaklara aktarılabilmesinin zorunlu koşulu iken, günümüzde teknolojik gelişime paralel
olarak gerek çalışma hayatı ve gerekse ulaşım ve serbest zaman aktiviteleri içerisinde hareketin yeri
giderek azalmaya başlamıştır. Bu değişim bir yandan yaşamımızı büyük ölçüde kolaylaştırırken diğer
yandan toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Günlük alışverişini bile bilgisayar başında
sanal marketlerden gerçekleştiren bireylerden oluşan modern toplumda hareketsiz yaşam, ciddi sağlık
sorunlarına yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarla, yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmayan
bireylerin haftada 4-5 gün ve günde 30 dakika hafif veya orta şiddette fiziksel aktivite yapan bireylere
göre ölüm riskinin %20 -30 arasında arttığı tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü yetersiz fiziksel
aktivitenin; meme ve kolon kanserlerinin %21-25'i, diyabetin %27'si ve iskemik kalp hastalıklarının
%30'unun ana nedeni olduğunu bildirmiştir. Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ise koroner kalp
hastalığı, hipertansiyon, inme, diyabet, meme ve kolon kanseri, depresyon riskini düşürür, kemik
sağlığını geliştirir, enerji dengesi ve kilo kontrolünü sağlamaktadır. Bu bağlamda bu bölümde insan
yaşamı için bu denli önemli sağlıklı yaşam biçimi davranışı olan fiziksel aktivitenin insan sağlığı
açısından önemini, yaş dönemlerine göre yapılması gereken fiziksel aktiviteler ve yeterli fiziksel
aktivite davranışlarının kazandırılması konuları açıklanacaktır.
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8.1. Fiziksel Aktivite Nedir?
Fiziksel aktivite, doğumdan itibaren yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Düzenli bir fiziksel
aktivite; büyüme ve gelişim ve sağlığın her yaşta korunması için gereklidir. Hastalıkların
önlenmesinde etkili ve uygulanması kolay bir araçtır. Bu aktivitenin ölçülü ve etkin düzeyde
yapılması gerekir. Egzersiz boş zamanlarda yürütülen fiziksel aktivitelerdir. Böylelikle fiziksel
esneklik, eğilimler geliştirilmiş olur. Kişinin fiziksel aktivitelerdeki performansı, güç, kuvvet,
dayanıklılık ve esnekliği ve kalıtsal fiziksel özellikleri ile ilgilidir.
Fiziksel aktivite: Günlük yaşamiçerisinde, iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji
harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanır.
Egzersiz (Düzenli Fiziksel Aktivite): Fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin
korunmasını veya geliştirilmesini amaçlayan düzenli, planlanmış ve tekrarlı fiziksel aktivitelerdir.
Son 20 yılda, tüm yaş grupları için obezite büyük bir sorun haline gelmiştir. Bunun en başlıca
nedenlerinden biriyetersiz fiziksel aktivite yapmaktır. Yetersiz fiziksel aktivite küresel ölümler
açısından dördüncü sırada yer alan önemli bir risk faktörüdür. Fiziksel aktivite veya hareketin sağlık
üzerindeki etkisi sadece kilo ile kısıtlı değildir. Bunun yanı sıra, kas iskelet sistemi, kardiyovasküler
sistem, nöromüsküler sistem ve psiko-osyal gelişim için yararlı etkileri pek çok çalışma ile
kanıtlanmıştır. Bunun yanında hareketsizliğin de benzer şekilde olumsuz etkileri kanıtlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda yetersiz fiziksel aktivitenin; meme ve kolon kanserlerinin %2125'i, diyabetin %27'si ve iskemik kalp hastalıklarının %30'unun ana nedeni olduğunu bildirmiştir.
Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, inme, diyabet, meme ve
kolon kanseri, depresyon riskini düşürür, kemik sağlığını geliştirir, enerji dengesi ve kilo kontrolünü
sağlar.
İnsan yaşamında bu derece önemli bir sağlıklı yaşam biçimi davranışı olan fiziksel aktivite,
fiziksel dengenin sürdürülmesi performansın ve vücut fonksiyonlarının en üst düzeyde kullanılmasını
da sağlamaktadır.

8.2. Fiziksel Aktivitenin Sağlık Açısından Yaraları
Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hâlinde olmasıdır. Fiziksel
aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri de temelde bu üç başlık altında incelenebilir:
1. Bedensel sağlığımız üzerine etkileri,
2. Ruhsal ve sosyal sağlımız üzerine etkileri,
3. Gelecekteki yaşantımız üzerine etkileri.
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8.2.1. Fiziksel Aktivitenin Bedensel Sağlığımız Üzerine Etkileri
Fiziksel aktivitenin bedensel sağlığımız üzerindeki etkilerini iki ana başlık altında
değerlendiririz.
Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Etkileri:


Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması,



Kas tonusunun korunması ve düzenlenmesi



Vücut segmentlerini hareket ettiren grup kaslar arasındaki dengenin sağlanması,



Kas - eklem kontrolünü arttırarak stabilitenin sağlanması,



Eklem hareketliliğinin korunması ve arttırılması,



Kas ve eklemlerin esnekliğinin korunması ve arttırılması (fleksibilite),



Hareket alışkanlığının ve fiziksel aktivite toleransının artması (kondisyon ve dayanıklılık),

 Fiziksel aktivite içerisinde yapılan hareketlerin daha fazla tekrar sayılarında yapılabilecek
oranda gelişmesi (endurans),


Reflekslerin ve reaksiyon zamanının gelişmesi,



Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması,



Vücut farkındalığının geliştirilmesi,



Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi,



Yorgunluğun azaltılması,

 Kas kasılması ve aktivitenin etkisiyle kemik mineral yoğunluğunun korunması ve
osteoporozun önlenmesi,


Kas dokusunca kullanılan enerji ve oksijen miktarının artması,



Olası yaralanma, sakatlık ve kazalara karşı bedensel korunma geliştirmesi,

Diğer Vücut Sistemleri Üzerine Etkileri:


Kalbin dakikadaki atım sayısı azalır,

 Kalbin boşluklarında genişleme meydana gelir ve bir atımda pompalanan kan miktarında
artış olur,
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Kalbin ritmi düzenlenir,



Damarların kan akışına olan direnci azalır ve kan basıncı düşer,



Damar yapısının elastikiyetini arttırır,



Yüksek kan kolesterol ve trigliserit düzeyini etkileyerek damar hastalıkları riskini azaltır,

 Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Ayrıca geçirilmiş kalp krizleriyle başa çıkma oranını arttırır,


Solunum kapasitesinde artış meydana gelir,

 Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif
bireylerden daha başarılıdırlar,
 Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve
kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur,


Vücudun su, tuz,mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur,



Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler,

 Kadınlarda menopoza girme başlangıç yaşını geciktirir, menopozun olumsuz etkilerinin
hafifletilmesinde yardımcıdır,
 Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken
demans ve unutkanlık gelişim riskini azaltır,


Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır,



Yetişkinlerde sağlıklı cinsel aktivite üzerinde olumlu etkileri vardır.

8.2.2. Ruh Sağlığı ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri


Bireyin kendini iyi hissetmesini sağlaması ve mutluluk oluşturması,



Depresyon ve kaygı bozukluğu riskini azaltması,

 Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü
ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler yaratması,


İletişim becerilerini geliştirmesi,



Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirmesi,
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Benlik saygısı ve özgüvende artma,



Zihinsel yetilerde düzelme,



Sosyal ilişkilerde gelişme,



Yorgunluk hissinde azalma.

8.2.3. Gelecekteki Yaşantımız Üzerine Etkiler


Sağlıklı yaşlanmayı beraberinde getirerek bağımsız ve aktif yaşlı bireyler yaratır,



Olası ani ve sistemik hastalıklar nedeniyle ölüm riskini azaltır,



Kanser gelişim riskini azaltır ve kansere karşı koruma sağlar,

 Aktif yaşayan bireylerde vücudun oksijen kullanma yeteneği arttığı için vücut direnci
artar ve enfeksiyonlara karşı koruma gelişir,
 Kas- iskelet sistemini güçlü tutarak yaşlılıkta sık görülen düşmeler ve düşmelere bağlı
kırık riskini azaltılır,


Depresyon, anksiyete ile başa çıkma gücünü arttırır, bireylerin ya- şamdan keyif almasını

sağlar,
 Yaşlılık ve ileri yaşlılık dönemlerinde insanları etkisi altına alan atıl kalma, işe yaramama
duygularından kurtulma konusunda yardımcı olur.
Tablo 9.1: Düzenli Fiziksel Aktivitenin Yaş Gruplarına Göre Sağlığa Yaraları
Çocuk ve Adolesanlar
Güçlü kanıt
Kardiorespiratuar ve kas sağlığını geliştirir
Kemik sağlığını geliştirir
Kardiovasküler ve metabolik biyolojik göstergeleri geliştirir
Vücut postürünu iyileştirir
Orta derecede kanıt
Depresyon semptomlarını azaltır
Yetişkin ve Yaşlılar
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Güçlü kanıt
Erken ölüm riskini azaltır
Koroner kalp hastalığı riskini azaltır
İnme riskini azaltır
Yüksek kan basıncı riskini azaltır
Yüksek kolesterol riskini azaltır
Tip 2 diyabet riskini azaltır
Metabolik sendrom riskini azaltır
Kolon kanseri riskini azaltır
Meme kanseri riskini azaltır
Kilo alımını engeller
Düşük kalorili beslenme ile birlikte kilo vermeyi sağlar
Kardiorespiratuar ve kas sağlığını geliştirir
Düşmeleri önler
Depresyonu geriletir
Yaşlılar için bilişsel fonksiiyonları iyileştirir
Orta derecede güçlü kanıt
Yaşlılar için fonksiyonel sağlığı iyileştirir
Abdominal obeziteyi engeller
Orta derecede kanıt
Kalça kırığı riskini azaltır
Akciğer kanseri riskini azaltır
Endometrial kanser riskini azaltır
Kilo verdikten sonra tekrar almayı engeller
Kemik yoğunluğunu arttırır
Uyku kalitesini arttırır
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Kaynak: http://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter2.aspx

8.3. Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler
Bireyin fiziksel aktivite yapması ve bunu bir davranış haline dönüştürmesi, günlük hayatında
içinde olduğu çevresindeki sosyal motivasyonu ve kişisel kaynaklarına bağlıdır. Aile, eş ve akranlar
aktif yaşam biçimine özendirmede güçlü role sahiptirler. Çoğu insan, hayatlarında fiziksel aktivite
yapmaya başlarlar ama bunların içinden ancak bazıları bu sağlıklı davranışı sürdürebilmektedir. Diğer
kişilerin ise okul ve iş ortamlarındaki fiziksel aktivite yapma imkânları, bu amaca ulaşmalarına
yardımcı olur. Kişisel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler bireylerde fiziksel aktivite yapma
düzeyini etkilemektedir. Fiziksel ativite yapmann önündeki engelleri ve kolaylaştırıcıları bilmek,
fiziksel aktivite düzeyini attırmak için planlanan girişimlern etkinliğini arttırmak adına oldukça
önemlidir.
Literatürde fiziksel aktivite ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında fiziksel aktivite yapma
oranının fiziksel (ulaşabilirlik, yakınlık, uzaklık, olanaklar), kültürel (alışkanlık, bakış açısı) ve sosyal
çevreden (katılımcı sayısı, eğitim düzeyi, şehirleşme, ulaşım) etkilendiği görülmektedir. Serbest
zamanı olanların olmayanlara göre, şehirleşme oranının az olduğu yerlerde, park, bahçe gibi rekreatif
alanlara ulaşılabilirliğin ve ekonomik seviyenin yüksek olduğu yerlerde, evli olmayan kadınların evli
olan kadınlara göre fiziksel aktivite yapma oranlarının pozitif yönde değiştiği görülmektedir.
Demografik (nüfus, ekonomik durum, meslek) ve biyolojik faktörlere (yaş, cinsiyet, kalıtım)
bakıldığında nüfus yoğunluğu az olan yerlerde yüksek olan yerlere göre daha aktif oldukları, yaş
ilerledikçe fiziksel inaktivitenin arttığı, kadınların erkeklere oranla daha inaktif oldukları
belirtilmiştir. Psikolojik (ruhsal durum, motivasyon), zihinsel ve duygusal faktörlere (zevk alma,
rahatlama, stres atma) göre fiziksel aktivite yapma oranının değiştiği, sigara içenlerin, içmeyenlere
göre egzersiz programlarını bırakmaya daha yatkın oldukları, yapılan aktivite hakkında bilgi sahibi
olmanın ve aktivite yapma isteğinin fiziksel aktiviteye katılımı etkileyen başlıca faktörler olduğu
belirtilmektedir.
Yetişkinlerde fiziksel aktiviteyi arttıran olumlu faktörler:


Üniversite mezunu olmak



Yüksek gelir



Egzersizden alınan keyif hissi



Yarar beklentisi



Öz-yeterlilik



Eş, aile ya da akranlardan sosyal destek



Fiziksel aktivite olanakları
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Güvenli mahalleler



Adolesan sağlığı



Artrit, osteoporoz ve kronik omurga bozukluklukları



Kanser



Diyabet



Engellilik ve Sağlık

Yetişkinlerde fiziksel aktivite yapmayı engelleyen olumsuz faktörler


İlerleyen yaş



Düşük gelir



Zaman eksikliği



Düşük motivasyon



Kırsal ikamet



Egzersiz için ihtiyaç duyulan büyük çaba algısı



Fazla kilolu veya obezite



Kötü sağlık algısı



Sosyal destek eksikliği



Tesislere ulaşım eksikliği



Yaralanma korkusu



Programların maliyeti

Çocuk ve adolesanlarda fiziksel aktiviteyi arttıran olumlu faktörler


Ebeveyn eğitimi



Toplumsal cinsiyet (erkek)



Kişisel hedefler



Beden eğitimi / okul spor
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Öz yeterlilik



Arkadaşlar ve ailenizin desteği



Kaldırımlar ya da yürüyüş yollarının varlığı



Toplu taşımaya erişim



Düşük trafik yoğunluğu



Mahalle ya da okul oyun alanı ve /veya rekreasyon alanları

8.4. Fiziksel Aktivite Uygunluğu ve Çeşitleri
Fiziksel aktivite programı kişiye özgü, devamlı ve düzenli olmalıdır. Bir egzersiz seansının
başlangıcında kasları, eklemleri, solunum ve dolaşım sistemini aktif egzersiz için hazır hâle getirmek
amacıyla yapılan hafif bedensel ve zihinsel etkinliklerdir. Isınma, esnetme ile başlanmalı, kalp hızını
hafif yükseltecek dayanıklılık aktiviteleri ile 5-10 dakika sürdürülmelidir. Egzersizi sonlandırırken
artmış olan kalp hızının ve tansiyonun yavaş yavaş düşürülmesi gerekir. Soğuma ile kas ve kanda
birikmiş olan laktik asitlerin daha çabuk normale dönmesi sağlanır. Bu evrede egzersiz, 5-10 dakika
düşük şiddette devam edildikten sonra bitirilmelidir.
Kalp hızı: 10 saniyedeki kalp atım hızınızı belirleyin.
Maksimum kalp hızı: Çok yoğun egzersiz süresince kalbin en hızlı atma süresidir.
Kişiden kişiye değişiklik gösterir.


Maksimum kalp hızı= 220 - yaş


Hedef kalp hızı: Egzersiz süresince dakikada kalbinizin atması gereken sayıdır.

Orta şiddetli fiziksel aktivite sırasında: Hedef kalp hızı maksimum kalp hızının %50-70’i
arasında olmalıdır. Örneğin: Maksimum kalp hızı 170 atım/dakika (220-50) olan 50 yaşında bir
kişinin hedef kalp hızı:


(%50 seviyesi) 170x0.50= 85 atım/dakika



(%70 seviyesi) 170x0.70= 119 atım/dakika

Bu kişinin orta şiddetteki egzersiz sırasındaki hedef kalp hızı 85-119 atım/dakika olmalıdır.

Orta şiddette fiziksel aktiviteler;


Tempolu yürüyüş (saatte yaklaşık 5 km)
198



Bahçe işleri



Ev işleri



Bisiklet (saatte 16 km den az)



Hafif ritimde halk oyunları



Salon Dansları



Tenis

Şiddetli fiziksel aktivite sırasında: Hedef kalp hızı maksimum kalp hızının %70-85’i
arasında olmalıdır. Örneğin: Maksimum kalp hızı 185 atım/dakika (220-35) olan 35 yaşında bir
kişinin hedef kalp hızı
• (%70 seviyesi) 185x0.70= 130 atım/dakika
• (%85 seviyesi) 185x0.85= 157 atım/dakika
Bu kişinin şiddetli bir aktivite sırasındaki hedef kalp hızı 130-157 atım/dakika olmalıdır.
Şiddetli fiziksel aktiviteler;
• Koşma (saatte 8 km)
• Bisiklete inme (saatte 16 km den fazla)
• Yüzme
• Aerobik egzersizler
• Çok hızlı yürüme (saatte 7 km hız ile)
• Ağırlık kaldırma
• Basketbol
Egzersize başlarken hedef kalp hızı %60 seviyesinde olmalıdır. Orta şiddette egzersiz
seviyesinde hedef kalp hızı %75, ileri seviyede ise hedef kalp hızı %85 olmalıdır. Fiziksel uygunlu
geliştirmek için 20-30 dakika süresince hedef kalp hızını korumakgerekir. Yüksek şiddette egzersiz
kalp problemi ve kas yaralanmaları riskini artırabilmektedir.
Fiziksel aktiviteleri, fiziksel uygunluğu geliştirme özelliğine göre dört ana başlıkta
toplayabiliriz:
Dayanıklılık (Aerobik) Egzersizleri: Dayanıklılık, herhangi bir fiziksel aktivitenin daha uzun
süre, yorulmadan yapılabilmesini ifade eder. Dayanıklılık (aerobik) egzersizleri vücudun oksijeni
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kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı egzersizlerdir.
Bu egzersizlerin belirli bir şiddette, sıklıkta ve sürede yapılması gereklidir. Dayanıklılık geliştikçe,
tüm fiziksel aktiviteler daha uzun süre sürdürebilir, yorulmadan gerçekleştirilebilir. Dayanıklılığı
geliştirecek aktivitelere örnek olarak; düzenli ve sık adımlarla yürüme, bisiklete binme, uzun süreli
yüzme, bahçe veya tarlada çalışma, tenis gibi aşırı yüklenme olmayan aktiviteler verilebilir.
Kuvvet Egzersizleri: Kuvvet, kasın dirence karşı koyabilme yeteneğidir. Yerden bir eşya
kaldırmak, yük taşımak, ağır bir cismi çekmek veya itmek kuvvetli kaslar gerektirir. Örneğin, yetişkin
bir bireyin belirli bir ağırlıktaki bavulu taşıyabilmesi için kol kaslarının yeterli kuvvete sahip olması
gerekir. Kuvvet arttıkça bir ağırlık daha kolay kaldırılabilir, daha yükseğe sıçrayabilir veya bir cismi
daha uzağa atılabilir. Kuvvet aktiviteleri, kasın güçlü bir şekilde kasılmasını gerektiren aktivitelerdir.
Kuvvet arttırıcı aktivitelere örnek olarak; bir ağırlık taşımak, merdiven çıkmak, sırtında çanta taşımak,
kol kasları için şınav çekmek, karın kasları için mekik çekmek, ağırlıklarla kuvvet antrenmanı
yapmak gibi aktiviteler verilebilir. Kuvvet aktiviteleri; kasları ve kemikleri güçlendirir, vücut yağ
oranını azaltır, kas ve kemik kitlelerini arttırır, kaybını da önler.
Esneklik Egzersizleri: Esneklik, eklemlerin geniş açıda hareket edebilmesidir. Diğer bir
deyişle, bir fiziksel aktivite yaparken gövde, kol veya bacakların rahat hareket edebilme becerisidir.
Yetişkin bir bireyin esnek bir vücuda sahip olması, günlük yaşam etkinlikleri sırasında rahat hareket
etmesini sağlar. Fiziksel aktiviteye başlamadan önce en az 10 dakika ve bitirirken esneme-gevşeme
egzersizleri yapılmalıdır. Kaslara giden kan akımı hızlanır ve böylece vücut egzersizboyunca daha iyi
çalışır. Egzersiz öncesi kaslar soğuktur. Esneme hareketleri kaslarıısıtır ve böylece egzersiz sırasında
ve sonrasında daha az acıhissedilir ve yaralanmalar azalır. Egzersiz sırasında kaslarda birikim
oluşmasını önler böylece ertesigünki kas hassasiyetini azaltır.
Denge Egzersizleri: Denge, bedenin düşmeden durabilme ve düzgün hareket edebilme
yeteneğidir. Bunun için görme duyusu, iç kulaktaki denge ve derin duyunun sağlam olmasının
yanında, kasların da yeteri kadar kuvvetli olması gerekir. İyi bir dengeye sahip olan birey, parmak
uçlarında rahatlıkla durabilir, gözleri kapalı iken veya düz çizgide yalpalanmadan yürüyebilir. Tek
ayak üzerinde durmak, parmak uçlarında yürümek, sabit olmayan zeminde durmak, kaygan bir
zeminde düşmeden yürüyebilmek için iyi bir denge gerekir. İyi bir dengeye sahip olmak, düşme
riskini azaltır. Dengenin gelişebilmesi için düzenli denge egzersizleri yapılabilir. Kas kuvvetini,
esnekliğini ve dayanaklığını geliştiren egzersizler dengeyi de olumlu etkiler.

8.5. Çoçukluk ve Adolesan Dönemde Fiziksel Aktivite
Egzersiz sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir. Özellikle yaşam boyu egzersiz
alışkanlığının kazandırılmasında çocukluk ve adölesan dönemde egzersiz ve spora katılım önemli rol
oynar.Yapılan çalışmalar göstermiş ki 2000 li yılların başında sedanter yaşam 10 yaşında başlerken,
gelişen teknoloji ve ekran başında geçirilen zamanınartması ile birlikte daha erken yaşlara kadar
inmektedir. Yetersiz fiziksel aktivite ve sedanter yaşam özellikle çocukluk ve adölesan dönemde
obezitenin oluşumunu arttıran en önemli nedenlerden biridir. Ayrıca, çocuk ve adolesanlarda egzersiz
iskelet yapısının gelişimi için de oldukça önemlidir.
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Dünya Sağlık Örgütü 5-17 yaş arası çocuk ve adolesanlar için haftada en az üç gün 60 dakika
fiziksel aktivite yapmayı önermektedir. Bilindiği gibi vücut ağırlığı ve BKİ doğrudan fiziksel aktivite
ve enerji harcaması ile ilgili değerlerdir. Son yıllarda çocuk ve adolesanların boş zaman aktiviteleri
oldukça değişiklik göstermiştir. Dışarıda eğlenceli ve hareketli aktiviteler yerini televizyon ve
bilgisayar başında zaman geçirmeye bırakmıştır. Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte videobilgisayar oyunları ve akıllı telefonlar bireylerin yetersiz fiziksel aktivite yapmasının en önemli
nedenidir. Çocukluk döneminde, ailenin fiziksel aktivite konusunda pozitif etkileri çocukta aktivite
modelini alma durumunu geliştirmektedir. Örneğin; çok aktif anne ve babaların çocuklarının, kız ya
da erkek fark etmeden çok aktif oldukları görülmektedir. Bu yaşam biçiminin rol model alınması,
sosyal destek çocuğun fiziksel aktiviteyle ilgisini pozitif yönde etkilemektedir.Ayrıca televizyon,
sedanter yaşama neden olurken besin tüketimini de uyarmaktadır. Televizyon izleme süresince
yüksek kalorili yiyeceklerin tüketilmesi obezitenin artmasına neden olmaktadır. Köksal ve Özel
(2008)’in çalışmasına göre günlük televizyon izleme süresi ile obezite arasında doğru orantı
bulunmaktadır. Diğer bir çalışmada ise günde dört saatten fazla televizyon seyreden çocuklarda
obezite görülme oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca Amerikan Ulusal Sağlık
Bakanlığı tarafından yayınlanan "Healthy People 2020" hedefleri kapsamında okullarda fiziksel
aktivitenin arttırılmasını, 0-2 yaş arası çocukların kesinlikle ekran karşısına geçirilmemesi, üç yaş
üstü çocukların ise günde en fazla iki saat ekran karşısında kalmalarını, ev ile okul arası uzaklığı 1 mil
(1,61 km) olan çocukların okula yürüyerek, ev ile okul arası uzaklığının 2 mil (3,22 km) olan
çocukların ise bisiklet ile gitmelerini önermiştir
Çocuklar niçin fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyar?
Gelişmiş fiziksel uygunluk: Çocukların kas kuvveti, esneklik, kas enduransı, vücut
kompozisyonu ve kardiovaskuler enduransı gelişir.


Beceri gelişimi: Fiziksel aktivitelere yeterli katılım; güven ve başarı ile sonuçlanan motor
becerileri geliştirir.


Özgüven gelişimi: Beden eğitimi çocuklarda kendi değerini fark ederek bu hissi
kazanmada, fiziksel aktivite kavram ve becerilerinin gelişimine olanak tanır. Daha güvenli, bağımsız,
kendini kontrol edebilen bir kişilik almasına imkân verir.


Hedefleri kurma tecrübesi: Başarılabilen hedeflerin kurulması ve desteklenmesinde
çocuklara olanak verir.


Öz disiplin: Sağlık ve fiziksel uygunluk için öğrencinin sorumluluğunun gelişimini
kolaylaştırır.


Muhakeme yeteneği: Nitelikli beden eğitimi moral gelişimini etkileyebilir. Öğrencilere
diğer kişiler ile kooperasyonda kendi davranış sorumluluğu, liderlik, sorulara cevap arama ve kurallar
hakkında bilgi sunar.


Stresin azalması: Fiziksel aktivite gerilim ve anksiyetenin boşalmasına yardım eder ve
emosyonel stabilite ve sabır davranışını kolaylaştırır.
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Kuvvetli ikili ilişkiler: Beden eğitimi çocuklara pozitif insan ilişkilerini öğretmek için
olanaklar sağlar. Özellikle geç çocukluk ve adölesan sırasında dans, oyun ve sporlara katılabilmenin
önemini vurgular.


Düzenli Fiziksel Aktiviteye Yönlendirme
Çocuklar ve gençler, kendi belirledikleri ve sevdikleri bir fiziksel aktiviteyi günlük yaşamları
içerisine dâhil edebilecekleri gibi gün içerisinde yapılan bazı işleri daha tempolu ve çok tekrarlı
yaparak da fiziksel aktivite yapabilirler. Ancak, seçilen aktivitenin düzenli ve devamlı olması
gerektiği unutulmamalıdır. Oluşturulan aktivite programlarında ilerleme basamakları; çocuğun
fiziksel aktivite yapma sıklığı, süresi ve yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmelidir. Böylece fiziksel
aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri arttırılmış ve kalıcı hâle getirilmiş olur. Fiziksel aktivite
alışkanlığı düzenli bir program hâline getirilemediği takdirde, belirli bir süre aktivite ile düzenlenen
vücut sistemleri, aktivitenin bırakılmasının ardından, oluşan yararlı etkilerini hızla kaybetmeye başlar.
Fiziksel aktivite şu özellikleri taşımalıdır:
Düzenli olmalı,
Devamlı olmalı ve
Uygun yoğunluk ve sürede gerçekleşmelidir.
Çocuklarda Hareketi Arttırmak için Öneriler
 TV, sinema, video oyunları ve eğlence amaçlı bilgisayar kullanımı gibi ekran
etkinliklerinin toplamı günde 2 saati geçmemelidir.


Çocukların günlük ev işlerini yapmasına izin verilmelidir.

 Güvenli olan ve mümkün olan her şartta yürüyüş tercih edilmelidir. Asansör yerine
merdivenle çıkma önerilip özendirilmelidir.


Çocuklar ev ödevinden önce, okuldan sonra dışarıda aktiviteye cesaretlendirilmelidir.



Çocukların dışarıda oynamasına izin verilmelidir.



Bulunulan yerde rekreasyonel olanakları araştırılmalıdır.


bisiklet).

Çocuklara fiziksel aktiviteye özendirecek hediyeler seçilmelidir (paten, ip atlama,

 Okullarda uygun olan yerlere fiziksel aktivitenin önemini anlatan broşür ve posterler
asılmalıdır.
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 Okul beden eğitimi ve beslenme programları desteklenmelidir. Uygun havalarda beden
eğitimi dersleri ve teneffüs aktiviteleri bahçede yapılmalıdır.


Okul spor oyunlarına çocuğun katılımı cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir.

 Öğretmenler çocuk ve gençlerin fiziksel aktivitenin önemini kavramalarını ve bu konuda
konuşmalarını sağlamalıdır.
 Öğretmenler çocuk ve gençlere fiziksel aktiviteileilgilikonulardahedefkoymalarını
önermelidir. Olumlu değişimleri izlemeli ve ödüllendirmelidir.
 Öğretmenlerödevlerdeöğrencilerinfiziksel aktivite ve sporile ilgili konularıseçmelerini
desteklemelidir.


Okullarda spor alanları arttırılmalıdır.



Okul spor kulüplerinin sayısı arttırılmalı ve öğrenciler bu alanlara teşvik edilmelidir.

 Yapılan spor etkinlikleri (fotoğraflar, maçlarda birinci gelenlerin isimleri vb.) sınıf
panosunda paylaşılmalıdır.
Özel Durumlar
Diyabetli Çocuk: Fiziksel aktivite ve egzersiz sağlıklı çocuklarda olduğu kadar diyabetli
çocuklarda da önemlidir. Çalışmalar düzenli yapılan egzersizin kan şekerini dengede tutmaya
yardımcı olduğu, dolayısıyla metabolizmayı kontrol altında tutmayı sağladığı ve kronik
komplikasyonların görülme riskini belirgin olarak azalttığını kanıtlamıştır. Diyabette egzersiz;
dokularda insülin duyarlılığını arttırarak insülin direncini azaltır, etkisini arttırır ve böylece çocuğun
insülin ihtiyacını azaltır. Kan şekeri düzeyini düşürür, metabolik kontrolün iyileşmesine katkı
sağlayarak keton oluşumunu azaltır. Kilo kontrolünü ve kilo vermeyi sağlayarak obeziteyi önler.
İyilik hissini arttırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Düzenli egzersiz programı bütün diyabetik çocuk ve
adolesanlarda uygulanmalıdır. Diyabetli bir çocukta egzersiz, ideal olarak yemeklerden 1-2 saat sonra
yapılmalıdır. Bununla birlikte kullandığı insülinin etki süresi ve yapılacak bölge için gereken
düzenlemeler diyabet ekibi tarafından çocuğun bireysel özellikleri de dikkate alınarak
düzenlenmelidir. Fiziksel aktivite diyabetik çocuğun yaşına, isteğine ve yeteneğine uygun olmalıdır.
Çocuğun keyif alarak yapacağı ve takım içinde olacağı egzersizler tercih edilmelidir. Egzersizin
süresi ve şiddeti kademeli olarak arttırılmalıdır. Egzersiz öncesi, sırasında ve sonrasında kan şekeri
takibi yapılmalıdır. Kan şekeri güvenli sınırlarda değilse ek karbonhidrat alması gereklidir. Güvenli
kan şekeri ve alması gereken karbonhidrat miktarı çocuğun yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve kişisel
özelliklerine göre diyabet ekibi tarafından belirlenmelidir. Birey, egzersiz esnasında yanında mutlaka
kesme şekeri bulundurmalıdır. Egzersiz sırasında bol su ve sade soda tüketilmelidir. Egzersiz
yapılacak ortamın ısısına uygun kıyafet seçilmelidir. Diyabetli çocuk ve gençlere egzersiz programı
yapılmadan önce iyi bir diyabet eğitimi alması sağlanmalıdır. Egzersiz programı çocuğun yaşam
koşulları ve tercihlerine göre diyabet ekibi tarafından planlanmalıdır. Özellikle antremanlı ve
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yarışmalı sporlara katılım için diyabet bir engel değildir ancak diyabetli çocuk ve ailesi ile işbirliği
içinde yapılacak sporun niteliklerine uygun bir program yapılması gerekmektedir.
Epilepsili Çocuk: Bir iki saniye süren bilinç kaybından büyük kas gruplarını içeren
kasılmalara kadar geniş bir yelpazesi olan epilepsili kişilerde egzersize başlamak için epilepsinin
kontrol altında olması önemlidir. Çocuğun kendisini dışlanmış hissetmemesi, sosyalleşmesi ve
kendine güveninin artması açısından spora katılım çok önemlidir. Kaya tırmanışı, derin dalışlar gibi
kafa içi basıncın ani değişimlerine sebep olabilecek ağır fiziksel aktivitelerönerilmez. Bunların
dışındaki her tür sportif aktiviteyekatılabilirler.
Astımlı Çocuk: Astımlı çocuklara egzersiz verebilmek için öncelikle astım krizlerinin kontrol
altında olması gereklidir. Astımlı çocuklar her türlü aktiviteye katılabilir. Soğuk ve kirli havalarda
egzersiz yapmanın astım krizine yol açabileceği göz önünde tutulmalıdır.

8.6. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite
Fiziksel hareketsizlik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sağlık sorunlarını
beraberinde getirmektedir. Çalışmalar yetişkin dönemde ortaya çıkan kronik hastalıkların temelinde
obezite ve yetersiz fiziksel aktivitenin rolünün oldukça önemli oldğunu kanıtlamıştır.
“KronikHastalıklar Risk FaktörleriAraştırması”na göre Türkiye'de; kadınların%87’si, erkeklerin ise
%77’si yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmamaktadır. 65 yaş üzeri bireylerle yapılan bir çalışmada
ise bireylerin sadece %30’unun yürüyüş yaptığı belirlenmiştir.Dünya Sağlık Örgütü 18-64 yaş arası
bireylere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta ya da 75 dakika kuvvetli yoğunlukta fiziksel
aktivite yapmayı önermektedir.Çalışmalar ise yetişkinlerin yaklaşık %80’inin yeterli fiziksel aktivite
yapmadığını göstermiştir.Gün içerisinde mümkün olduğunca hareketsiz geçen zamanı azaltıp aktif bir
yaşam biçimini benimsemek harcanan enerji miktarını artırmaya yardımcı olurken düzenli
dayanıklılık egzersizleri ile kuvvet, esneklik ve denge egzersizleri sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi
ve geliştirilmesi, kronik hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması için son derecede önem
taşımaktadır.

Yetişkinlerde fiziksel aktiviteyi arttırma önerileri:


Günde 2-3 defa 10-15 apartman mesafesinde yürüyüş yapın



Kollarınızı da kullanarak hızlı bir şekilde yürüyün



Bir yere gideceğiniz zaman daha uzakta inerek yürüyün



Alışveriş merkezlerinde yürüyün



Asansörü değil merdivenleri kullanın



Telefonla yürüyerek konuşun
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Televizyon izlerken esneme egzersizleri, yer hareketleri yapın ya da zıplayın



Posturünüze dikkat ederek dik oturun



Kullağınıza ipod yada walkmen takarak yürüyüş yapın



Paten yapın ya da bowling oynayın



Köpeğiniz ile birlikte yürüyün

Egzersiz yaparken aşağıdaki durumlarda egzersiz yapmayı durdurulmalıdır:


Göğüs ağrısı



Kalp ritminde bozulma



Soluk almada giderek artan zorlanma



Egzersiz sırasında dikkat çeken bir morarma



Baş dönmesi ve göz kararması



Egzersizi sürdüremeyecek kadar eklem ağrısı



Egzersizi sürdüremeyecek düzeyde halsizlik ve yorgunluk



Egzersizle ortaya çıkan ve giderek artan baş ağrısı

8.7. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite
Dünyada ve ülkemizde beklenen yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfusun genç nüfusa oranı
giderek artmaktadır. 2025 yılında dünyada yaşlı nüfus sayısının 80 milyon olması
beklenmektedir.Ülkemizde ise 9 milyon yaşlı olacağı tahmin edilmektedir. Bu artışa bağlı olarak
sağlıklı yaşlanma ve sosyal yaşamda bağımsız olma önem kazanmaktadır. Yaşlılık bir hastalık
değildir. Yaşlanma ile birlikte organ sistemlerinde meydana gelen değişiklikler tek başına
fonksiyonlarda bir kayba veya hastalığa yol açmaz. Ancak yaşlılıkla birlikte hipertansiyon, diyabet,
koroner damar hastalıkları, osteoartrit, osteoporoz gibi kronik hastalıkların gelişimi kolaylaşır.
Türkiye’de yaşlıların fiziksel olarak aktif oldukları söylenemez. Yapılan bir çalışmada yaşlılar
arasında fiziksel aktivitenin düşük olduğu, sadece %30’unun yürüyüş, %15’inin ev içinde egzersiz
yaptığı belirlenmiştir. O halde ülkemizde nüfusun sağlıklı yaşlanması günlük yaşam aktivitelerinde
bağımsız olması için fiziksel aktivitenin özendirilmesi, bu konuda bilinç düzeyinin artırılması
gerekmektedir. Yaşlılar için kolay ulaşılabilir, yaygın, ücretsiz fiziksel aktivite alanlarının ve sosyal
tesislerin artırılması gerekmektedir.
Düzenli fiziksel aktivitenin, birçok sistemin ve organın fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır. Yaşlılık dönemine kadar düzenli fiziksel aktivite yapmamış kişilerde bile düzenli
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egzersiz yapmanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin çok
sayıda olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 65 yaş üzeri ölümlerin %80’inden çeşitli
kalp hastalıkları (yetmezlik, kalp krizi, ritim bozuklukları vb) sorumludur. Bu büyük risk düzenli
egzersiz ile ciddi oranda düşmektedir; kalbin kasılma gücü ve damarlanması artmakta, ritim
bozuklukları azaltmaktadır.Ayrıca egzersiz, hareketsiz kaldıkça ilerleyen güçsüzleşmenin önüne
geçmekte ve yaşlının hayat konforunu artırmaktadır Yaşlılarda egzersiz ile elde edilen bu kazanımlar,
iskemik kalp hastalıkları tedavisi gibi pahalı ve riskli pek çok tedavi yönteminden daha yararlı
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca tüm bu pahalı tedavi yöntemlerinden kaçınmak yoluyla, önemli
oranlara ulaşan, milli gelir kaybına karşı koymanın da bireysel bir mücadelesi verilmiş olmaktadır.
Yani hayatında uygun ve düzenli olarak egzersiz ve spora zaman ayıran bir insan kendi sağlığı ile
ilgili sağladığı yararların yanında toplum refahına da anlamlı katkıda bulunmuş olmaktadır. Fiziksel
aktivite ile yaşlı bireyin vücudunda ortaya çıkan bu yeniden yapılanma, hareket sisteminin esnekliğini
artırarak hareket özgürlüğü sağlamanın yanında, günlük aktivitelerin daha kolay yapılabilmesi
sonucunda, kişinin moral motivasyonu üzerine de olumlu etkilere yol açmaktadır. Egzersizin yaşlılara
özgü bu faydaları yoluyla genel sağlık, zindelik, hareket edebilme kapasitesi, kısaca yaşam kalitesinde
anlamlı artışlar ortaya çıkmakta, yatağa, başka bireylere yardımcı ilaç ve terapilere bağımlılık ihtimali
ise azalmaktadır.
Fiziksel aktivitenin yaşlılık üzerine etkileri


Olası ani ve sistemik hastalıklar nedeniyle ölüm riskini azaltması,



Kanser gelişim riskini azaltması,



Vücut direncinin artması ve enfeksiyonlara karşı koruma geliştirilmesi,

 Kas-iskelet sistemini güçlü tutarak yaşlılıkta sık görülen düşmeler ve düşmelere bağlı
kırık riskini azaltması,
 Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi ile yaşlılıkta sık görülen düşmelerin
önlenmesi,
 Depresyon, anksiyete ile başa çıkma gücünü arttırması, bireylerin yaşamdan keyif
almasını sağlaması,


Sağlıklı yaşlanmayı sağlaması,



Daha aktif yaşlı bireyler yaratması.

Yaşlılar egzersiz sırasında nelere dikkat etmeli?


Egzersize mutlaka ısınma ile başlayın



Egzersize düşük şiddetle başlayın, zaman içerisinde şiddeti artırabilirsiniz
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 Sakatlanmaları önlemek için uygun ayakkabı (hafif, ortopedik tabanlı, bileği kavrayan)
kullanın ve toprak zeminde yürüyün.
 Egzersizleri dışarıda yaparken hava koşullarına dikkat etmeli ve gerekli önlemler alınmalı
ve uygun giysi (pamuklu, terletmeyen ve sıkmayan) kullanılmalıdır.


Sıcak ve nemli havalarda günün daha serin saatlerinde egzersiz yapın.

 Kan şekeri düzeyinizi takip edin ve diyabet hastasıysanız yanınızda karbonhidrat içeren
yiyecekler bulundurun.


Egzersiz öncesinde ve sırasında bol su tüketin.



Yemekten hemen sonra egzersiz yapmaktan kaçının.



Çok açken egzersiz yapmaktan kaçının.



Düşme riskiniz varsa destek kullanın.



Egzersizler sırasında nefesinizi tutmayın.



Egzersizler sırasında eklemlerinize aşırı yük bindirecek pozisyonlardan kaçının.



Egzersizlere ısınmadan başlamayın soğuma aktiviteleri ile sonlandırın.

 Kuvvetlendirme (düşük ağırlıkla az tekrarla başlayın, giderek tekrar sayısını ve ağırlık
miktarını arttırabilirsiniz) egzersizleri arasında en az 1 gün ara verin.
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Uygulamalar
1) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı (2014-2017) elektronik
kaynaklardan tarayarak bulunuz ve inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Yetişkinlere yönelik bir fiziksel aktiviteyi arttırma programı planlasanız nelere dikkat
edersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarakenerji tüketimiyle gerçekleşen herhangi
birbedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivitenin sadece bedensel değil ruhsalsağlığa
da önemli yararları bulunmaktadır. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerindenbirisi olan fiziksel
hareketsizlik, dünya genelinde, ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasındadördüncü sırada yer
almaktadır. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadelekonusunda bilgi düzeyini artırmak,
çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş grubundakibireylerinyeterli ve dengeli beslenme ve düzenli
fizikselaktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmekve böylece ülkemizde obezite ve obeziteyleilişkili
kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kasiskeletsistemi hastalıkları gibi
kronik hastalıkların görülme sıklığınıazaltmak amacıyla “Türkiye Sağlıklı Beslenmeve Hareketli
Hayat Programı” “Fiziksel Aktivite Rehberi” hazırlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Fiziksel aktivite ile egzersiz kavramları arasındaki farkı açıklayınız.
2) Son 20 yılda dünyada ve Türkiye’de fiziksel aktivite yapma davranışında değişimi ve
nedenini tartışınız.
3) Fiziksel aktivitenin bedensel sağlımız üzerine etkileri nelerdir?
4) Fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörler nelerdir?
5) Maksimum kalp hızı nedir? Nasıl hesaplanır?
6) Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel dönemleri
adolesanlarda önerilen egzersiz çeşitlerinden değildir?

göz

önünde

bulundurulduğunda

a) Bisiklete binme
b) Ağırlık kaldırma
c) Voleybol
d) Basketbol
e) Tempolu yürüyüş
7) Aşağıdaki durumlardan hangisi egzersiz yapmayı engellememektedir?
a) Göğüs ağrısı
b) Kalp ritminde bozulma
c) Soluk almada giderek artan zorlanma
d) Egzersiz sırasında dikkat çeken bir morarma
e) Nabzın yavaşlaması
8) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin olası risklerinden değildir?
a) Bulantı ve Kusma
b) Dehidratasyon
c) Baygınlık Hissi
d) Baş ağrısı
e) Ortopedik yaralanmalar
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9) 36 yaşında bir bireyin maksimum kalp hızını aşağıdakilerden hangisidir?
a) 186
b) 185
c) 184
d) 182
e) 181
10) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde fiziksel aktiviteyi arttıran olumlu faktörlerden
değildir?
a) Kötü sağlık algısı
b) Üniversite mezunu olmak
c) Yüksek gelir
d) Öz yeterlilik
e) Eş, aile ya da akranlardan sosyal destek

Cevaplar: 6)b, 7) e, 8) d, 9) c, 10) a
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9. TÜTÜN KULLANIMI VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Tütün Kullanım Sıklığı ve Tarihsel Süreç
9.1.1. Tütün Kullanım Sıklığı
9.1.2. Tarih Süreç
9.2. Tütün Kullanımının Sağlığa Zararları
9.3. Sigara Bırakmada Transteoretik Model'in Kullanımı
9.3.1. Değişim Aşamaları (Zamanla İlgili Boyut)
9.3.2. Değişim Süreci (Bağımsız Değişken Boyutu)
9.3.3.Değişim Düzeyleri (Öz-etkililik, Teşvik Eden Faktörler, Karar Alma)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’deki tütün kullanma durumunun tarihsel sürecini tartışınız.
2) Türkiye’deki tütün kullanım sıklığını açıklayınız.
3) Tütün kullanımının sağlığa zararlarını açıklayınız.
4) Sigara bırakmada Transteoretik Model'in kullanımı tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’deki tütün

Türkiye’deki tütün kullanma

kullanma durumunun

durumunun tarihsel sürecini

tarihsel sürecini

tartışmak.

Türkiye’deki tütün
kullanım sıklığı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak/Araştırarak

Türkiye’deki tütün kullanım
sıklığının değişimini

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak

Tütün kullanımının sağlığa

Tütün kullanımının sağlığa

zararları

zararlarını açıklamak

Sigara bırakmada

Sigara bırakmada

Transteoretik Model'in

Transteoretik Model'in

kullanımı

kullanımını tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Tütün



Sigara



Kanser



Transteoretik Model
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Giriş
Dünyada ve Türkiye’de en önemli ölümve hastalık nedenlerinden biri olan tütün kullanımı,
çok yaygın bağımlılık çeşidi olması ve tütün ve dumanında bulunan maddelerininsan sağlığı üzerine
yaptığı olumsuz etkiler nedeniyle DSÖtarafındanküresel bir mücadele alanı olarak kabul
edilmişönemli ve önlenebilirhalk sağlığı sorunlarından biridir. Sigara kullanma ve sigara dumanına
maruz kalma başta iskemik kalp hastalığı, serebrovaskülerhastalık, alt solunum yolu enfeksiyonu,
klinik obstruktif akciğer hastalığı, tüberküloz ve akciğer kanseri olmak üzere dünyada en sık görülen
ölüm nedenleri içinönemli bir risk faktörüdür. Halen her yıl dünyada sigaraya bağlı hastalıklardan 5,4
milyon kişi, Türkiye’de ise 100 bin kişihayatını erken kaybederken, bu sayının 2030 yılına kadar her
yıl dünyada 8 milyon kişiye, Türkiye’deise 240 bin kişiye yükseleceği tahmin edilmektedir.
Bu bölümde ise bu denli ciddi bir sağlık sorunu olan sigaranın sağlığa zararları, sigara
bırakma yöntemleri ve programları açıklanacaktır.
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9.1. Tütün Kullanım Sıklığı ve Tarihsel Süreç
9.1.1. Tütün Kullanım Sıklığı
Tütün ürünleri bütün ülkelerde oldukça yaygın şekildekullanılmaktadır. Bununla birlikte, tütün
kullanımınınsağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya konduğu son50–60 yıl içinde çeşitli
ülkelerde tütün kullanım sıklığıbakımından önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu süreiçinde özellikle
gelişmişülkelerde tütün ürünü kullanımıazalma yönünde bir seyir izlerken gelişmekte olanülkelerde
tütün ürünü kullanımı artmaktadır. Örneğinİngiltere’de 50–60 yıl önce yetişkin yaş
grubundakikişilerin yarısından fazlası sigara içiyor iken günümüzdebu değer yüzde 20 dolaylarına
düşmüştür. Gelişmişülkelerin çoğunda benzeri bir seyir izlenmesine karşılıkörneğin Türkiye'de
1980’li ve 1990’lı yıllarda sigarakullanımında yüzde 80 dolayında artma olmuştur. Son 15 yıllık süre
içinde ise dikkate değer bir azalma olduğugözlenmektedir. Ülke genelini temsil eder nitelikteyapılan
çalışmalarda sigara içilme sıklığı erkeklerde 1993yılındaki %58 değerinden 2008 yılında %48’e
düşmüştür.“Küresel Yetişkin Tütün Araştırması” raporuna göre ise 2012 yılında bu oran yaklaşık
olarak %27’ye düşmüştür. Tütün ve tütün mamulü kullananların oranı erkeklerde 6,5 puan, kadınlarda
ise 2,1 puan azalmıştır. Diğer bir ifade ile erkeklerde %47,9’dan %41,4’e, kadınlarda ise %15,2’den
%13,1’e düşmüştür. Yaş grubuna göre tütün ve tütün mamulü kullananlar incelendiğinde, en çok 2534 ile 35-44 yaş grubundaki bireyler her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullandıklarını
beyan etmişlerdir.

9.1.2. Tarihsel Süreç
Tütün kullanımının zararları, bu konudaki bilimselkanıtların ortaya konmasından önceki
dönemlerden beribilinmektedir. Bu nedenle tütün kullanımının kontrolükonusundaki uygulamalar da
çok eski yıllara kadaruzanmaktadır. Ancak tütün kullanımı ile kalp hastalıkları, kanserler gibi ciddi
sağlık sorunları arasındaki nedenselilişkilerin ortaya konduğu 1950 ve sonrası dönemdetütün kontrolü
konusu gerekli hale gelmiş ve bukonudaki çabalar hız kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer bazıülkelerde 1930 ve 1940'lıyıllarda tütün ürünlerinin reklamlarında sağlık personeli yer
alırken, günümüzdesağlık personeli tütün kontrolüçalışmalarında öncürol oynamaktadır. Dünyadaki
ilerlemelere paralelolarak ülkemizde de bu alanda önemli gelişmelerkaydedilmektedir. Özellikle 2008
yılında yürürlüğe girenyasa ile Türkiye tütün kontrolü alanında dünyanın sayılıülkeleri arasında yer
almıştır.
Türkiye'de tütün kontrolü ile ilgili gelişmeleriüç dönem şeklinde incelemek uygun olur.
Osmanlıİmparatorluğu zamanından itibaren 1980'li yıllara kadarolan dönem tütün kullanımının arttığı
ve çok uluslu tütünfirmalarının Türkiye'ye girdiği dönemdir. Bu tarihtenbaşlayarak tütün kontrolü
yasasının yürürlüğe girmesinekadar olan dönem ikinci evre, tütün kontrolü yasasındansonraki dönem
de üçüncü evre olarak ele alınabilir.
1983 Öncesi Dönem: Türkiye'de oldukça eski dönemlerden başlayaraktütün kullanımının
çeşitli sakıncaları dile getirilmiş vebu konuda bazı kısıtlamalar da yapılmıştır. Padişah IV. Murat'ın da
tütün kullananları ağır şekildecezalandırdığı bilinmektedir. Ancak o zamanki gerekçetütün
kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerideğil, sosyal bazınedenler olmuştur. Bu dönemdetütün
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içtiği için sürgüne gönderilen Bahai Efendi'nin V.Sultan Mehmet döneminde affedilerekşeyhülislam
olmasından sonra 1646 yılında tütünkullanım yasağışeyhülislam fetvası ile kaldırılmıştır. Daha sonra
19. yüzyıl ortalarında tütün ithalatıyasaklanmış ve 1872 yılında da tütün işletmeleri ve tütünsatışı
hakkı Rum bankerlerine satılmıştır. 1883 yılında isetütün işletmelerinin imtiyazı 30 yıl süre için
İngiliz'lertarafından yönetilen Reji İdaresine satılmıştır. BöylelikleOsmanlı döneminde kırsal yöre
halkının önemli bir gelirkaynağı olan tütün üretim ve satışı yabancıların elinegeçmiş oluyordu.1923
yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındanhemen sonra 1925 yılında Cumhuriyet Hükümeti
tarafındandevralınmıştır. Böylelikle tütün ve tömbekiyi satın almak, işlemek, kıymak; bu tütünden
sigara, enfiye, ağız vepipo tütünü yapmak; bu maddeleri markalı, bandrollü veetiketli kutulara ve
paketlere koymak; bunlarıülke içindesatmak devletin tekeli altına alınmış ve Milli KorumaKanunu
uyarınca Tekel tütün üreticisini desteklemeklegörevlendirilmiştir. Türkiye'de ana-çocuk
sağlığıçalışmalarını başlatankişi olan Besim Ömer Paşa 1888 yılında tütününzararları konusuna işaret
eden yazı yazmıştır. Daha sonra 1900'lü yılların ilk yarısında bazı yazarlar ve doktorlar(Peyami Safa,
Mazhar Osman, Fahrettin Kerim, SadiIrmak gibi) tütün kullanımı ile ilgili çeşitli sakıncaları
dilegetiren yazılar yazmış ve konuya dikkat çekmişlerdir. Buyıllar dünyada sigaranın sağlık
sakıncaları ile ilgili bilimselkanıtların ortaya konduğu yıllardır. Bunun üzerine tütünendüstrisi filtreli
sigaralarıüretmeye başlamış, bu şekildesigara kullanımının yol açacağı zararlardan
korunacağıgörüşünü yaymıştır. Dünyadaki bu gelişmelere paralelolmak üzere Türkiye'de de 1960'lı
yıllarda çeşitli yayınorganlarında filtreli sigaraların sigaraya bağlı sorunlardankoruduğu şeklinde
yazılar görülmüştür.
1983 – 1996 Arası Dönem: Türkiye'de tütün üretimisatış ve pazarlaması1983 yılına
kadardevlet eli ile Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 3Haziran 1986'da 1177 sayılı Tütün
ve Tütün Tekeli Yasasıdeğiştirilmiştir. Bu değişiklikle sigara ithalatı ve sigaraüretim, dağıtım ve
satışındaki devlet tekeli kaldırılmış veözel firmalar da sigara ithalatı yapabilir hale gelmiştir. Daha
sonra tütün kontrolü amacı ile sivil toplum hareketigelişmeye başlamış, 1993 yılında
Ankara'da“Sigarave Sağlık” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Busempozyumun devamında
tütün kontrolü konusundaçalışmalar yapan kuruluşların bir araya gelmesinisağlamak amacı ile 1995
yılında “Sigara ve Sağlık UlusalKomitesi kurulmuştur. Uzunca süren tartışmalar sonucunda 1996
yılında 4207sayılı“Tütün Mamullerinin Zararlarının ÖnlenmesineDair Kanun” kabul edilmiş ve
yürürlüğe girmiştir. Kanun'un getirdiği başlıca düzenlemeler şu şekildedir.
 Bazı kamusal alanlarda tütün kullanım yasağı(eğitim ve sağlık kuruluşları, spor ve
eğlence yerleri iletoplu taşıma araçları ve işyerleri)


Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı yasağı



18 yaşından küçük çocuklara tütün ürünü satışıyasağı



Sigara paketleri üzerine sağlık uyarısı yazılması



Radyo ve TV kanallarına ayda 90 dakika eğiticiyayın yapma ödevi



Ceza hükümleri
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Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra tütün endüstrisiyasanın iptali amacı ile çeşitli
girişimlerde bulunmuş, ancaksivil toplumun kararlı tepkisi ve Anayasa Mahkemesininkararıile dava
ret edilmiş ve tütün endüstrisi amacınaulaşamamıştır. Yasada yer alan düzenlemelerin hepsinintam
olarak uygulandığı söylenememekle birlikte reklamve tanıtım yasağı maddesi ile toplu taşıma
araçlarındasigara kullanım yasağı, paketler üzerindeki sağlıkuyarıları ve televizyonlardaki eğitici
yayınlar maddeleribaşarılışekilde uygulanmıştır. En çok sağlık ve eğitimkurumlarında olmak üzere de
sigara kullanımınınkontrolü yönünde uygulamalar zaman içinde artmıştır.
1996 Sonrası ve Günümüz: Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine DairKanun
Türkiye'deki tütün mücadelesi bakımındandönüm noktası oluşturmuştur. Geçen zaman içindeülkede
yavaş bir tempo ile de olsa tütün karşıtı kamuoyuoluşmuş, tütün kullanımında az da olsa azalma
meydanagelmiştir. Bu arada tütün kontrolü konusunda dünyadada önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Çeşitli ülkelerdebaşarılışekilde tütün karşıtı yasalar yürürlüğe girmeyebaşlamış, DSÖ'de tütün
kontrolükonusunda düzenlemeler yapmıştır. İki yıl sürentartışmalar sonucunda 2003 yılında Dünya
Sağlık Örgütü Genel Kurulu toplantısında Tütün KontrolüÇerçeveSözleşmesikabul edilmiştir.
Çerçeve Sözleşmenin ana teması, tütüne olan talebin ve tütün arzının azaltılması, tütün ve tütün
ürünlerine ulaşmanın güçleştirilmesi konularıdır. Çerçeve sözleşme uyarınca üye ülkelerin ulusal
tütünkontrol programı hazırlaması beklenmektedir. Türkiye bu sözleşmeyi 2004 yılında imzalamış ve
aynı yıl TBMM'de onaylamak suretiyle Sözleşmeye “taraf” ülkekonumuna gelmiştir. Sözleşme
uyarınca devlet ve siviltoplum taraflarının katılımı ile Ulusal Tütün KontrolProgramı ve 2008–2012
yıllarını kapsayan Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 3 Ocak 2008günü kabul edilmiştir. Bu yeni
Kanun ile 1996 yılında çıkarılmış olanKanun'un kapsamı genişletilmiş, sigara içilen alanlarazaltılmış,
bütün kapalımekanlar sigara dumanındanarındırılmıştır. Ayrıca yasada ceza hükümleri
netleştirilmişve kolaylıkla uygulanabilir hale getirilmiştir. Yeni Kanun'daki başlıca değişiklikler
aşağıdasıralanmıştır:
1. Sigara içilmesinin yasak olduğu yerlergenişletilmiştir:
a) Restoran, bar, kahvehane, birahane gibi ikramsektörü işletmeleri dahil olmak üzere
bütünkapalı alanlarda
b) Kamu hizmet binalarının koridorlarıdahilolmak üzere bütün kapalı alanlarında
c) Ticari taksiler dahil olmak üzere bütün kamuulaşım araçlarında
d) Spor, kültür, ticaret, eğlence yerleri veotellerde
e) Okul ve dershanelerin kapalı ve açık alanlarında(bahçelerinde) sigara içilmesi
yasaklanmıştır.
2. Tütün ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımı ilesponsorluk faaliyetleri de yasaklanmıştır.
a) Tütün ürünleri kıyafet, takı, aksesuar olaraktaşınamaz
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b) Araçlarda tütün firmalarının markasıbulunamaz
c) Tütün ürünleri hediye, eşantiyon olarakdağıtılamaz
d) Sağlık, eğitim, spor tesislerinde tütün ürünüsatılamaz
Onsekiz yaşından küçüklere sigara satılamaz, buçocuklar tütün endüstrisi işlerinde
çalıştırılamaz, tütünürünleri otomatik makineler ve internet yolu ile satılamaz. Yasanın hapis
cezasıöngördüğü tek maddesi çocuklarasigara satılması ve çocukların bu alanda
çalıştırılmasıdurumuna ilişkin maddedir. Bu kurala uymayanlara 6 ile12 ay arasında hapis cezası
verilmesi söz konusudur.
3. Radyo ve televizyonlarda eğitici yayınlar konusudüzenlenmiştir. Bu yayınların süresi
değişmemiş, ancakyayın saatleri televizyonun çoğunlukla izlendiği saatlere(08.00–22.00 arası)
yöneltilmiştir. Bu yayınların en az 30dakikalık bölümünün de 17.00 ile 22.00 saatleri
arasındayapılması kurala bağlanmıştır.
4. Sigara paketleri üzerinde birleşik uyarılar: Bu konuda gerekli olan değişiklik 2005
yılındaTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)tarafından yapılmıştır. Daha önce
paketler üzerinde“Yasal Uyarı: Sağlığa Zararlıdırifadesi yer alırkenTAPDK tarafından yapılan
düzenleme ile 1 Mayıs 2010tarihinden itibaren paketlerin ön yüzlerinin %65'inikaplayacak şekilde
birleşik uyarılar, arka yüzünün%30'unu kaplayacak şekilde de genel uyarılar yazılmayabaşlanmıştır.
Ayrıca tütün ürünü paketleri üzerine paketiniçindeki ürünün emisyon değerlerinin yazılması
dazorunluluk olmuştur.
5. Ceza hükümleri: Yasada belirlenenkısıtlamalara uymayan kişilere ve kuruluşlara
yönelikçeşitli cezalar açık ve net olarak belirtilmiştir. Kişilereverilecek cezalar konusunda Kabahatler
Kanunu'naatıf yapılmak suretiyle uygulamanınnasıl yapılacağı belirtilmiştir.

9.2. Tütün Kullanımının Sağlığa Zararları
Tütün ürünlerinin kullanım şekli
tütünürünüsigaradır ve sigaranın verdiği
sigaratanımlamalarını inceleyelim.

değişiklikgösterebilmektedir. En sık kullanılan
zararları tartışmadan dünya sağlık örgütünün

a. Sigara içen
1. Her gün düzenli içen: Son30 gün içinde her gün en az bir adet sigara içen kişiler
2. Her günden seyrek içen: Sigara içen ama son 30 günde her günden daha seyrekiçen kişiler
3. Ara sıra içen: Ara sıra sigaraiçen kişiler
b. Sigara içmeyen
1. Yaşam boyu hiç sigara içmeyen: Yaşamı boyunca hiç sigaraiçmemiş kişiler
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2. Sigarayı bırakmış olan: Öncedensigara içmiş olup halen içmeyen kişiler
Bu tanımlamalar dışında DSÖ sigara içen ve içmeyenkişilerin ayırımı için daha net bir
tanımlama getirmektedir.Buna göre yaşamı boyunca toplam 100 adet sigara içmişolan kişi yaşamı
boyunca sigara içicisi olarak kabul edilmektedir.
Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin
içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının
solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000’den
fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan
çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Ayrıca
tütün kullanımıçok sayıda hastalık ve ölümlesonuçlanmaktadır. Bu hastalıklar arasında kalp ve damar
hastalıkları, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) öne çıkmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü 2005 ile 2030 yılları arasında 175 milyondan fazla kişinin sigara kullanımına bağlı
nedenlerden dolayı öleceğini bildirmiştir.
Kalp ve damar hastalıkları: Özellikle yetişkinyaşlarda insanlar arasındaki en önde gelen
ölüm nedeniolan koroner kalp hastalığının bilinen nedenleri arasında sigara içimi ön sıralarda yer
almaktadır. Sigara içimi damarlarda arterioskleroza neden olarak iskemik kalp hastalıklarının
oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Sigara içenler arasında koroner kalp hastalığı riski 2–4kat
artmıştır.
Kanser: Çalışmalarkanserlerin büyük çoğunluğunun meydana gelmesindesigara içimi önemli
rol oynar. Bu kanserlerin başındaakciğer kanseri gelmektedir. Bütün akciğer kanseriolgularının %90
kadarı sigara nedeniyle meydanagelir. Akciğer kanseri dışında larinks kanseri, ağız boşluğu, farinks,
özofagus, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve serviks kanserinin oluşumunda da
sigaranın rolüvardır. İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olaraküçte birinden sigara sorumlu
tutulmaktadır.
Kronik akciğer hastalıkları: Sigara içiminin etkisiile mukosiliyer aktivite ve
alveolarmakrofaj aktivitesibozulur, mukus bezlerinde hiperplazi ve hipertrofimeydana gelir. Sigara
dumanı bronş duvarındaki düzkasların kasılmasına yol açarak hava yolu direncininartmasına neden
olur. Bu anatomik ve fonksiyoneldeğişmeler sonucunda zaman içinde kronik akciğerhastalığı tablosu
gelişir.
Sindirim sistemi hastalıkları: Sindirim kanalındaçeşitli kanserlerden ayrı olarak gingivit,
dişçürüğü, özofajit, ülser gibi hastalıklar bakımından sigara içimirisk yaratmaktadır.
Kas-iskelet sistemi hastalıkları: Post-menopozaldönemdeki kadınların sık karşılaştıkları
sorunlardanbirisi osteoporozdur. Osteoporoz gelişmesinde beslenmealışkanlığı, fiziksel aktivite, alkol
kullanımı gibi değişikfaktörlerin yanı sıra sigara içmek de etkilidir. Sigaraiçen kadınlarda osteoporoz
sıklığının daha fazla olduğuaraştırmalarla ortaya konmuştur.
Nöro-psikiyatrik sorunlar: Serebrovaskülerhastalıklar özellikle ileri yaşlarda en sık ölüm
nedenleriarasındadır. Yaşlanmaya paralel olarak artan bir tabloda Alzheimer hastalığıdır. Önceleri
224

sigara içmenin buhastalık bakımından koruyucu rol oynadığı şeklinde bilgiler yayılmışsa da geniş
kapsamlı ve uzun süreliizleme çalışmalarında sigaranın herhangi koruyucuetkisi olmadığı, hatta eğer
bir etki varsa bunun olumsuzyönde olduğu bilgisi ortaya konmuştur. Algılamafonksiyonlarında
yaşlanma ile ortaya çıkan kayıpların dasigara içenlerde daha fazla olduğu bulunmuştur. Bunundışında
sigara içimi bir tür bağımlılıktır ve DSÖ sigarabağımlılığını bir hastalık olarak tanımlamıştır. Sigara,
bağımlılık yapan diğer maddeler kadar güçlü bağımlılıkyapabilir. Bağımlılığın mekanizması nikotin
etkisi ilemeydana gelen dopamin salınımıdır. Bu şekilde sigara hazduyusu oluşturmakta ve sigara
içenler bu haz duyusunuaradıkları için tekrar tekrar sigara içmeyi istemektedir. Başlangıçta haz
duyusu tatmini için istemli olarak sigaraiçilirken bir süre sonra bağımlılık yerleşmekte ve
sigaraiçilmesi istem dışı olarak sürdürülmektedir. Sigaraiçmekte olan pek çok kişi sigara içmeyi
sürdürmek istemedikleri halde bağımlılık nedeniyle bu isteklerindebaşarılı olamamaktadır.
Diğer sağlık sorunları: Yaşın ilerlemesi ile birlikteüzerinde durulan hastalıklar dışında da
bazı sağlıksorunlarının ortaya çıkması beklenir. Bu sorunlarınbir kısmında vücudun kan dolaşımının
bozulması veyetersiz kalması rol oynamaktadır. Bunlar arasında derinin erkendönemde yaşlanması,
deri enfeksiyonları, dolaşımbozukluğuna bağlı sorunlar sayılabilir. Ayrıca barsak kan
dolaşımındakiyetersizlik nedeniyle beslenme ve emilim bozukluklarıgibi durumların da sigara
içenlerde daha fazla olması, dolaşım sistemindeki bozukluğun sonuçlarıdır.
Dünyadaher yıl 5,4 milyon kişi sigaraya bağlı bir nedenle hayatınıkaybetmektedir. Bu sayı her
6,5 saniyede bir kişininölmesi demektir. Sigara içiminin kontrolü yönünde etkiliönlemler alınmadığı
takdirde bugün için 5,4 milyon olansayının önümüzdeki 25–30 yıllık sürede 10 milyonaulaşacağı ve
gelecekteki ölümlerin daha çok gelişmekteolan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de
sigara içimi her yıl 100 bin dolayındakişinin ölmesine neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuzyüzyıl
boyunca dünyada 1 milyar kişinin tütün kullanımınedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin
edilmektedir.
Sigaranın neden olduğu sağlık sorunları özetle:


Ağız kokusu yapar, diş ve dişeti hastalıklarına yol açar



Dudak, yanak ve larenks kanserine neden olur



Dilde tat alma duyusunda bozulmaya neden olur

 Beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. Öğrenme bozuklukları, hafıza zayıflığı ve amneziye
neden olur


Gözde katarak oluşturur



Cildin yapısının bozulmasına ve cilt lekelerine yol açar



Koku alma duyusunu azaltır



Sık sinüzit, farenjit, tonsilit ve otit oluşumuna neden olur
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İskemik kalp damar hastalıklarına neden olur



Erkeklerde cinsel güçsüzlüğe yol açar



Mesane kanserine neden olur



Akciğer enfeksiyonları ve kanserlerine neden olur



Mide-barsak ülser ve hastalıklarına neden olur



Gebelikte tüketilen sigara düşük doğumlara ve bebekte gelişme geriliğine neden olur



Erken menapoz ve uterus kanserine neden olur



Osteoporoza neden olur



Vücutta yorgunluk, uykusuzluk, stres, gerilim ve reflekslerde azalmaya neden olur



Hastalık ve yaraların iyileşmesini geciktirir



Kullanılan ilaçları etkisizleştirebilir



Ekonomik ve çevresel zararlar verir



Çocukların kanseri önleyen genlerden yoksun olarak doğmasına neden olur



Ailesinde sigara içen birey olan çocukların sigaraya başlama oranı yüksektir

Sigarayı bıraktıktan sonra


Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar.



6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan
temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar.


2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri
kolaylaşır.

güçlenir.


3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz

5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır.
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 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir
kişinin riskiyle aynı orana düşer.
Ayrıca uzun yıllar sigara kullanımının ardından bırakan bireylerde nikotin yoksunluk
belirtileri de görülebilmektedir. Bunlar, anksiyete, irritabilite, sinirlilik, taşikardi, konsantrasyon
güçlüğü, iştah artışı ve kilo alımı, huzursuzluk ve tütün aşermesi şeklinde görülebilmektedir.
Sigara içenlerde hastalık riskleri aşağıdaki gibi artış göstermektedir.

Kaynak: http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/sigara-ve-tutun-bagimliligi

9.3. Sigara Bırakmada Transteoretik Model'in Kullanımı
Bireylerde sigarayı bıraktırmak içinhipnoz, tiksindirme yöntemleri, akupunktur, egzersiz,
periyodik telefonla görüşme ve sigara bıraktırma ile ilgili öneride bulunma, çoklu görüşme seansları
uygulamave motivasyonel görüşme teknikleri gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler
arasından davranışsal ve bilişsel değişim için kullanılan en etkin model Transteoretik Model'dir.
James Prochaska ve Carlo DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilmiş olan Transteoretik
Model (TTM), bilinçli bir davranış değişim modeli olup, davranış değişiminin bir süreç olduğunu ve
bireyin içinde bulunduğu değişim aşamasına uygun olarak yapılan girişimlerin değişimi
kolaylaştırdığını aksi halde davranış değişimine karşı direnç geliştirildiğini savunur. TTM psikoterapi
ve davranış değişikliği teorilerinin prensip ve süreçlerini entegre ederek tasarlanmıştır. Modelin temel
amacı, herhangi bir tıbbi destek almadan, değişim aşamalarını uygulayarak bağımlılığı engellemektir.
Model’in yapısı üç aşamadan oluşmaktadır;
1. Değişim Aşamaları (Zamanla İlgili Boyut)
2. Değişim Süreci (Bağımsız Değişken Boyutu)
3.Değişim Düzeyleri (Öz-etkililik, Teşvik Eden Faktörler, Karar Alma)
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9.3.1. Değişim Aşamaları (Zamanla İlgili Boyut)
Değişim aşamaları bireylerin niyet, tutum ve davranış değişikliklerinin zamanını açıklar.
Bireyin davranış değiştirmeye olan ilgisini ve motivasyonunu yansıtır. Davranış değişikliği aniden
değil aşama aşama ilerleme sonucunda olur. Aşamalar arasındaki geçiş çoğunlukla ileriye doğru olsa
da bazen bir önceki aşamaya geri dönüş olabilir. Beş aşaması vardır.
Düşünmeme: Bu aşamadaki bireyler gelecek altı ay içinde davranış değişikliği yapma
niyetinde değildirler. Bireyler daha önce davranış değişikliğini denemiş ancak başarı sağlayamamış,
bu nedenle demoralize olmuş olabilirler. Yüksek riskli davranışları hakkında düşünme ya da
konuşmadan kaçınma eğilimindedirler ve kendilerine olan güvenlerini kaybetmişlerdir. Bu
özelliklerinden ötürü değişime dirençlidirler. Yaygın olarak sürdürülen sağlığı geliştirme programları,
bu aşamadaki bireylerin gereksinimlerini karşılayamaz. Bireyler, bu aşamada “Bence, değiştirmem
gereken hiçbir kötü davranışım yok” ve “Sanırım hatalarım var, fakat gerçekten değiştirmem gereken
şeyler yok” gibi ifadeler kullanır. Sigarayı bırakmayı düşünmeyen bu bireyler, “Sigara içmenin
sağlığa zararı olduğunu düşünmüyorum”, “Yıllardır içiyorum bir şey olmadı” ve “Sigara içmeyi
sevdiğim için bırakmıyorum istesem bırakırım zaten” gibi açıklamalarda bulunurlar. Bu aşamadaki
bireylere, sigaranın içerdiği toksik ve kanserojen maddeler, sigara kullanımının neden olduğu sağlık
sorunları ve sigara kullanma nedenleri hakkında bilinç düzeyini artırmaya yönelik yaklaşımlar
yardımcı olabilir.
Düşünme: Davranış değiştirmenin kazanım ve kayıplarını değerlendirip, değişimin
düşünüldüğü bir evredir. Kazanım ve kayıplar arasındaki denge bireylerin uzun süre bu evrede
kalmasına neden olabilir. Riskli davranışlar ile ilgili okur, araştırır. Birey gelecek 6 ay içinde kendi
isteği ile davranış değiştirmeyi düşünüyor ise bu evrede kabul edilir. Birey bu evrede işbirliğine açık
bir durumdadır. Sigara bırakma niyetinde olan bu gruptaki kişiler, “Sağlığıma biraz zarar verecek
kadar sigara kullanıyorum”, “Aslında bırakmak istiyorum ama şimdi değil” ve “Durum kontrolüm
altında, istediğim an bırakabilirim” ifadelerini kullanırlar. Sigara kullanmanın neden olduğu olumsuz
etkilerle ilgili düşünce ve bilgiler, bireye hissettirdiği olumlu etkilere ağır basmaktadır. Ancak sigara
bırakmayla ilgili engeller bireyi kararsızlığa iterek, bırakma günü belirlemesini geciktirir. Bu durum
bireyin düşünme aşamasında sıkışıp kalmasına neden olur.
Hazırlık: Bireyin bir ay içinde harekete geçme niyeti vardır. Sağlık eğitimine katılmak,
danışmanlık almak, hekimleri ile konuşmak, konu ile ilgili kitap satın almak, değişimi deneme planı
vardır. Bu aşamadaki bireyler, sigara kullanımının yol açtığı sağlık risklerinin bilincindedirler.
Sigarayı bırakmak için plan yapmışlardır ve bir ay sonra sigarayı bırakmayı denerler ve “Sigarayı
bırakmam lazım, bunu nasıl yapabilirim?” gibi ifadeler kullanırlar.
Hareket: Problemli davranışı 1gün- 6 ay değiştirme vardır. Çevre değişimi, davranış değişimi,
deneyim değişimi, etkisiz küçük değişimler, geri dönüşü önleme çabası ve pekiştirme çabası vardır.
Sigara bırakmayla ilgili ciddi bir adım atmış olan bu aşamadaki bireylere, yoksunluk semptomlarının
görüldüğü ilk birkaç hafta destek verilmesi ve bireylerin gerçekleştirdiği bu davranış değişikliğinin
oldukça zor ve takdire değer bir çaba olduğunun vurgulanması relaps riskini azaltır. Bireyler, aile,
arkadaş ve çevrelerinde bulunan diğer kişilere “Sigarayı bıraktım, bu konuda bana destek olun ve
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anlayış gösterin” ya da kendilerine sigara ikram edildiğinde “Sigarayı bıraktım, bir daha ikram
etmeyin” gibi ifadeler kullanırlar.
Devam ettirme: Bu evredeki birey altı aydan daha uzun süredir problemli davranışı
bırakmıştır. Bireyin kendine güveni artmıştır. Birey olumsuz sağlık davranışına dönmemek için
mücadele etmektedir. Geri dönüşler bu dönemdede olabilmektedir. Bu yüzden birey desteklenmeye
devam edilmelidir. Bu aşamadaki bireylere, sigara bırakma davranışının relaps riskinin yüksek
olduğu, bireyin 6 aydan uzun süredir sigarayı bırakmış olmasının sağladığı güven duygusunun, onu
riskli davranışlara sürükleyebileceği ve hayatı boyunca tekrar sigara kullanma riskinin bulunduğu
hatırlatılmalıdır. Bireyin bu sebeple, tetikleyici faktörleri iyi tanımlaması ve bunlardan uzak durması,
sigara içme yerine, spor yapma, bazı hobiler edinme (çiçek yetiştirme, puzzle, örgü, maket yapma) ve
çeşitli kurslara (ebru, resim vb) gitme gibi bazı alternatif davranışlar edinmesi önerilmelidir.

9.3.2.Değişim Süreci
Değişim süreci, modelin ikinci yapısal boyutudur. Değişimin nasıl gerçekleştiğini anlamaya
yardımcı olur. Bu süreçler planlanacak girişimler için rehber niteliğindedir. Değişim süreci bilişsel ve
davranışsal değişim süreci olmak üzere ikiye ayrılır. Değişim süreci; beş tanesi, bireyin duyguları,
değerleri vefarkındalığını yansıtan ‘‘bilişsel süreçleri’’, beşi de, değişim için seçtiği
davranışlarıkapsayan ‘‘davranışsal süreçleri’’ içeren on değişken tanımlamaktadır. Süreçler
girişimprogramlarına önemli ölçüde rehberlik eder.
1. Bilişsel Süreçler
Bilinçlenme (Farkındalığın Artması):Kendisi ve problemi hakkında dahafazla bilgi
sahibidir. Gözlem, yüzleştirme, geri bildirim, eğitim, konferans, yorum, kitaplar ve medya
kampanyaları farkındalığı arttıran uygulamalardır. Bu süreçte bireyler, “Sigarının olumsuz etkileri ve
nasıl bırakılacağı ile ilgilibilgileri, anlatılanlardan hatırlıyorum” ifadesini kullanırlar.
Duygusal Uyarılma: Bireyin problemli davranışı ile ilişkili olaylar karşısındaduygusal olarak
etkilendiği zaman oluşan süreçtir. Birey problemiyle ilgili duygu vedeneyimlerini ifade edebilir. Bu
evrede psikodrama, rol yapma, üzücü kayıplar, geribildirimler bireylerin duygusal olarak
uyarılmalarını sağlar. Bu süreçte “Sigaranın zararlarını gösteren uyarılar beni rahatsız ediyor”
ifadesikullanılır.
Çevreyi Yeniden Değerlendirme: Bireyin problem davranışının, çevresini nasıletkilediğini
bilişsel ve duygusal olarak değerlendirmesidir. Bu aşamada kullanılantekniklerin bazıları; empati
eğitimi ve belgeye dayalı uygulamalardır. Bireyler, “Sigara içmenin çevremdeki kişilere ve çevreye
zarar verebileceğinidüşünürüm” ifadesini kullanırlar.
Sosyal Özgürleşme-Çevresel Fırsatlar: Toplumda mevcut olan problemsizdavranışlar için
artan alternatiflere karşı farkındalığın arttığı süreçtir. Sigara içmeninyasak olduğu alanlar, kondom
veya diğer kontraseptifleri temin etmeyi kolaylaştırmakgibi, yardım için yaratılan fırsatları fark etme
ve kullanma sürecini etkileyebilir.“Toplumda, sigara kullanımının sınırlandırıldığını ve sigara
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içmeyenlerekolaylıklar sağlanacak şekilde değişikliklerin olduğunu fark ediyorum” ifadesi busüreçte
yer almaktadır.
Kendini Yeniden Değerlendirme: Bireyin, problem davranışın kendindeoluşturduğu etkiyi
değerlendirmesidir. Tasvir, sağlıklı rol modelleri, hayal gücünükullanma, imaj bireyi harekete geçiren
yöntemlerdir. Bireyler “Sigara kullanmak kötü hissetmeme neden oluyor” ifadesinikullanmaktadır.
2. Davranışsal Süreçler
Uyaranların Kontrolü: Problemli davranışın ortaya çıkmasına zemin hazırlayanfaktörlerin
ortadan kaldırılması ya da yerine sağlıklı alternatiflerin seçilmesidir. Çevrenin yeniden düzenlenmesi,
kendi kendine yardım grupları ve hatırlatıcı şeylerdenkaçınmak, davranışa tekrar dönme riskini
azaltmada yardımcı olabilir. Bu süreçteki bireyler, “Sigarayı hatırlatan şeyleri çevremden
uzaklaştırırım”ifadesini kullanır.
Destekleyici İlişkiler: Problemli davranışın değişimi için, bireyin diğer kişilerlekurduğu
güven veren, destek sağlayan ve kabul gören ilişkileri içerir. Danışman desteği, kendi kendine yardım
grupları, tedavi ile ilgili birliktelik, sosyal destek grupları etkiliolabilir.“Sigara içme davranışım ile
ilgili konuşmak istediğimde, beni her zamandinleyebilecek kişiler var” ifadesi kullanılır.
Karşıt Koşullama(Yerine Koyma):Problem davranışın yerine konulabilecekalternatif
davranışları öğrenmeyi ve kullanmayı içerir. Stresi azaltmak için sigarayerine, gevşeme yöntemleri
kullanılabilir. Sigara içmek yerine tespih çekilebilir veyael işi ile uğraşılabilir. Bu süreçte birey,
“Sigara içmek yerine el işi yapıyorum” diyebilir.
Pekiştirme Yönetimi: Değişiklikler yapmak için kendini ödüllendirme ya dabaşkaları
tarafından ödüllendirilmek, kendi kendine değişmeye çalışan bireyler içingüven kaynağıdır. Bu
aşamada bireye olumlu geri bildirim verme, kendisiniödüllendirmesi için teşvik etme, kendini olumlu
yönde ifade etme fırsatı sağlama, açıkve gizli pekiştirme, duygusal destek sağlama etkili
yaklaşımlardır.“Sigara içmediğim için kendime uzun süredir istediğim bir telefonu aldım” ya da
“Bugün sigarayı bırakma günüm kendime yemek ısmarlayıp, sinemaya gideceğim”diyebilir.
Kendini Özgürleştirme: Bireyin kendini değiştirmeye olan inancını hareketegeçirmesi ve
kendi kendine söz vermesidir. Karar verme terapisi ve söz verme tekniklerigeliştirme etkili
uygulamalardır. Davranış değişiminde, birden fazla yöntemkullanılması uyumu ve başarıyı
arttırabilir.Birey tarafından, “…….tarihinden itibaren sigara içmeyeceğime dair kendimesöz
veriyorum” ifadesi bu süreçte kullanılır.Değişim aşamaları ile süreçler arasındaki ilişkinin gösterildiği
tabloda,düşünmeme ve düşünme aşamasında, sıklıkla “bilişsel süreçler” daha sonrakiaşamalarda
“davranışsal süreçler” kullanılır. Düşünmeme aşamasında değişim süreçleriçok az kullanılır.
Düşünme ve hazırlık aşamalarında kulanım artar, hareket aşamasındaartış diğerlerinden daha fazladır,
devam ettirme aşamasında giderek azalır. Düşünmeaşamasında; bilinçlenme, duygusal uyarılma ve
çevreyi yeniden değerlendirmesüreçleri, hazırlık aşamasında; kendini yeniden değerlendirme ve
kendini özgürleştirmesüreçleri, hareket aşamasında ise; pekiştirme yönetimi, destekleyici ilişkiler,
karşıtkoşullama ve uyaranların kontrolü süreçleri daha çok kullanılır.
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9.3.3. Değişim Düzeyleri
Transteoretik Model'in bu boyutunu, teşvik eden faktörler, öz-etkililik ve karar denge
ölçeklerioluşturmaktadır. Klasik değişim programları sadece sonucun başarısını ölçerken, bu ölçekler,
bilişsel, duygusal ve davranışsal değişimlerin hassas sonuçlarını ölçer.
Öz Etkililik/ Teşvik Eden Faktörler Ölçeği: Öz etkililik, bireyin bir eylemibaşarıyla
gerçekleştirebileceğine ilişkin kendisi hakkındaki yargısı, inancı olaraktanımlanabilir. Sigara
bırakmada ve yeniden başlamayı önlemede önemli bir etkisi olanöz etkililik, sigarayı bırakanlarda
daha yüksektir. Öz etkililik ölçeği bireyin zor durumlarla karşılaştığı zaman, değiştirmiş olduğu riskli
davranışına yeniden dönmemek için sahip olduğu güveni yansıtır. Öz etkililikölçeğinden alınan
puanların yüksek olması, teşvik edici durumların yoğun baskısınarağmen eski davranışa karşı
durabilme gücünü yansıtır. Bandura'nın öz etkilikteorisinden uyarlanan bu yapılar harekete geçme ve
devam ettirme aşamalarındaoldukça etkilidir. Teşvik eden faktörler ölçeği ise, bireyin riskli
davranışına geri dönmesini teşvikeden faktörlerin yoğunluğunu yansıtır. Bu ölçekten yüksek puan
alınması eskidavranışına yeniden başlama ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.
Karar Denge Ölçeği: Karar alma, bireyin yeni duruma ilişkin kar ve zararları, değişim için
bireysel nedenlerin etkisiyle değerlendirmesi sonucudur. Değişimaşamaları ile yarar ve zarar algıları
arasında ilişki söz konusudur. Düşünmemeaşamasında değişimin kayıpları kazançlara ağır basarken,
düşünme aşamasında birbirineyakın eşitliktedir ve hazırlık aşamasında kazanç düşüncesi artmaya
başlar. Hareket vesürdürme aşamalarında ise değişimin kazançları, kayıplarına üstün gelir. Son
ikiaşamada kazanç algısında düşüş olması davranışa geri dönmenin göstergesi olabilir. Sigara
bırakma sürecinde bireyin, sigara bırakmanın hayatına sağlayacağı olumluetkilerle ilgili algısı
azalırsa, tekrar sigara kullanmaya başlayabilir. Karar denge ölçeği davranış değiştirmenin yarar ve
zarar algılarını ortaya koyar. Bireyin yarar algısı alt boyutundan yüksek puan alması davranış
değiştirmekonusundaki kararsızlığını gösterir. Zarar algıları alt boyutundan yüksek puan alması
isedavranış değiştirme konusunda karar alma ve devam ettirme şansının daha yüksek olduğunu
gösterir.
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Uygulamalar
1) Tütün Bağımlılığı ile Mücadele El Kitabı’nı elektronik kaynaklardan tarayarak bulunuz ve
inceleyiniz.
2) Çevrenizde sigara içen bir bireye/hastaya TTM’i kullanarak sigarayı bıraktırma programı
planlayınız.
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Uygulama Soruları
1) Sigara bıraktırmada model kullanımınınönemini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm ve hastalık nedeni olan tütün kullanımı DSÖ
tarafından küresel bir mücadele alanı olarak kabul edilmiştir. Tütün Osmanlı Dönemi’nde beri çeşitli
şekillerde kullanılmıştır. Kimi dönemlerde yasaklanmış, kimi dönemlerde ise devlet eliyle üretilmiş
ve pazarlanmıştır. Türkiye’de 1990’lı yıllarda “Sigara ve Sağlık UlusalKomitesi”kurulmasıyla birlikte
“Tütün Mamullerinin Zararlarının ÖnlenmesineDair Kanun” kabul edilerek sigara kullanımı ile ilgili
yasaklar getirilmiştir. İlerleyen yıllarda tütün kullanımı zamanla değişim göstererek azalmıştır.
Sigaranın tüm sistemlere yaptığı zararları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sigara günümüzde en
önemli kanser nedeni olarak kabul edilmektedir ve tüm dünyada tütün kullanımının önlenmesine dair
politikalar uygulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de kadın ve erkeklerde tütün kullanım sıklığı nedir?
2) Türkiye’de tütün en fazla hangi yaş grubunda kullanılmaktadır?
3) Sigaranın sağlığa zararlarını açıklayınız.
4) Sigara bırakmaya henüz hazır olmayan bir bireye Transteoretik Model’e göre sigara
bırakma programı planlayınız.
5) Sigarayı bıraktıktan ne kadar süre sonra akciğerler tamamen temizlenir?
6) Aşağıdakilerden hangisi sigara içilmesinin yasak olduğu yerler arasında değildir?
a) Restoran, bar, kahvehane, birahane gibi ikramsektörü işletmeleri dahil olmak üzere
bütünkapalı alanlarda
b) Kamu hizmet binalarının koridorlarıdahilolmaküzere bütün kapalı alanlarında
c) Cezaevlerinde
d) Ticari taksiler dahil olmak üzere bütün kamuulaşım araçlarında
e) Okul ve dershanelerin kapalı ve açık alanlarında(bahçelerinde) sigara içilmesi
yasaklanmıştır.
7) Sigara içtikten kaç yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara
içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer.
a) 5yıl
b) 10 yıl
c) 15 yıl
d) 3yıl
e) Hiçbirzaman
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8) Aşağıdakilerden hangisi nikotin yoksunluğu belirtilerinden değildir?
a) anksiyete
b) irritabilite
c) taşikardi
d) konsantrasyon güçlüğü
e) iştah azalması
9) Aşağıdakilerden hangisi TTM'in değişim aşamalarından biri değildir?
a) Düşünmeme
b) Düşünme
c) Hazırlık
d) Bilinçlenme
e) Devam ettirme
10) "Sigarayı bırakmam lazım, bunu nasıl yapabilirim" diyen bir birey TTM'in hangi
aşamasında değerlendirilir?
a) Hazırlık
b) Düşünme
c) Bilinçlenme
d) Hareket
e) Devam ettirme

Cevaplar: 6)c, 7)b, 8)e, 9)d, 10)a
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10. STRESS YÖNETİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Stresin tanımı
10.2. Stres kaynakları
10.2.1. Gelişimsel kaynaklar
10.2.2. Davranışsal kaynaklar
10.3. Strese karşı gösterilen tepkiler
10.4. Stres-Sağlık İlişkisi
10.4.1. Stres belirtileri
10.5. Stresin yaşam boyunca dağılımı
10.6. Stres yönetimi
10.6.1. Stres yaratacak durumların sıklığını minimize etmek
10.6.2. Strese direncin arttırılması
10.6.3. Fizyolojik uyaranlara karşı koyabilme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Stres kaynakları nelerdir?
2) Strese karşı gösterilen tepkiler nelerdir?
3) Stres ile sağlık arasındaki ilişki nedir?
4) Stres belirtileri nelerdir?
5) Stres yönetiminde kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Stresin tanımı yapabilmek.
Stresin tanımı

Stres kavramlarını

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak.
Stres kaynakları

Stres kaynaklarını
açıklamak

Strese karşı gösterilen

Strese karşı gösterilen

tepkiler

tepkileri tartışmak

Stresin yaşam boyunca

Stresin yaşam boyunca

dağılımı

dağılımını tartışmak

Stres yönetimi

Stres yönetimi tartışmak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Stres



Stresör



Genel adaptasyon sendromu



Stres ile olumlu yollarla baş etme
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Giriş
Stres yaşamın giderek artan taleplerine vücudun verdiği normal fiziksel ve psikolojik bir
reaksiyondur. Stres her zaman kötü değildir. Yaşadığını stres sizi başarılı olmaya da motive edebilir..
Ancak korkutucu ya da rahatsız edici şeylerle başa çıkmak için yeteneğiniz ya da becerinizin
olmaması durumunda fizyolojik ve psiko-sosyal hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir. Son yıllarda
yapılan çalışmalarda stres ile hastalıklar arasındaki güçlü ilişki varlığı kanıtlanmıştır. Önceleri
etkisinin sadece emosyonel olduğu düşünülse de günümüzde iskemik kalp hastalıklarından kansere
kadar birçok kronik hastalığın temelinde de stres ile olumlu yollar ile başa çıkamamanın neden
olduğu ispatlanmıştır. Bu bağlamda sağlık problemleri ile stres arasındaki yüksek oranlı ilişki stres ile
baş etme yöntemlerinioldukça önemli kılmaktadır.
Tüm bu bilgiler ışığından bu bölümde stresin tanımı, stres nedenleri ve başa etme yolları
açıklanacaktır.
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10.1. Stres Tanımı
Stres Latinceden türeyen ve İngilizce’de kullanılan bir terimdir. Latince "stringere", Fransızca
"estree" ve İngilizce "stres" sözcükleri ile ifade edilmiştir. Çincede stres kelimesi tehlike ve fırsat
kelimelerinin sembollerinin karışımıdır. Stres bu iki kavramı paylaşmaktadır. Türkçe karşılığında
zorlanma, gerilim yaşama ve yüklenme anlamına gelir. Stres 17. yy'da felaket, dert, bela, keder, elem,
anlamında kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyılda ise kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, zor gibi
anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır. Stres kavramını
17 yy'da fizikçi Robert Hooke "elastiki nesne ve ona uygulanan dış güç arasındaki ilişki" yi açıklamak
için kullanılmıştır.1867 yılında stres kavramının içeriğini bugünkü anlamı ile ele alan kişi ünlü
Fransız fizyolog ClaudeBemard'tır. Organizma için stresin olası sonuçlarını tanımlamış, iç ve dış
çevredeki değişimlerin organizmanın fonksiyonlarını bozduğunu belirtmiş ve stresi organizmanın
dengesini bozan uyaranlar olarak tanımlamıştır. Selyeise 1950'li yıllarda stresi "organizmada
zorlanma sonucu bedenin özel olmayan tepkisi" olarak tanımlamıştır.1960'lı yıllarda Lazanis stresi
insanla, insanın yasadığı ortam arasındaki karşılıklı ilişkinin organizmada yarattığı tepki" olarak ele
almış ve stresi "organizmanın gereksinimlerinin organizmanın kaynaklarını aştığında ortaya çıkan
durum" olarak değerlendirmiştir. Jessie Bernard stresi "zevk veren" ve "zevk vermeyen" diye ikiye
ayırmıştır. Bu ayrımı "Eustres"ce "Dystres" kavramları ile tanımlamıştır. Eustres yasadıkça neşe,
canlılık ve kazanç sağlayan, istenen bir durumdur. Dystres ise zorlanmadır ve organizmada olumsuz
değişikliklere yol açar. Sonuç olarak stres organizmanın dengesinde değişikliğe neden olan bir
durumdur.
1920 yılında WalterCannon strese karsı verilen fizyolojik yanıt ve adaptasyondan bahsetmiş,
“savaş ya da kaç” teorisini ortaya koymuştur. Cannon “Homeostasis" kavramını ortaya atan
araştırmacıdır. Homeostasis; bedende, beyin, endokrin vb. sistemlerle zihin ve çevre arasındaki
dengeyi ve bağlantılı olarak sağlığı sağlayan ve sürdüren bir süreçtir. Bazı çalışmalarda stres terimi
zorlanma ve uyum gösterme süreçleri içerisinde ortaya çıkan karmaşık, duygusal davranışsal tepkiler
ile bu tepkilerin fizyolojik bağlantıları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu tepkilere potansiyel olarak
yol açan koşullar da psiko-sosyal stres vericiler olarak ele alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında "stres"
organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan,
yansımasını fizyolojik, psikolojik ve sosyal düzeylerde gösteren bir durumdur. Streslere yol açan
koşullarda uyaranlarla psiko-sosyal kaynaklar arasında kişiye ait bir dengesizliğin bulunması söz
konusudur. Psiko-sosyal talepler açısından bakıldığında yokluğu, önceden bilinebilirliği, kronikliği ve
karmaşıklığı potansiyel olarak var oluşu strese yol açan kaynakların önemli bir bölümünü oluşturur.
İnsanların stresle başa çıkarken yararlandığı özellikler arasında; tehdit edici olaylar karşısında
yaşadıkları deneyimler, iyimserlik, pozitif düşünce ve dayanıklılık gibi kişisel niteliklerle sosyal
destek ve iletişim ağı gibi dış etkenler sayılabilir. Bu etkenler ruhsal başa çıkma mekanizmaları
aracılığıyla düzenlenerek kişinin amacına uygun hale getirilirler.
Beehr’e göre Stres, kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden sapmaya
zorlayan durumu ifade etmektedir. ”Diğer bir tanıma göre ise “Stres, bir eylemin ya da durumun
kişiler üzerinde yarattığı fiziksel veya psikolojik zorlamaya verilen tepkidir.” Stresörlere verilen
fizyolojik ya da davranışsal yanıtların şunlardır;
244



Pupillalarda büyüme



Solunumda artış



Kalp atışlarında artış



Periferalvasokonstriksiyon



Terlemede artış



Kan basıncında artış



Kas geriliminde artış



Sindirim hareketlerinde artış



Adrenalin salınımı



Kan şekeri düzeyinde artış



Vücut tüylerinin dikilmesi(ürperme)



Soğuk ve nemli eller

Stres her zaman kötümüdür?
Bazı zamanlar stres iyi olabilir, örneğin sizi bir şey yapmak için harekete geçirebilir.
Öğrencilerin üniversite sınavını kazanmak için stres yapması daha çok çalışmasını teşvik etmektedir.
Pozitif stres sonucunda kazanç veya mutluluk sağlayan durumları ifade eder. Yeni bir işe girmek,
evlilik pozitif stres yaratan durumlara örnektir. Organizmayı harekete geçirir, genel uyarılmışlık
düzeyini yükseltir, algı ve dikkat düzeyini arttırır, öğrenme seviyesini yükseltir. Negatif stres ise
bireyin kaynaklarını ve baş etme yeteneklerini tüketen durumlar. Yaralanma, boşanma, kayıp vb.
negatif stres yaratan durumlara örnektir. Algı ve dikkat düzeyini bozar, ve öğrenme seviyesini
düşürür.

10.2. Stres Kaynakları
İnsan üzerinde stres yaratan birçok neden vardır. Stresi meydana getiren olaylara-durumlara
"stresör" denir. Stresörler internal (hastalık, hormonal değişiklikler, korku vb) ve eksternal (gürültü,
yüksek ortam ısısı vb) kaynaklı olabilirler. Her birstres sebebi, insanın bedensel ve zihinsel yapısını
olağanüstü ölçülerde zorlayanlar hariç, genellikle tek başlarına önemli dengesizlik ve uyumsuzluk
yaratmaz. Buna göre, insan hayatının başlangıcından sonuna kadar, çeşitli dozajlarda alınan stres
birikimleri kişilerin fizyolojik ve psiko-sosyal süreçlerinde bir takım uyumsuzluklara, rahatsızlıklara
ve değişik etkilenmelere yol açmaktadır. Genel olarak ele alındığında stresin değişim, fobiler, ailesel,
fiziksel, sosyal, duygusal, hastalıkla ilgili vb. birçok nedene bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
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Stresin çok farklı nedenleri olabildiği gibi stres kaynakları iki ana grupta incelenebilir.
- Gelişimsel kaynaklar(Devolepmental)
- Durumsal kaynaklar (Situational)

10.2.1. Gelişimsel Kaynaklar
Gelişimsel stres ya da gelişimsel kriz doğumdan ölüme kadar normal büyüme gelişme
aşamasında meydana gelen değişimlerdir. Bazı örnekler;
- Bebeğin güven duygusunu öğrenmesi
- Yeni yürümeye başlayan çocuğun barsak kontrolünü öğrenmesi
- Okul yaş grubundaki çocuğun kendi yaş grubu içinde sosyalleşmesi
- Adolesanın bağımsızlığı için çabalaması
- Orta yaş bireyin yaşlanma belirtilerini kabullenmesi

10.2.2. Durumsal Kaynaklar
Durumsal stres gelişimsel stresten çok farklıdır. Durumsal stres olması beklenen bir durum
değildir. Her an beklenmedik anlarda oluşabilir. Durumsal stres olumlu ya da olumsuz olabilir.
Örneğin,
- Hastalık & kaza
- Evlilik& boşanma
- Yeni bir iş
- Rollerde değişme
Ayrıca stresörler; Fizyolojik, psikolojik, sosyal ve spritüelolarak 4 kategoriye ayrılabilir.
Bunlar aşağıdaki tabloda gruplanmıştır.
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Tablo10.1: Stres kaynakları
Fizyolojik

Psikolojik

Sosyal



İntrauterin dönem



Prematürelik



Güçsüzlük



Yaralanma



Kıskançlık 



İnfeksiyon



Rekabet



Malnutrisyon





Obezite



Ergenlik



Cerrahi girişim 



Ağrı



Yorgunluk



Klimakterik



Suçluluk



Kuşku

Terk edilmek



Umutsuzluk



Fakirlik



Değerlerde çatışma

Üzüntü



Zenginlik



İş değişikliği ya da



Nefret



İlişkilerde çatışma



Güvensizlik

Politik kararsızlık



Cinsiyet, ırk ve yaş

Korku

Yalnızlık

ayrımcılığı





Çevre kirliliği



Dinsel ayrımcılık

İnsan haklarının



Okuma yazma
bilmemek



Yaşlılık

göç için zorlanma

önemsenmemesi

Hoşlanma

dönem


Spirituel

İnfertilite

Kaynak: Timbly, B.K. (2002). FundementalsSkillsandConceps in PatientCare. 7th ed.
LippincottComp, Philadelphia. pp:56.
Psiko-sosyalstresörler çok çeşitlidir ve günlük yaşamda genellikle gözden kaçarlar.
Antonovski (1979) psiko-sosyalstresörleri 11 kategoride ifade etmiştir.
Bunlar;
1. Kazalar ve kazalarda hayatta kalanlar
2. Sosyal ilişkilerdeki deneyimler
3. Tarihteki dehşet verici olaylar
4. Farkında olunmayan çatışmalar ve anksiyeteler
5. Saldırı korkusu, organ kaybı ve yıkım
6. Geçmişte olmuş evimizin içine, günlük yaşantımıza kadar giren olaylar
7. Dünyada yaşam tarzında değişmeler
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8. Psiko-sosyal krizlerin spesifik evreleri
9. Diğer yaşamsal krizler
10. Tüm sosyal ilişkilerin tabiatında bulunan çatışmalar
11. Mevcut sosyal yapı ile kabul edilen kültür arasındaki boşluklar (Taylor ve ark. 2001)

10.3. Strese Karşı Gösterilen Tepkiler
Stres organizmanın fizik ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyleortaya çıkan bir
durumdur. Organizmanın tehdit edilmesi sonucunda vücudun dengesibozulmakta ve canlılığı
korumaya yönelik alarm tepkisinin yaşanmasına nedenolmaktadır. Bozulan dengenin yeniden
kurulması için yeni duruma uyum sağlanması gerekmektedir. Strese gösterilen tepkiler iki boyutta
gerçekleşmektedir. Bunlardan biri tüm canlısistemlerde gözlenen fizyolojik tepkilerdir. Bunlara aynı
zamanda Genel AdaptasyonSendromu(GAS) adı da verilmektedir. Bu sırada harekethalinde olan alt
sistemler endokrin sistemi ve otonom sinir sistemidir. Diğeri ise beyninkorteksinin denetiminde olan
bilişsel tepkilerdir.
Birey ne tür stresörle karşı karşıya kalırsa kalsın, hoşa giden, gitmeyen bu etmene yanıt verme
durumundadır. Bu yanıt, Selye tarafından “genel adaptasyon sendromu (GAS)” ya da “biyolojik stres
sendromu” olarak tarif edilmiştir. Stres etmenin GAS’ı harekete geçiren etkisi non-spesifik bir etkidir.
Bunun dışında her stres etmeninin kendine özgü bir de spesifik etkisi vardır. GAS oluşumunda bu
spesifik etki de işin içine girer. Her stres etmeninin aynı/ortak non-spesifik etkileri olduğu halde, her
bireyde aynı lezyona ya da tepkimeye neden olmaması, hatta aynı stres etmeninin aynı bireyde
değişik zamanlarda değişik tepkimelere neden olması iç ve dış koşullandırma etkenleri ve psişik
faktörlerle açıklanır.
Selye’nin GAS olarak tanımladığı tablo üç dönemdir.
A= Alarm dönemi
B= Direnç dönemi
C= Tükenme dönemi
Alarm dönemi: Bedenin stres etmeni ile karşılaşması ile hipotalamo- hipofizer sistem ve
otonom sempatik sistem uyarılır. Etmen çok güçlü ise birey birkaç saat/gün içinde ölebilir. Alarm
döneminden sonra beden bu etmene uyum göstermeye çalışır ve ikinci dönem, direnç dönemi başlar.
Direnç dönemi: Karşılaşılan stres verici durumun varlığını korumasına rağmen organizmanın
bunu yokmuş gibi sayması direnç döneminin oluştuğunun göstergesidir. Direnç dönemindeki
organizmanın alarm durumunda göstermiş olduğu tepkiler ortadan kalkmakta ve vücudun direnci
artmaktadır. Eğer bu dönem uzun sürerse organizma bütün kaynaklarını bitirdikten sonra tükenmekte
ve bitkinlik dönemi başlamaktadır.
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Alarm dönemi: Her bireyin stres verici durumlara karsı dayanıklılık düzeyi farklıdır. Fakat
stres verici durumun çok uzun sürmesi organizmanın bir noktadan sonra tükenmesine neden
olmaktadır. Organizma stres verici durumla basa çıkmaya çalışmakta ve yeniden alarm dönemi
reaksiyonlarını başlatmaktadır.

10.4. Stres-Sağlık İlişkisi
Stresle ilişkili hastalıklar sinir sisteminin ve endokrin sistemin uzun süreli zorlanmadan
sonucu oluşan hastalıklardır. Stresle ilişkili pek çok hastalık allerjik ve inflamatuar cevaba ve immün
sistemin cevabında azalmaya yol açar. Bu hastalıkların çoğu kişi stres altındayken ortaya çıkar stres
ortadan kalkınca asemptomatik periyoda girer.
Stresle ilişkili hastalıklar;
Hipertansiyon

Kanser

Baş ağrısı

İrritabl bağırsak sendromu

Gastrit

Alerjiler

ÜIseratif kolit

İnfertilite

Astım

İmpotans

Romotoidartrit

Diş gıcırdatma

Cilt problemleri

Depresif bozukluklar

Hiper /hipoinsülinizm

Sırt ağrısı

Hiper / hipotiroidizm

Anksiyete bozuklukları

Kaynak: Timby, B.K. (2001).FundementalsSkillsandConcepts in PatientCare, 7 th. Ed.
Lippincott, Philadelphia.
Stres hastalıklara sebep olduğu gibi hastalıklarda strese neden olurlar. Kişinin mevcut bir
hastalığının varlığı onun yeni uyum ve başetme mekanizmaları geliştirmesi yeteneğini ve isteğini
azaltabilir. Hemşirelik girişimleri stresi azaltma ve bütüncül olarak stresle baş etme yeteneğinin
geliştirilmesi üzerine kurulmalıdır. Hemşireler her bir bireyin diğerinden farklı olduğunu) bireylerin,
stresörleri algılama biçimlerinin ve tepkilerinin farklı olduğunu unutmamalıdırlar.

10.4.1. Stres Belirtileri
İnsanlar stres yaşadıklarında fiziksel, ruhsal, çevresel ve sosyal bir çok belirti verirler.
1.

Fizyolojik belirtiler:



Kalp çarpıntısı



Kabızlık
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Kan basıncının artması



Titreme



Kulak çınlaması



Sırt ağrısı



Göğüs ağrısı



Kas spazmı



Kas gerilmesi



Ellerin ve ayakların soğuması



Deri hastalıkları



Ani kilo değişmesi



Kronik yorgunluk



Uykusuzluk



Baş ağrıları



El ve ayak parmaklarında hissizlik



Libido kaybı



Diş gıcırdatma



El ve ayak parmaklarını aşırı oynatma



Tırnak yeme



Alkol ve sigara içiminde artış



Hazımsızlık



Alerjiler



Başını devamlı öne eğme



Mide rahatsızlıkları



Aşırı terleme
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Boğazda ve ağızda kuruluk



Titreme



Sinirsel tikler



Sık sık idrar yapma



Sık sık adet görme



Düzensiz aralıklarla yemek yeme



Nefes kesilmesi, başa dönmesi ve senkop



Kekelemek

2.

Psikolojik belirtiler



Duyguların sık sık değişmesi



Huzursuzluk duyulması



Kızgınlık



Depresyon



Üzüntü



Soğukluk



Sık sık kabus görme



Sakinleşememe



Ümitsizlik duygusu



Aşırı ağlama



Sinirsel gülme krizleri



Heyecan duymama



Hastalık kuruntusu



İçinde bir boşluk hissetme



Affetmeyip kin duyma
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Hayatın anlamının kaybolması



Suçluluk duygusu



Diğer insanlara düşmanlık duyma



Suç işleme

3.

Sosyal belirtiler



Diğer insanlardan soyutlanmak



Üzüntü ve keder



Ben merkezci olma



Yalnızlık



Geriye çekilme



Töleranslı olmama



İnsanlarla ilişki kuramama



İnsanlara sıkıntı verme

4.

Bilişsel belirtiler



Sık sık hafız kaybı



Tekrarlayan karmaşık düşünceler



Konsantrasyonda güçlük çekilmesi



Karar vermede güçlük çekilmesi



Can sıkıntısı



Devamlı olumsuz bencilce konuşmalar yapma



Hüküm vermede güçlük çekme



Kafa karışıklığı karamsarlık



Fobiler



İntihar etme düşüncesi
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10.5. Stresin Yaşam Boyunca Dağılımı
Çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinde stresi deneyimleyerek baş etme yöntemleri
geliştirirler. Hemşireler uzayan stresin zararlı etkileri nedeni ile çocukların stres ile baş etme süreçleri
ile ilgilidirler. Diğer bir ilgilenme nedenleri de yapıcı stres yönetimi yolu ile çocukların iyilik halini
ve sağlıklarını arttırmaktır. Stres kaynakları çocukların yaşı, cinsiyeti ve gelişimsel düzeyleri ile
ilişkilidir. Çocuklar ve yetişkinler çok farklı stresörler yaşarlar. Örneğin çocuklarların çoğunlukla
okulda, aileleri, grup üyeleri ve kendileri ile ilgili günlük olaylarla ilgilidirler. Çocukları ve ergenleri
çevreleyen yüksek riskli çevresel ve sosyal stresörler güvenliği ilgilendiren yetersiz uyum, toplum
şiddeti, uzamış yoksulluk, ilaç kullanımının artması, yalnızlık ve AIDS tir. Çocuklar çoğunlukla
çevrelerine rağmen onların stresörlere karşı dayanıklı / esnek olmalarına yol açan güce sahiptirler. Bu
tarz yetenekler zamanla gelişmektedir. Bazı çocuklar stresli durumlara karşı aşırı duyarlıdırlar ve
yardıma gereksinim duyarlar. Risk faktörleri ile sağlıklı gelişim arasındaki ilişkiyi etkileyen kişisel
dayanıklılık ve çevresel koruyucu faktörlerin tanımlanarak ailede, toplumda ve okullarda ki
müdahalelerle birleştirilmesi gereklidir. Genç ergenlerde yüksek stres sigara kullanmak ve alkol
almak gibi risk alma davranışlarının düzeyi ile ilişkilidir. Diğer yandan davranışsal baş etmeyi
kullanma (bilgilendirme toplantıları, farkındalık oluşturma, problem çözme) , zihinsel baş etme
(stresi/baskıyı azaltma, olumluya odaklanma), sosyal yetişkin desteği ( yetişkinlerle konuşmak) ve
gevşeme, madde kullanımı sürecini tersine döndürmede etkindir. Hemşireler ve diğer sağlık
profesyonelleri madde kullanımı ve diğer riskli davranışlardan kurtulmada en iyi yöntemin, yaşamsal
durumların çeşitliliğine karşı, çocuklara ve ergenlere etkin stresle baş etme süreçlerinin öğretilmesi
olduğunu bulmuşlardır.
Stresle ilgili bilgilerin birçoğu yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmektedir.
Ancak bu bilgiler çocuklar için her zaman geçerli olmayabilir. Çocuklardaki stresle ilgili olduğu
bilinen bazı faktörler; öz saygı, kişisel özellikler, (a tipi davranışlar ve kötüye teşvik), cinsiyet,
denetim odağı, sosyal destek, ebeveynin çocuk yetiştirme davranışları ve önceki stres deneyimleridir.
Çocuklarda en sık tanımlanan ilk beş stresör şunlardır;


kendini hasta hissetmek,



yapacak bir şeyinin olmaması,



harcayacak yeterli parasının olmaması,



iyi notlar almaları konusunda zorlanmaları ve



grup tarafından dışlandıklarını hissetmeleridir.

Velilerin bu olgular ile ilgili baskı ve beklentileri çocuklarda stresli durumlara neden olur. Bu
bulgular ve tanımlamalar ışığında yapılacak olan çalışmaların çocuklarda strese neden olan kaynaklar,
stresörlerin gelişimsel değişimleri, ergenlerde ve çocuklarda stresle baş etme stratejileri, gençler için
stresli çevre nasıl daha fırsatlarla dolu bir alan haline getirilebilir konularında olması gerekmektedir.
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Gençlerde ve orta yaşlı yetişkinlerde stres sıklıkla günlük yaşam içerisinde ikili ilişkileri
besleyen alanlarda, bireysel kariyer gelişiminin oluşturulmasında, doğum yapma ve çocuk
yetiştirilmesinde ve birbirine bağlı yetişkinlerde kendi kişisel hassasiyet alanlarını oluşturma da
deneyimlenmektedir. İş çoğunlukla stres kaynağı olarak ifade edilmektedir ve birçok işveren
tarafından çalışma alanı stres yönetimi programlarının düzenlenmesi artmaktadır. Çalışma alanında
strese neden olan durumlar; üretim taleplerini karşılamada ve iş çevresi üzerindeki kontrolde
yetersizlik, süpervizör ve müşteri arasında kalmak, iş için yeterli ve hazır olmamak, iş beklentileri
hakkında netliğin olmaması, kurum içerisinde veya departmanlar arası beklenmedik transferler,
olağandışı bir işte kendini tuzağa düşürülmüş hissetmek, çalışanlar arası olumlu ilişkilerin olmayışı
gibi durumlardır. Stres genellikle gerilime ve baskıya neden olan performans düşüklüğüne neden olur.
Evde desteğin olması iş ile ilgili stresörleri hafifletebilir veya evdeki fazladan stresörler iştekiler
üzerinde birikimsel bir etki yaparak sağlığı tehdit edebilirler.
Eşler arasında var olan sınırların nasıl kullanılacağına dair tartışma durumlarındaki
zorlanmalar da hane içi gerilimi kayda değer bir biçimde arttırmaktadır. Bekar ebeveynler özellikle
çocuk bakımı konusunda zayıftırlar. Yetkili ebeveyn olmaması durumunda çocuklar ebeveynlerini
psikolojik olanaklarının sınırlarını zorlayacak güç durumlara sokarlar.
İlerleyen yaşla birlikte bazı stresörler önemini yitirirken yavaş yavaş kayıp ile ilgili başka
stresörler günlük yaşamın içine girmektedir. Yaşlılar özellikle eşlerinin ölmesi, yakın aile üyelerinin
vefatı, kişisel yaralanmalar veya hastalıklar, aile üyelerinin sağlığının değişimi ve emeklilik gibi
olumsuz yaşam olaylarına karşı duyarlıdırlar. Yaşlılarda günlük yaşamda görme işitme keskinliğinin
azalması gibi bozulmalar, yeterliliklerinin ve güçlerinin azalması, hareketliliklerinin kaybı ve
yorgunluğun artmasına neden olur. Yaşlılar yeterli beslenme, uygun egzersiz, yeterli dinlenme ve
uyku gibi güçlerini ve dirençlerini arttıracak sağlık davranışlarını ihmal etmektedirler. Depresyonda
stresin birikimsel etkisi immunfonkisyonları baskılayarak yaşlı bireyleri akut ve kronikinfeksiyonlar
ve kronik rahatsızlıklara daha açık hale getirmektedir.
Yaşlılıkla birlikte bireyler günlük yaşamlarındaki zorlanmalar ve birikmiş majör yaşam
olayları içerisinde baş etme mekanizmalarının yetersiz kaldığı hastalık halleri ve kayıplar- ölümlerle
karşılaşırlar. Kardiyovasküler sistem, gastrointesinal sistem, nörolojik sistem ve endokrin ve immun
sistem üzerindeki etkiler ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle yaşlılarda hastalıklara karşı azalan direnci
nedeniyle baş etme tekniklerinin etkin bir şekilde kullanımı veya yeni yöntemlerin öğretilmesi hayati
bir öneme sahiptir. Hemşireler genellikle yaşlılık ve yaşlı bireylerin yeterlilikleri ile ilgili
problemlerle karşılaşmaktadır ve onlara yeterli ve etkin bir şekilde stresörleri yönetimi öğreterek
onların geçerli kişisel koruyucu kaynakları kullanmasını sağlamaktadırlar.

10.6. Stres Yönetimi
Zaman içerisinde birçok durumda birey ve aileler birçok farklı potansiyel stres ile
karşılaşmaktadır. Çoklu stresörlerkarma bir şekilde biraraya gelerek stresle sonuçlarlar. Stres
yönetimi problemlerinde özel hemşirelik tanılarından bir tanesi (yetersiz başa çıkma, etkisiz ailesel
baş etme) Gordon tarafından Stresle başa çıkma töleransı modelinde işlevsel sağlık modeli
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kategorisinde tanımlamıştır. Hemşire ve hasta birlikte stresin ortaya çıkış nedenlerini ve düzeyini
belirleyerek daha sonra stresi ortadan kaldırmak için önleyici girişimler üzerine odaklanırlar.
Stresin yönetimi için temel müdahale modelleri şunları kapsar;
Stres yönetiminden kullanılan girişimler üç başlıkta tanımlanır:
1. Stres yaratacak durumların sıklığının mimimize edilmesi
2. Strese direncin arttırılması
3. Fizyolojik uyaranlara karşı koyabilme
Genelde stresörlerin görülme sıklığını azaltacak çevresel değişim çözümün en temel yoludur
ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Çevresel düzenleme ve değişlimin mümkün olmadığı
durumlarda stresle başa çıkmak için mücadele, tekrarlayan stres durumlarına karşı direnç veya
stresörlerin sağlık üzerindeki etkilerini azaltma gibi farklı ve etkin yeni yöntemleri kullanmalıdır.

10.6.1. Stres Yaratacak Durumların Sıklığının Mimimize Edilmesi
Stresli durumlarda bireylere yardımcı olacak önleyici girişimler çevrenin değiştirilmesi, aşırı
değişimlerden kaçınma, zaman kontrolü ve zaman yönetimini içermektedir.
Çevrenin değiştirilmesi
Birçok toplumda yaygın değerler ve inançlar çevreyi şekillendirmektedir. Mümkün olan
durumlarda çevrenin değiştirilmesi stresi tetikleyen durumların sıklığını en aza indirmede en iyi
önleyici yöntemdir. Eğer toplumun büyük bir bölümü strese maruz kalıyor ise toplum değerlerinde,
inançlarında ve davranışlarında majör değişimlerin yapılması gereksinimi vardır. Cinsiyet ayrımı,
ırkçılık ve yaş ayrımcılığı söz konusu gruplarda statü değerlerinin düşüşü ve toplumdaki
katılımlarının anlaşılamaması gibi nedenler strese neden olmaktadır. Bir grup üzerine doğrudan
yapılan ayrımcılık/diskriminasyon o grup üyelerinin eğitim ve iş olanaklarının azalması, yoksulluk ve
birey olarak toplum içerisindeki statülerinin inmesi ile sonuçlanır.
Kessler hastalık durumlarına ait temel ırksal eşitsizliğin onları farklı patolojik faktörlere açık
hale getiren ve maruz bırakan farklı sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden kaynaklandığını ifade
ediyor. Seçici ayrım ve mental sağlıkla olan ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermiştir ki
azınlıklar arasında seçici ayrım onların sosyal statüleri ile ilişkili olarak değişmektedir.
Çalışma alanı sıklıkla stresin majör kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Çalışma alanı
içerisindeki değişimler kendiliğinden stresli durumların ortaya çıkma sıklığını azaltmaktadır. Örneğin
esnekliklere izin veren yapım kuralları, iş paylaşımı, hem çocuğunun bakımını sürdüren hem de
çalışmak durumunda olan veliler için çocuk bakımı ile ilgili inançlar ve olanaklar stresle baş
etmelerini kolaylaştırmada etkindir. Çalışanların işle ilgili tehlikelerden korumak, görev tanımının
yapılması, hoş bir çalışma ortamının yaratılması, kalite döngüsü kurmak veya işyerinde farklı
yönetimsel türlerin uygulanması ortamdan kaynaklanan stres düzeyini azaltır.
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Aşırı Değişimleri Önlemek
Sekiz on iki yaş arası çocuklardan stresle başa çıkma şekillerini yazmaları istendiğinde;
durumdan kurtulma, ilgiyi başka tarafa çekecek davranışlar ve rahatlatıcı davranışlar olarak ifade
etmişlerdir. Çocuklukta öğrenilen bir davranışın gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta da sürdürülüyor
olması ve yaşam içerisine yansıması çocuklara aşırı değişimlerden nasıl ve ne zaman sakınmaları
gerektiğinin ve etkin baş etme davranışlarının öğretilmesini önemli kılmaktadır. Büyük değişimler ve
negatif sonuçlanan durumlarda bazı istenmedik değişimler de ortaya çıkar. Örneğin aile fertlerinden
birinin hastalanması veya beklenmedik iş kaybı ile aynı anda taşınma, gebelik ve diğer yaşamsal
değişimler yaşanıyor ise stres düzeyi artabilmektedir.
Diğer yandan yaşam periyotları içerisinde bazı değişimler iyi ve yapıcı strese neden olarak
bireyin gelişimi ve yenilenmesini sağlamaktadır. Büyüme ve kendini gerçekleştirmeyi içeren olumlu
gerilim kaynaklarının artması negatif gerilimin etkilerini azaltmaktadır. Yanı sıra tenis, yüzme ve
dans eğlenceli faaliyetlerin öğrenilmesi olası streslerin zayıflaması için karşıt denge oluşturur.
Zaman Kontrolü
AlecMackenzie zaman kontrolünü çeşitli stresörlere adaptasyon için özel bir zaman yöntemi
olarak ifade etmektedir. Bu zaman bireyin günü, haftası, ayı olabilir. Bu bireye uyum ve değişimlere
veya strateji geliştirmeye odaklanması için fırsat verir. Zaman kontrolünün majör avantajları önemli
konuları tamamlaması ve önemli hedefleri veya kaygılarını netleştirebilmesine sağlar. Mackenzie
bireylerin stresle baş etme zamanlarının azalması ve stresin büyük bir kısmını önlemede zaman
yönetimine daha etkin odaklanmaları konusunda cesaretlendirmektedir. Bu bireyin zaman kıtlığını ve
aciliyet algısını, anksiyete düzeyini, başarısızlık ve engellenme hissini yaşamasını azaltacaktır.
Zaman Yönetimi
Stres ile başa çıkma yöntemi olarak zaman yönetimi mevcut zaman içerisinde bireyin
yaşamında önemli olan hedefleri zamana uygun bir şekilde netleştirmesinden bahsetmektedir. Yeterli
sağlık kontrolü ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına zaman ayıramamalarının nedeni olarak birey
ve aileler tarafından sıklıkla zaman yetersizliğinin neden gösterilmektedir. Zaman sıkışıklığı,
kardiyovasküler rahatsızlıklar yönünden yüksek risk grubu olan A tip kişilikte bireylerin özellikle,
zaman yönetimi becerisine gereksinimler olabilir.
Değerlerin tanımlanması, hedefler ve hedeflerin sıralanması da zaman yönetimi çalışması
olarak değerlendirilmektedir. Aktiviteler arası boş zamanların belirlenmesi bireyin zamanını nasıl
kullandığı (harcadığını görmesi) ve yeniden düzenlemesini sağlar. Başkalarına karşı finansal açıdan
yükümlülüklerinin artması ve kendisi ile ilgili gerçekçi olmayan beklentileri sıklıkla bir stres
kaynağıdır. Zaman yetersizliği ve aşırı yüklenmeden kurtulmanın yolu gerçekçi olmayan ve aile ve
birey için öncelikli olmayan başkalarının taleplerine “hayır” demeyi öğrenmektir. Bir birey gerilim
ve baskı altında hiçbir zaman tam performansını ortaya koyamayacağından aşırı yüklenme bireylerde
iş memnuniyetinin kaybına ve başarısızlığa neden olur.
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Zaman yönetiminin önemli bir yolu konuları küçük parçalara bölmektir. Bütün iş aşırı
yüklenme olarak ortaya çıkabilecekken, eğer konu küçük bölümlere bölünürse başarı ortaya
çıkacaktır. Buna örnek olarak ta gelişimsel becerileri öğrenirken bireylerin davranışı önce parça parça
öğrendiğini ve yapabildiğini ve sonunda da tümünü yapabildiğini görürüz (bebeklerde yürümeyi
öğrenme, konuşma vb). Bir defada tüm sağlığı yükseltme davranışlarını ortaya koymanın çok yorucu
ve imkansız olduğu gibi. Davranış veya durumları parçalara bölmek başarı ve iyilik halini
arttıracaktır.
Başkalarının yardımını almak ve onların olanaklarından yararlanmak aşırı yüklenmeden
kurtulmada önemlidir. Zaman yönetiminden beklenen diğer önemli beklenti de zaman baskısı ve
aciliyet algısını azaltmaktır. Ancak her şeyi acil dışına çıkarmak ve zaman sınırlaması koymamak
mümkün değildir. Birey acil ve geçerli olanlarla ve gereksiz olanları ayıt etmeli. Son anda yapılması
gerekenler ise gereksiz stres ve baskıya neden olmaktadır.

10.6.2. Strese Direncin Arttırılması
Stres direnci ya fiziksel ya da psikolojik kondisyon ile sağlanabilir. Stres direncin, artırmak
egzersiz yapma, benlik saygısını arttırma, öz etkililiği arttırma, kendine güveni yükseltme, gerçekçi
hedefler oluşturma ve başa çıkma kaynakları oluşturmayı içermektedir.
Destekleyici egzersizler
Mental strese yanıt oluşturmada pozitif etki için fiziksel egzersizlerin dörtyönteminin etkin
olduğu belirtilmektedir.
1.

Kalp solunum zindeliğini sağlayarak fiziksel değişim sağlar.

2.
Egzersiz içerisindeki değişimler farklı durumlarda öz etkililik ve genel otoritenin
oluşmasını sağlayarak öz benliği ve başa çıkma yeterliliğini geliştirir.
3.

Uzun süreli egzersiz beynin stresörlere karşı daha iyi başa çıkmasını sağlar.

4.

Uzun süreli egzersiz vücut üzerindeki baskılara tepki sistemini etkinleştirir.

Egzersiz tüm vücut sistemlerinin (kardiyovasküler, kaslar, ve böbrekler) toplu halde günlük
strese yanıt oluşturmada sistemik uygulamalar yapmalarına olanak sağlar. Bu çalışma fiziksel
aktiviteler sistemlerin daha iyi çalışması ve arasındaki iletişimin sağlanması açısından önemlidir.
Epidemiyolojik çalışmalar fiziksel egzersizlerin mental sağlığın iyiliği üzerinde pozitif etkisi
olduğunu ve pasif ve durağan bir yaşam sürdüren bireylerin düzenli egzersiz yapanlaraoranla
depresyona eğilimlerininiki kat fazla olduğunu göstermiştir. Her ne kadar aşırı egzersiz artan
yorgunluk, anksiyete ve gücün azalmasını ortaya çıkarıyorsa da düzenli fiziksel egzersiz iyi bir
zihinsel sağlık için katkıda bulunur.
Benlik Saygısını Arttırma
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Öz saygı bireyin kendine verdiği değer veya diğer bir ifade ile bireyin kendisi ile ilgili ne
hissettiğidir. Bu değerlendirme bireyin kendini tanımlayabildiği ve tanımlayamadığı özellikleri,
güçleri, zayıflıkları, başarıları ve kişilerarası ilişkilerdeki başarısı ile ilgili görüşleri üzerinde
temellenir. Yaşlılar üzerinde yapılan ve benlik saygısı ile egzersiz arasındaki ilişkiyi ele alan
çalışmalar benlik saygısı ile fiziksel aktivitearasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bir
çalışmada Hoffman ve arkadaşları çok başarılı ve çok sportif bir yaşam tarzı olan ebeveyn ve
arkadaşlara sahip olan ergenlerinin öz saygı düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur. Uzman
hemşireler ve okul hemşireleri ergenlerde pozitif öz saygıyı ve sağlıklı öz benlik düzeyini yükseltmek
için sağlıklı yaşam etkinlikleri gibi birçok fırsatlar sunmaktadırlar.
Öz saygı zamanla gelişmesine karşın çalışmalar öz saygının değişebildiğini göstermiştir.
Yollardan biri olumlu sözel ifadedir. Bu tekniği kullanarak bireyler onlar için çok değerli olan kişisel
özellikleri veya kendileri ile ilgili durumları ortaya koyarlar. Bu yöntem bireylerin kendileri ile ilgili
olumlu düşünmeye çok zaman harcamalarına yardımcı olur ve bireylerin değersizliklerini düşünecek
zamanlarını azaltır. Olumlu özellikler ve onların sıklıkla birey tarafından ifade edilişi öz saygı artarak
bireylerde stresin başa çıkmayı arttıracağı düşünülmektedir.
Öz Etkililiği Arttırma
Bireyin bir davranış ile ilgili daha önceden yaşadığı olumlu deneyimleri, ileride de bu
davranışı tekrar başarabileceği konusunda olumlu düşünmesini sağlamaktadır. Bireylere mücadele
ettikleri ve başarılı oldukları konular hakkında danışmak onların söz konusu alanda etkinliklerini
arttırır. Eğer bireylerin öz etkililikleri ile ilgili inançları güçlendirilirse onlar durumlara daha emin
yaklaşmakta ve becerilerini sahip olduklarının üstünde kullanmaktadırlar. Yüksek öz etkililiğe sahip
bireyler mental olarak konu ile ilgili başarısızlıklardan çok başardıklarını anlatırlar, yüksek hedefler
belirlerler ve onları gerçekleştirmek için kesin olarak söz verirler, kişisel tehditler üzerinde daha fazla
denetim ortaya koyarlar, ve günden güne değişimlerle yüzleşmelere karşı daha az anksiyete yaşarlar.
Yüksek etkin birey genellikle değişimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek de girişken olma
eğilimindedirler. Hemşireler bireylere kendileri için en önemli beceri alanları tanımlamaları için
yardımcı olur ve sonrasında da onlar için çok önemli olan bu alanda etkinliklerini geliştirme planı
yapmalarına yardım eder.
Girişkenliği Yükseltme
Olumsuzluklarla kendine güvenli ve olumlu davranışların yer değiştirmesi, pasif bireylerin
strese karşı fizyolojik direnç geliştirme kapasitesini yükseltebilir. Kendine güvenen, duygularını
ifade eden bireyler yaşamda daha başarılı olmaktadırlar. Girişkenlik, yaşam içerisinde karşılaşılan
problemleri çözmede, saldırıdan çok daha yapıcı ve çok daha etkindir. Girişkenlik bireyin görüşlerini
ve duygularını kişisel grup verimliliğine engel olmadan kolaylıkla ifade edebilmesini içermektedir.
Daha girişken olmak için bireylerin kullanması konusunda cesaretlendirilecekleri şeyler;


Başkalarını selamlamada kasıtlı bir çaba gösterin ve onları isimleri ile çağırın



Konuşma süresince göz iletişimini sürdürün
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Başkalarının olumlu özellikleri üzerinde yorum yapın



Konuşmayı başlatın



Düşüncelerinizi ifade edin



Duygularınızı ifade edin



Karşıt bakış açıları olduğunda fikrinizi ortaya koyun



Yeni bir davranışı yaparken veya yeni bir aktivite öğrenirken insiyatif kullanın

Bireyin varlığını oluşturan karmaşık ağ ve kısıtlamalar sıklıkla birey tarafından oluşturulur ve
daha açık, girişken ve duygusal olmak için çaba verildiğinde açık bir şekilde ortaya çıkar. Bu da
bireylerin girişkenlik yöntemlerini öğrenmeleri ve uygulamaları ile mümkün olur. Hemşireler kişisel
gelişimkaynaklarını yönlendirmelerde yardımcı olur.
Gerçekçi Hedefler Oluşturma
Birey sadece gerçekçi hedefler belirlemek değil bu hedeflerin gerçekleşmesinin neden önemli
olduğunun da bilincinde ve farkında olmalıdır. Uzun ve kısa vadeli hedefle bireylerin süreçte
kalmalarına yardımcı olacaktır. Ödüllendirme ve pekiştirme alternatif hedefleri aracılığı ile mümkün
olabilir. Uzun süreli hedefler değişim için yön oluşturmakta ve kısa süreli hedefler de yakın
başarılarımümkün kılar. Hedefler mevcut zaman olanakları içerisinde belirlenmelidir. Eğer hedefler
karşılanırsa bu bireyin sağlığı geliştirici hedefler belirlemeye devam etmesi konusunda
güçlendirecektir. Bir zaman dilimi içerisinde sadece bir davranışı değiştirmeyi planlamak ise bir diğer
kullanışlı kuraldır. Bireyin sınırlarındaki esneklikler farklı yolların izlenmesini mümkün kılar. Bireyin
beklentilerine ulaşmada birkaç farklı yolun çıktılarını değerlendirebilir olması, yani söz konusu
hedefe ulaşmada her zaman A, B, C, planlarının olması o bireyin bu alandaki esnekliğini ve stresle
başa çıkmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak bireylerin aynı ve/veya benzer sonuçları verecek olan
hedefler ve yolları izlememeleri onların başarısızlığının temelini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak bireysel hedeflere ulaşmada oldukça az başarısızlıkla karşılaşılmasının nedeni
benzer sonuçları veren farklı alternatif hedeflere ulaşmanın gerçekleştirilmesidir.
Baş Etme Kaynakları Oluşturma
Stres bireyin beklentileri ile başa çıkma yeterlilikleri arasında bir dengesizlik söz konusu
olduğunda ortaya çıkmaktadır. Sorunun büyük bir kısmının beklentilerden ziyade doğrudan
kaynakların yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Strese karşı verilen tepkinin
beklentilerden çok başa çıkma kaynakları ile önlenebileceğini belirtilmektedir.
Strese direncini artırmaya yönelik olarak tanımlanan temel başa çıkma kaynakları şu maddeler
altında toplanabilir.

259


Kendini açma: birinin duygularını, düşüncelerini, korkularını ve görüşlerini başkaları
ile paylaşmasıdır.

Kendini yönetme: Bireyin kişiler arası ilişkilerde girişkenliği ortaya koyan buna bağlı
olarak kendi görüşlerini ve kararlarını verme, yerine getirme ve bunları ifade etme derecesidir.

Güven: Bireyin duygularını kontrol etme ve hedeflerine ulaşma konusunda kendine
güvenmesidir.

Kabul: Bireyin çevresinde bulunan ve tüm evrendeki diğer canlılar ile ilgili tutumları
hoşgörü ile karşılayabilmesi, yakın sonuçlarını ve hatalarını görerek onları olumluya doğru
yönlendirmesi ve sürdürmesidir.


Sosyal destek: Diğerlerinin destek ağına ulaşabilme ve bu ağdan yararlanabilme


Finansal özgürlük: Bireyin yaşam şekli üzerinde finansal sınırları çerçevesinde var olan
özgürlüğü, erişebilirlilikleri.


Fiziksel sağlık: Bireyin egzersiz uygulamalarının bir sonucu olan sağlık durumu



Stres izlemi: Strese neden olacak durum ve gerilimli ortamların farkında olmak



Gerilim kontrolü: Rahatlama ve denetim yoluyla uyaranları azaltma yeterliliğinde olma



Yapılanma: Enerji ve zaman gibi kaynakları düzenleme ve yönetebilme yeterliliğinde



Problem çözme: Kişisel problemlerini çözebilme yeterliliğinde olma

olma

10.6.3. Fizyolojik Uyaranlara Karşı Koyabilme
Araştırma bulguları, bireylerin otonom sinir sistemi kontrolünde stresi azaltma amaçlı
fonksiyonlarından olan solunum hızı, kalp hızı, kalp ritmi, kan basıncı ve uzuvlardaki sıcaklığın
bireyin bilinç dışı gelişen öncelikli fonsiyonları olduğunu kanıtlamıştır. Stresli durumlarda bireyin
fizyolojik yanıtları sağlayan bilinç kontrolü, stres yönetimi stratejilerinin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Karşı koymanın, amacı stres tarafından oluşturulan kas gerilimini ve yüksek
sempatik sinir sistemi etkinliğini kasların rahatlatılması ve parasempatik faaliyetleri arttırarak geri
dönüşümünü sağlamaktır. Bu amaçla en sık kullanılan yöntemler ise rahatlama çalışmaları ve hayal
kurmadır.
Gerilim azaltıcı yöntemlerle aşamalı rahatlama
Aşamalı kas rahatlatması 1938 yılında EdmundJacobson tarafından geliştirilmiştir. Bu teknik
parasempatik etkinliği arttırılması ile sempatik sinir sistemi hareketleri ve istemsiz kas hareketlerinin
azaltılmasını içermektedir. Rahatlama, vücudun sempatik sinir sitemi yanıtımını kapatarak, negatif
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gerilim durumuna neden olan deneyimlere verilen reaksiyonlardaki sinirsel ve hormonal değişimleri
azaltma yoludur. Rahatlama aşağıdaki değişimler yolu ile gerçekleşir;


Vücudun oksijen tüketiminde düşüş (azalama)



Metabolizmanın yavaşlaması



Solunum hızında düşüş (azalama)



Kalp hızında düşüş (azalma)



Kas geriliminde düşüş (azalma)



Erken vetriküler kasılmalarda düşüş (azalma)



Sistolik ve diastolik kan basıncında düşüş (azalma)



Alfa beyin dalgalarında artış



İmmmun fonksiyonlarda artış

Stres vücudun immun fonksiyonlarında değişime neden olabilmektedir. İmmun sistemin açık
ya da gizli reaksiyonları sonucu bireylerde rahatsızlıklar ve hastalıklar ortaya çıkar. Çalışmalar
aşamalı kas rahatlamasının vücudun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi üzerine odaklanmıştır.
Bununla birlikte aşamalı kas gevşetme egzersizlerinin stresi azaltmada doğrudan tedavi edici olarak
veya ek tedavi olarak kullanıldığında olumlu sonuçları belgelenmiştir.
Gevşeme çalışmaları için uygun ortam; çok hoş, sessiz, ışıkları loşlaştırılabilen ses geçirmez
bir oda, birey için rahat edebileceği ayarlanabilir yaslanılabilecek ve ya şezlong tipi bir sandalye ye
sahip bir ortamdır. Bireyi sıkan kıyafetler, gözlükler, ayakkabılar, çıkarılır ve sandalye üzerinde rahat
bir pozisyon alınır. Rahatlama çalışmaları asla birey uzanmış pozisyonda iken öğretilmemelidir. Her
ne kadar bu pozisyonlar dinlenme ve uyku pozisyonuysalar da bu pozisyonlar sıklıkla çalışmalarda
arzu edilmeyen üst sırt ve boyun kaslarında gerilime ve uyuşukluğa neden olur. En uygun
pozisyonlar ise oturma ve yaslanma pozisyonlarıdır.
Her yeni oturum başlangıcında birey kendi nefes alış verişine odaklanması konusunda
cesaretlendirilir. Nefes alış verişine odaklanması bireyin insan bedeninin fark etmediği
fonksiyonlarını ve kendi farkındalığının artmasına neden olur. Takip eden egzersizlerde birey yavaş
hareket eder ve farklı majör kas gruplarını çalıştıran germe ve gevşeme egzersizleri 8- 10 saniye
germe sonra gevşeme sonra yine germe şeklinde devam edilir. İlk oturumda germe ve gevşeme
sürecinde bedenin durumuna ilişkin farkındalığını arttırmak amacıyla birey germe gevşeme
egzersizlerini iki kez yapmalı. Germe ve gevşeme arasındaki geçişler bireyin rahatlamayı
hissedebilmesi için çok yavaş olmalı. Başarılı bir rahatlamada hemşirenin göstereceği yol ve
yöntemler kritik bir öneme sahiptir.
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Rahatlama tekniklerini gösteren egzersiz afişleri evde günlük uygulamalarda rahatlama
egzersizlerini kullanım için kullanılabilinir. Birey rahatlama egzersizlerini yaptığı zaman ve uzunluk
ile ilgili liste tutabilir. Bireyler rahatlama süreci ve kendilerini yetiştirme ile ilgili düşünerek sonuç
çıkarmaları konusunda cesaretlendirilmelidirler.
Bireylerin sıklıkla ifade ettikleri problemler:


Rahatlama süresince kişisel hız denetimlerini aşırı tekrarlaması



Çevresel seslerce dikkatlerinin dağılması



Rahatlama boyunca dikkat dağıtıcı düşüncelerce kesilmesi



Germe – gevşeme sonrası bazı kaslarda residual( kalan) gerginlik

Rahatlama sürecinde kişisel hız denetimlerinin aşırı tekrarlanması bireylerin kendi kendileri
ile konuşmayı yavaşlatmaları veya sıklığını yavaşlatmaları konusunda cesaretlendirilmeleri ile
çözülür. Kendi kendini telkin cümleleri; “ ben huzurlu hissediyorum”, “ ben çok rahatladığımı
hissediyorum” ve “ benim kollarım ve bacaklarım ağırlaştıklarını hissediyorum”, gibi cümlelerden
oluşabilir. Aile bireylerini de rahatlama egzersizleri oturumlarına katılmaları konusunda
cesaretlendirmek stres yönetimi davranışlarının tüm aile üyelerince geliştirilmesinde ve
sürdürülmesine olanak sağlar.

Gerilimsiz Aşamalı Rahatlama
İstemli kaslarda yüksek düzeyde gevşemeye (rahatlamaya) neden olan germe–gevşeme
teknikleri sonucunu görünce bireyler bir kası germeden nasıl rahatlatacağını düşünebilir. Geri sayma
ve hayal kurma rahatlamak için sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu tekniklerin en büyük avantajı
gerilimin çok uzun süre kalıcı olmamasıdır. Bu özellikle, kaslardaki germe sonucunun yan etkisi olan
kan basıncındaki yükselmenin olmayışı nedeniyle hipertansiyon ve koroner kalp hastalıkları olan
bireyler için önemlidir. Germe olmaksızın derin rahatlama amaçlıdır. Tekrarlanması gereken
gevşemeye yardımcı olacak ifadeler;


Rahatladığımı hissediyorum



Tamamen rahatlamaya başladım



Ayaklarımı çok gevşemiş ve ağar hissediyorum



Ayak bileklerim, dizlerim ve kalçalarımın çok ağırlaştığını hissediyorum



Vücudumun tüm orta kısmını gevşemiş ve rahatlamış hissediyorum
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Ayaklarım, ellerim ve omuzlarımı ağırlaşmış, gevşemiş ve rahatlamış hissediyorum



Omzum, çenem ve alnımı gevşedi. Onları rahatlamış ve sorunsuz hissediyorum



Tüm vücudumun ağırlaştığını, gevşediğini ve rahatladığını hissediyorum.



Tamamen gevşedim



Kollarım ve ellerim ağır ve sıcak



Tüm vücudum gevşedi ve ellerim sıcak- gevşemiş ve sıcak



Ellerim sıcak



Sıcaklık ellerimde akıyor. Onlar sıcak, sıcak



Sıcaklığın elerimden kollarıma aktığını hissediyorum



Ellerim sıcak, gevşek ve sıcak



Tüm vücudum huzurlu, rahat ve gevşek hissediyor



Beynim huzurlu


Hayatta kalma savaşından düşüncelerimi çekiyorum ve kendimi dingin ve durgun
hissediyorum.


görüyorum

Düşüncelerim ruhuma yoğunlaşıyor ve ben huzur içindeyim
Beynimin derinliklerinde kendimi gevşemiş, rahatlamış ve durgunlaşmış olarak



Ruhuma giden yola huzur içinde dönmeye hazırım,



Beynim rahat ve dingin



Ruhumun huzurda olduğunu hissediyorum

Bu cümleler Emler ve AlyceGreen tarafından biyofedback üzerine yaptıkları çalışmalar
sonucunda önerilmiştir. Bunlar gibi ifadeler sinir sitemi faaliyetlerini ve istemli kaslarda gerilimi
azaltan fizyolojik tasvirler imgelemeler ile sonuçlanır.
Diğer bir yöntem ise geriye doğru 10 dan 1 e kadar saymadır. Ancak bu tarz egzersizde birey
vücudunda öncelikli kullandığı kasa odaklanmakta ve sonrasında her bir kası 10 dan 1 e kadar
sayarak rahatlatmaktadır. Bu genellikle sessiz bir ortamda tüm vücudun gevşemesi için de
kullanılabilir ancak genellikle ofiste veya stresli sosyal bir durumla karşılaşıldığında kullanılır. Bu
konuda usta olan kişiler herhangi bir spesifik (özel) nesneye odaklanarak gözleri açık bir şekilde ve
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oturur pozisyonda 2-3 dakikada tüm vücutlarını gevşetebilirler. Gün içerisinde mini gevşeme
oturumlarının birkaç kez yapılması gevşeme çalışmalarının günlük yaşama genelleşmesini sağlar.
Hayal kurarak rahatlama
Hayal kurma fizyolojik yanıtları etkilemede vücut ve beynin iç ilişkisini kullanma
müdahalesidir. Stresin azaltılması ile sonuçlanan otonom sinir sisteminin immünolojik ve fizyolojik
cevapları üzerinde etkili olan hayalin birçok yararı vardır. Araştırmacılar hayal kurmayı doğum
süreci, ağrı yönetimi ve sağlık davranışlarını değiştirme gibi stresli birçok durumda stresin
azaltılmasında etkin bir müdahale olarak görmektedir. Hayal kurma tekniği bireyin pasif olarak
gevşemesine yardımcı olacak hoşa giden bir durum ya da deneyime konsantre olmasını içerir.
Örneğin güneşin sıcaklığını hatırlamak, sıcak kumları hissetmek, palmiye ağaçlarının sallandığını
görmek, okyanusun dalgalarının sesini duymak bireyler için rahatlatıcı ve hoş olabilir. Benzer
hayaller ya da canlandırmalar kasların gevşemesini arttırabilir. Bazı bireyler için spesifik renklerin
hayal edilmesi, gözde canlandırılması veya modeller peyzaj veya manzaranın gözde canlandırılası
kadar etkindir. Eğer birey gevşemek için hayal kurmayı veya gözde canlandırmayı kullanmakta
zorlanıyorsa hemşire aşağıdaki tekniklerden birini kullanmalıdır.

Bireyi gözleri kapalı bir şekilde evindeki herhangi bir odayı gözde canlandırmasını
isteyin ( mutfak, oturma odası, banyo) renklere odaklanın, şekiller ve özel nesneler. Bireyin zihni oda
içerisinde dolaşmaktadır. Bireyden ne gördüğünü mümkün olduğu kadar detaylandırarak anlatmasını
(sözel olarak ifade etmesini) isteyiniz.

Bireyin kişisel favorisi olan bir kıyafetin genel bir parçasına odaklanmasını isteyiniz.
Birey rengini, dokusunu, türünü, yapısını ve dokunduğunda nasıl hissettiğini tarif edebilmeli.

Hayal kurma ya da canlandırma tekniği kas gerilimi ve biyofeedbeck donanımlarının
tıkanık olduğu durumlarda çok etkin bir yöntemdir.

264

KAYNAKLAR
Pender, N.J.,Murdaugh, C.L., &Parsons, M.A. (2011). Health-Promotion in NursingPractice,
4th Edition, New Jersey: Pearson.
Rawshan, A. (2000). Stres Yönetimi, Hayatınızın Sorumluluğunu Almak İçin Stresi Nasıl
Yönetirsiniz. Sistem yayıncılık, İstanbul
Yurdakoş, E.(2015). Stres Fizyolojisi. Erişim: http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/47/4711.pdf.
Erişim tarihi: 05.01.2016.

265

Uygulamalar
1)
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı (2014-2017) elektronik
kaynaklardan tarayarak bulunuz ve inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Stres ile sağlık arasındaki ilişkiyi tartışınız.
2) Bireye/hastaya progresif gevşeme tekniklerini kullanarak yaşadığı stresi azaltmayı
öğretiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde stresin tanımını, çeşitlerini yapılmıştır. Stres her zaman kötü bir durum gibi
algılansa da stres olumlu bir motivasyon yöntemi olarak kullanılabilmektedir. İnsan bedeninin strese
karşı verdiği tepkiler bireyden bireye değişebilmekte ve bu duygular ile başa çıkılamadığında
hastalıklara dönüşebilmektedir. Stres ile baş etme yöntemleri de bu bölümde açıklanmıştır.

268

Bölüm Soruları
1) Stres kaynakları nelerdir?
2) Strese karşı gösterilen tepkiler nelerdir?
3) Stres ile sağlık arasındaki ilişki nedir?
4) Stres belirtileri nelerdir?
5) Stres yönetiminde kullanılan yöntemler nelerdir?
6) Aşağıdakilerden hangisi stresörlere verilen davranışsal yanıtlardan değildir?
a) Pupuillalarda küçülme
b) Solunumda artış
c) Kalp atışlarında artış
d) Periferalvasokonstriksiyon
e) Terlemede artış
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal stres kaynaklarındandır?
a) Yaşlılık
b) İlişkilerde çatışma
c) Üzüntü
d) Suçluluk
e) Dinsel ayrımcılık
8) Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik belirtilerinden değildir?
a) Depresyon
b) Üzüntü
c) Boğazda ve ağızda kuruma
d) Sık sık kabus görme
e) Sakinleşememe
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9) Aşağıdakilerden hangisi gerilim azaltıcı yöntemler sonrası vücudun verdiği tepkilerden
değildir?
a) Vücudun oksijen tüketiminde düşüş
b) Metabolizmanın yavaşlaması
c) Solunum hızında düşüş
d) Kalp hızında düşüş
e) Alfa beyin dalgalarında azalma
10) Aşağıdakilerden hangisi daha girişken olmak için bireylerin kullanması konusunda
cesaretlendirilecekleri yöntemlerden değildir?
a) Başkalarını selamlamada kasıtlı bir çaba gösterin ve onları isimleri ile çağırın
b) Konuşma süresince göz iletişimini sürdürün
c) Başkalarının olumlu özellikleri üzerinde yorum yapın
d) Konuşmayı siz başlatmayın
e) Düşüncelerinizi ifade edin

Cevaplar: 6) a, 7) b, 8) c, 9)e, 10)d
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11. TOPLUM GRUPLARINDA SAĞLIĞI GELİŞTİRME UYGULAMALARI:
İŞ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI-I1

*Bu ünitenin içeriği aşağıda künyesi belirtilen kitap temel alınarak ve yazarların izni alınarak
hazırlanmıştır.
1

Yıldız,A.N., Çaman, Ö.K., Esin,M. N. (2012) İşyerinde Sağlığı Geliştirme programları. Ankara: Aydoğdu
ofset. (ISBN: 978-605-86486-0-9).
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İşyerinde Sağliği Geliştirme Kavramı
11.1.1. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programlarının Yararları
11.1.2. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programları
11.1.3.İşyerinde Sağlık Eğitimi Uygulamaları
11.2. Sağlığı Geliştirme Programı Modeli
11.2.1. Tanılama Aşaması
11.2.2. Planlama Aşaması
11.2.3. Uygulama Aşaması
11.2.4. Değerlendirme Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşyerlerinde yapılacak sağlığı geliştirme programlarının çalışan sağlığı üzerindeki
etkilerini tartışınız.
2) Ünitede sözü edilen işyeri sağlığı geliştirme programalarını araştırınız ve inceleyiniz
3) Siz bir çalışan olarak hangi sağlığı geliştirme programlarına katıldınız? Tartışınız
4) Sizin çalıştığınız kurumda bu tür programalar düzenleniyor mu? Tartışınız
5) İşyeri sağlığı geliştirme programı modelinin kavramasal yapısını inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İşyerinde Sağlığı
Geliştirme Kavramı

İşyeri Sağlığı Geliştirme
Programlarının Yararları

İşyeri Sağlığı Geliştirme
Programları

İşyerinde Sağlık Eğitimi
Uygulamaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İşyerinde sağlığı geliştirme
uygulamalarının önemini

Okuyarak/Araştırarak

kavramak
İşyeri sağlığı geliştirme
programlarının yararlarını

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak
İşyeri Sağlığı Geliştirme
Programlarının temel

Okuyarak/Araştırarak

özelliklerini tartışmak
İşyerinde yapılacak sağlık
eğitimi uygulamalarını

Okuyarak/Araştırarak

açıklamak
Sağlığı Geliştirme Programı
Modeli’nin tanılama,

Sağlığı Geliştirme

planlama, uygulama ve

Programı Modeli

değerlendirme

Okuyarak/Araştırarak

aşamalarındaki girişimleri
kavramak
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Anahtar Kavramlar


İşyeri sağlığı geliştirme programı



İşyeri



Sağlığı geliştirme



İşyeri sağlığı geliştirme modeli
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığın tanımı, “bir kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden
iyilik halinde olması” şeklinde yapılmaktadır. Sağlık durumu başlıca iki temel öğe tarafından
belirlenir. Bunlar, çevre koşulları ile bireysel özelliklerdir. Bireysel özellikler arasında kişinin yaşı ve
cinsiyeti ile genel sağlık durumu, sağlık davranışları, alışkanlıkları gibi konular sayılabilir. Çevre
faktörleri ise insanın çevresinde bulunabilecek her türlü faktördür ve sayıca çok fazladır.
İnsanlar tarihin her döneminde çalışma hayatının içinde olmuş, çalışanların iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin sorunlar zaman içinde giderek çeşitlenmiş ve artmıştır. İş ve sağlık arasında iki
yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani bir yandan iş ve çalışma hayatı çalışan insanın sağlığı üzerinde
olumlu ya da olumsuz yönde etkili olurken, çalışan kişinin sağlığı da iş ve çalışma hayatı üzerinde
olumlu ya da olumsuz yönde etkili olmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü Ortak Komitesi tarafından 1951 yılında
yapılmış olan iş sağlığı tanımı, bütün çalışma alanlarını kapsayacak şekilde ifade edilmektedir: “İş
sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve
daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır” . Daha sonraları bu tanıma sağlığı geliştirme yaklaşımı da
eklenmiştir.
Sağlığı geliştirme kavramı; “İnsanların ve toplulukların kendi sağlıklarını belirleyen faktörleri
kontrol etmeleri ve bu yolla kendi sağlıklarını geliştirmeleri” olarak tanımlanmıştır. İşyerleri, sağlığı
geliştirici etkinlikler ve sağlık eğitimi açısından önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bugüne kadar yapılan
pek çok çalışma, işyerlerinde yapılan eğitimsel, örgütsel ya da davranışsal boyutlardaki sağlığı
geliştirme müdahalelerinin, çalışanların sağlık düzeyini ve iş verimini arttırdığını, ayrıca işe
devamsızlık düzeyini, iş kazalarını ve sağlık harcamalarını azalttığını göstermektedir.
Kitabın 11. ve 12. Ünitesinde işyerlerinde sağlığı geliştirme ile ilgili kavramsal yapı tüm
yönleri ile açıklanmıştır. 11. Ünitede işyeri sağlığı geliştirme programlarının temel özellikleri ve
işyeri sağlığı geliştirme program modeli açıklanmıştır. 12. Ünitede ise işyeri sağlığı geliştirme
programlarının temel bileşenleri tüm yönleri ile açıklanmıştır.
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11.1. İşyerinde Sağlığı Geliştirme Kavramı
Sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık açısından olumlu yaşam biçimlerinin ve toplumsal,
ekonomik, çevresel ve kişisel faktörlerin geliştirilmesini kapsayan geniş bir kavramdır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nin “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık” hedefleri arasında “Bireylerin
yaşamları boyunca sağlığın korunma ve geliştirilmesinde sorumluluk almaları konusunda
eğitilmeleri” yer almaktadır. Bu hedeflerden biri, “2015 yılına kadar, toplumdaki insanların sağlıklı
yaşam biçimlerini benimsemeleri”dir.
İşyerlerinde uygulanacak sağlığı geliştirme programları başarıyla uygulanabilir. Bunun
nedenleri olarak;


Çalışanların organize bir topluluk olması,



Çalışanlara ulaşma kolaylığı,



Çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi,


Aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay
oluşturulabilmesi gibi özellikler, işyerlerini sağlığı geliştirme etkinlikleri açısından elverişli
kılmaktadır.

11.1.1. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programlarının Yararları
Son yıllarda çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sağlık sorunlarının büyük bölümünün
olumsuz sağlık davranışlarıyla ilişkili olduğunu ve buna paralel olarak da tedavi giderlerinin giderek
artığını belirtmektedir. Olumlu sağlık davranışı kazandırmayı amaçlayaniş sağlığı geliştirme
programalarının uygulandığı işyerlerinde üretkenliğin ve çalışanların memnuniyetlerinin artığını,
sağlık bakım giderlerinin azaldığını, işe devamsızlıkların azaldığını gösteren sonuçlar programlara
verilen önemi artırmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda firma yöneticilerinin çalışanların sağlığını
geliştirmeye yönelik programları desteklemelerine de neden olmuştur.
1979 yılında Johnson and Johnson şirketlerinde “Yaşam için yaşa”(Live for life) ve AT and
T Communications firmasında düzenlenen “Bütüncül Yaşam Kavramı”(Total Life Consept) adı
verilen sağlığı geliştirme programları başarı ile uygulanan İSGP’larına örnek olarak gösterilmektedir.
Çalışanlara; beslenme, fiziksel aktivite, sigara kullanma ile ilgili olumlu sağlık davranışlarının
kazandırıldığı bu programların sonucunda; çalışanların kilo verdiği, kan lipid düzeylerinin düştüğü,
düzenli fiziksel aktivite yapma ve sigarayı bırakma oranlarının arttığı bulunmuştur. Ayrıca sağlık
sorunu nedeniyle işe devamsızlık oranının azalmasıyla şirketlerin sağlık giderlerinin azaldığı ve iş
veriminin arttığı da belirtilmiştir.
İşyerinde sağlığı geliştirmenin hem işveren hem de çalışanlar açısından faydaları
bulunmaktadır
Bu faydalar işverenler açısından;
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Hastalık ve kaza nedenli iş kayıplarının azalması,



İşyerinde verimli çalışmanın sağlanması ve üretimin artması,



İşyeri ile ilgili olumlu imajın desteklenmesi,



Sağlık harcamalarının azalması,

Çalışanlar açısından ise;


Güvenli bir çalışma ortamında çalışmak,



Sağlıklı olarak çalışmak,



İşten memnuniyet ve tatminin artması olarak özetlenebilir.

11.1.2. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programları
İşyerlerinde, sağlığı geliştirme programlarının 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Bu
dönemde amaç, güvenlik ve ürün kalitesi ile ilişkili olarak çalışan sağlığının iyileştirilmesiydi.
Başlangıçtaki programlar, kalp-damar hastalıkları veya sigara tüketimi gibi hastalık ve risk
faktörlerine odaklanmıştır. Sonraki aşamalarda çeşitli risk ve davranışlara müdahale eden çok
katmanlı yaklaşımlar içeren programlara odaklanılmıştır ve birçok yaklaşım geliştirilmiştir.
Günümüzde sürdürülen iş sağlığı geliştirme programlarının çoğunluğu, çalışanın sağlığına
odaklanmaktadır. Öte yandan programlar, kurum bünyesinde bulunan çalışanların, ailelerinin, içinde
yaşadıkları toplumun ve firmanın ürünlerini kullanan tüketicilerin de sağlığına ilişkin faaliyetleri
içermeyi gerekli kılmaktadır.
İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının temel alındığı konular;


iş ve kullanılan malzemelere ilişkin sağlık tehlikelerinden korunma yolları,



kaza ve yaralanmaların önlenmesi,



tütün, alkol ve madde kullanımının önlenmesi,



fiziksel egzersiz,



sağlıklı beslenme,



kilo kontrolü,



stresle baş etme yolları,



şiddetin önlenmesi,
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kanser taraması vb. pek çok konuyu kapsayabilir.

Programların temel amacı; çalışanların işyeri ortamında sağlıklarını olumsuz olarak
etkileyen biyolojik, fiziksel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak, çalışanları sağlıklarını nasıl
koruyacakları konusunda eğitmek ve onları dengeli beslenme, düzenli fiziksel egzersiz, tütün ve alkol
kullanımının azaltılması vb. olumlu sağlık davranışlarına yönlendirmektir
Bu programlardaki girişimler;


sağlık eğitimi, sağlık taramaları, danışmanlık hizmeti,



gürültünün azaltılması, havalandırma, ışıklandırma,

 bireysel çalışma mekanlarının sağlanması ve koruyucu önlemler alınması gibi güvenli ve
sağlıklı fiziksel ortamın sağlanması,

işyerinde tütün kullanımın yasaklanması gibi sağlıklı yaşam davranışları için idari
önlemler alınması
 spor salonu, yemekhane gibi destekleyici ortamların oluşturulması vb. çalışanlara ve
çalışma ortamına yönelik pek çok farklı yaklaşımı içerebilir .

11.1.3. İşyerinde Sağlık Eğitimi Uygulamaları
İşyerinde sağlığı geliştirme etkinlikleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan sağlık
eğitimi yaklaşımı, farkındalık yaratma ve bilgilendirme amacıyla kullanılabileceği gibi, beceri
geliştirme ya da sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarda değişiklik yaratma amacıyla da kullanılabilir.
Bilgilendirme Eğitimleri
•

Amaç: Bilinçlendirmek, bilgi vermek, tutum değişimine yardım etmek

•

Yararlılığı: Beceri eğitimlerine göre daha düşük

•

Hedef grup: Geniş gruplar

•

Eğitim süresi: Kısa (Genellikle birkaç saat)

•

Maliyet: Düşük

• Aktivite örnekleri:
toplantıları, konferanslar

Broşür vb.

materyal

dağıtımı,

bilgilendirme

Beceri/ Tutum/ Davranışa Yönelik Eğitimler
• Amaç: Bilinçlendirmek, bilgi vermek, davranış ve tutum değişikliği yaratmak, sağlık
risklerinden korunma becerileri kazandırmak
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•

Yararlılığı: Yüksek

•

Hedef grup: Genellikle 20 kişiyi aşmayan küçük gruplar

•

Eğitim süresi: Uzun (Genellikle birkaç güne yayılan eğitimler)

•

Maliyet: Orta/ yüksek

•

Aktivite örnekleri: Bir program dahilinde gerçekleştirilen akran eğitimleri

Danışmanlık
• Amaç: Bilgi vermek, davranış ve tutum değişikliği, korunma becerileri, problem çözme
ve başa çıkma becerileri kazandırmak, psikososyal destek sağlamak
•

Yararlılığı: Yüksek

•

Gizlilik: Mutlaka gerekli

•

Hedef grup: Kişisel

•

Maliyet: Yüksek

•

Aktivite örnekleri: Çalışanlar için danışmanlık hizmeti

Sağlığı geliştirme programları kapsamında uygulanacak sağlık eğitiminde, sağlıkla ilgili
davranışları etkileyebilen ve eğitim müdahaleleri ile değiştirilebilen üç tip faktör üzerinde
durulmaktadır.Bunlar:
Hazırlayıcı faktörler
Olanak sağlayıcı faktörler
Güçlendirici faktörlerdir.
Hazırlayıcı faktörler; bilgi, tutum, inançlar ve son yıllarda değerler ve algılamalar
“hazırlayıcı faktörler” arasında sayılmaktadır. Özellikle, değerler ve algılamalarda değişiklik
sağlamak için karşılıklı etkileşimi sağlayan yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.
Olanak sağlayıcı faktörler; Sağlık davranışlarında etkili bir diğer faktör olan “Olanak
sağlayıcı faktörler” davranışların uygulanmasını sağlayan yapısal (kaynak, zaman, düzenleme vb.)
faktörleri içermektedir.
Güçlendirici faktörler ise aile ya da toplum tarafından bir davranışın kabul edilmesi ya da
edilmemesi gibi davranışın sürdürülmesini etkileyen faktörleri (akran etkisi vb.) içerir.
Etkili sağlık eğitimi programlarının, bu üç faktöre yönelik öğrenme deneyimlerini
birleştirmesi gerekmektedir.
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SOLVE Programı
Dünyada uygulanan işyeri sağlık eğitimi programları arasında son yıllarda kullanımı giderek
artan programlardan biri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından geliştirilen “SOLVE”
Programıdır. Bu program, işyerindeki beş psikososyal sorun alanına (tütün kullanımı, alkol ve madde
kullanımı, stres, şiddet ve HIV/AIDS) yönelik geliştirilen, koruma üzerine odaklanan ve karşılıklı
etkileşimin sağlandığı bir eğitim programıdır. Yöneticiler için hazırlanan SOLVE eğitim paketleri
politika geliştirmeye yönelikken, çalışanlar için hazırlanan SOLVE eğitim paketleri çalışanların
eğitimi ve yukarıda bahsedilen beş psikososyal alana özel eylem planları oluşturmaya yöneliktir

11.2. Sağlığı Geliştirme Programı Modeli
İşyerinde sağlığı geliştirme programı; sorunların tanılanmasından programın sonuçlarının
değerlendirilmesine kadar olan bir dizi faaliyeti planlamayı gerektirir. Bu amaçla geliştirilen ve işyeri
hekimleri ve işyeri hemşireleri tarafından etkin olarak kullanılan “Sağlığı geliştirme programı
modeli” bu konuda geliştirilmiş modellerden biridir. Şekil 11.1’de görüldüğü gibi model;


Tanılama,



Planlama,



Uygulama



Değerlendirme olmak üzere dört temel bileşeni içermektedir.
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11.2.1. Tanılama Aşaması
Bu aşamada yapılacak girişimler aşağıdaki aşamaları içermektedir


Orta ve üst düzey yöneticilerin programı değerlendirmeleri ve onaylamaları sağlanır

 Şirketin finansal, fiziksel, yer, araç-gereç, personel destek düzeyleri ve çalışanların uygun
zamanları belirlenir
 Şirketin içsel ve dışsal olanakları değerlendirilir. İçsel olanakları kapsamında yiyecekiçecek, fiziksel egzersiz alanları vb., dışsal olanakları kapsamında ise konu ile ilgili iletişim
kurulabilecek sivil toplum kuruluşları ve sağlık merkezleri örnek verilebilir.
 Çalışanların gereksinimleri belirlenir.Çalışanların gereksinimlerini belirlemede işyeri
hekimi ve hemşiresi, çalışanların sağlık davranışlarını ve ilgilerini belirler. Çalışanların sosyodemografik özellikleri, bilgi gereksinimleri, yaptıkları iş ve iş riskleri, çalışanların sağlık göstergeleri,
çalışanların sağlık ilgileri ile ilişkili veriler, programın konusunun belirlenmesinde etkilidir.

11.2.2. Planlama Aşaması
Planlama aşaması aşağıdaki süreçleri içerir:


Bir danışma komitesinin kurulması



Ölçülebilir amaç ve hedeflerin belirlenmesi



Etkinliklerin uygulanması ve tamamlanması için uygun zamanın belirlenmesi



Programın içeriğinin ve sunum stratejilerinin geliştirilmesi



Program kaynaklarının tanımlanması



Değerlendirme yöntemlerinin kriterlerinin belirlenmesi



Bütçenin ayarlanması

Bir danışma komitesinin kurulması: Sağlığı geliştirme programının danışma komitesi,
çalışanların ve yöneticilerinin programa katılmaları ve sağlık davranışlarını değiştirmelerini
destekleyen çevresel koşulları oluşturmaları yönünde onları cesaretlendirir. Önerilen komite üyeleri
aşağıda sıralanmıştır;


İşyeri hekimleri ve hemşireleri ve diğer sağlık profesyonelleri,



Çalışanların liderleri,



Kampanyaya destek veren yönetim temsilcileri,
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Bölüm sorumluları,



Programın diğer alanlarından sorumlu olan kişiler (beslenme ile ilgili görevliler)



Birlik/ dernek/ sendika temsilcileri.

Ölçülebilir amaç ve hedeflerin belirlenmesi: Programın başarısının ölçülmesinde temel
amaçlar ve hedefler belirlenmelidir
Örneğin;
Amaç, “Çalışanlara düzenli ve yeterli fiziksel egzersiz hakkında bilgi ve davranış
kazandırılması”
Hedefler; programda uygulanan aktivitelerde yer alan bir durumu, davranışı ya da istenilen
bireysel değişimi ifade eder. Hedefler, bir bilgi, davranış ya da biyomedikal bir ölçü içermelidir.
Hedef örnek 1: “Düzenli ve yeterli fiziksel egzersiz hakkında bilgi elde edinilmesi” bilgiye
yönelik bir hedeftir
Hedef örnek 2: “Program sonunda çalışanların haftada en az üç kez 30’ar dakika fiziksel
egzersiz yapması” davranışsal bir hedeftir.
Hedef örnek 3: “Kan şekerinin 100’ün altına düşmesi” biyomedikal bir hedeftir
Etkinliklerin uygulanması ve tamamlanması için uygun zamanın belirlenmesi: Sağlığı
geliştirme programları geliştirilirken bir zaman takviminin oluşturulması, programda yer alacak
aktivitelerin mantıksal bir sıra içinde verilmesine yardımcı olur. Programın akışı ve süresi aşama
aşama belirlenmelidir. Ayrıca çalışanların katılımını arttırmak için programlar, sigara bırakma günü,
kalp haftası vb. ulusal kampanyalarla aynı günlerde başlatılabilir.
Program geliştirmede zaman takvimini oluşturulması ile ilgili temel noktalar aşağıda
belirtilmiştir.


Seminerler her ay aynı gün ve saat için planlanmalıdır.

 Düzenli fiziksel egzersiz, işyerinde duş imkânı varsa öğle yemeği saatinde, duş olanağı
yoksa çalışma saatinin sonunda planlanmalıdır. Yaz aylarında uygulamalar dışarıda yapılabilir.
 Gün içinde yapılan uygulamalar, çalışanların eşleri veya diğer vardiya çalışanları için
tekrarlanabilir.
 Programlar konuyla ilgili olan ulusal günlerde başlatılabilir. Örn: kalp haftasında, kanserle
savaş günü veya sigara bırakma gününde ilgili programlar başlatılabilir. Böyle bir durumda çalışanlar
konuyu yazılı ve görsel medyadan da takip edebileceği için katılım düzeyi artabilir.
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 Programlar yavaş ve uzun bir süreyi kapsamalıdır (8-10 hafta). Programların aynı gün ve
saatte olmasına özen gösterilmelidir.


Programla ilgili sonuçlar haber panolarında duyurulmalıdır.

Programın içeriğinin ve sunum stratejilerinin geliştirilmesi: Program içeriklerinin amaçlar
ve hedeflere dayalı olarak belirlenmesi gereklidir. Çalışanlarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi
için kurumun sağlığa ilişkin felsefesinin; çalışanların risk faktörlerinin izlenmesi, stres yönetimi
ve stresle baş etme becerilerinin arttırılması, sigarayı bırakma, kilo verme, beslenme, fiziksel
egzersiz gibi alanlara odaklanan programlar düzenlemeye uygun olması gereklidir.Yaş, cinsiyet, algı,
sosyal ve aile desteği gibi faktörler sağlığı geliştirme programlarına katılımı etkileyebilir. Örneğin,
yapılan çalışmalarda kadınların programlara katılmada daha istekli olduğu ve aile desteğinin olumlu
sağlık davranışını sürdürmede etkili olduğu görülmüştür.

11.2.3. Uygulama Aşaması
Uygulama aşaması, planlama aşamasında yer alan içeriğin uygulanması ile ilgilidir ve
programın harekete geçirilmesi olarak tanımlanır. Programın uygulanmasında aşağıdaki aşamalar göz
önüne alınabilir


Çalışanların programa kayıt yaptırmalarını sağlama



Farkındalık yaratma,



Davranış değişimi



Girişimlerin uygulanması



Destekleyici bir çerçevenin oluşturulması önemli konular arasındadır.

Çalışanların programa kayıt yaptırmalarını sağlama
Programa kayıt yaptırmak, katılımcıların programın amacını anlamaları ve programın
beklentilerini belirlemelerine olanak sağlar.Programa katılacak çalışanlara; programda yer alan
hedeflerin ve girişimlerin nasıl değerlendirileceğinin, hedefle ilgili kısa ve uzun vadede beklenen
sonuçların nasıl ve ne zaman değerlendirileceğinin açıklanması ve tartışılması önerilmektedir.
Farkındalık yaratma
Farkındalık yaratma, işyerlerinde sağlığı geliştirme programlarının en önemli stratejisidir.
Farkındalık stratejileri O’ Donnell (2002) tarafından; “Bireylerin sağlık üretkenliklerini arttırmak,
bilgi düzeylerini arttırarak belirlenen hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak, davranış değişimlerini
desteklemek, çözümlemesine yardımcı olmak ve bilginin yayılmasını ve aktarılmasını sağlamak için
kullanılan aktiviteler” olarak tanımlanmıştır. Bu aşamada düzenlenecek program ile ilgili olarak
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çalışanların katılacağı toplantılar,konferanslar, tarama programları düzenlenebilir. İlgili broşürler
dağıtılabilir.
Davranış Değişimi
Bu aşama, değişimi gerekli olan davranışa ilişkin farkındalığın arttırılmasını takip eder.
Davranış değişimi yaklaşımı, davranışların temellerinin anlaşılmasında önemlidir ve sağlıksız
davranışların sağlıklı davranışlara dönüştürülmesinde bireye yardımcı olan stratejiler olarak
tanımlanır.
Sağlık Davranışları Değişim Stratejileri:
•

Değişime hazırlık,

•

Referans güçler,

•

Hedef belirleme ve bireysel yönetim,

•

Destek/ teşvik ediciler,

•

Davranış sözleşmeleri.

11.2.4. Değerlendirme Aşaması
Sağlığı geliştirme programlarının son bölümü programın değerlendirilmesidir. Değerlendirme,
planlama aşaması ile birlikte başlarken, geribildirimlerle son bulmakta, programın öngördüğü hedef
ve amaçların hangilerine ulaşıldığına ve programın yeterlilik ve yetersizlikleri ile ilgili bizlere
geribildirim vermektedir. Tablo 11.2’de programların sonuçları ile ilgili örnekler verilmiştir (14).
Tablo 11.2: İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının sonuçları ile ilgili bazı örnekler
Üretkenliğin
geliştirilmesi

İşe devamsızlığın azalması
Kalitenin yükselmesi
Moralin artması
Kuruluş hedefleri ve ilkelerinin korunması
Yetenek ve bireysel özelliklerin geliştirilmesi
Daha yüksek kaliteye sahip bölüm/ birim geliştirilmesi
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Maliyetin azaltılması

Var olan sağlık sigortası giderlerinin azalması
Var olan hayat sigortası giderlerinin azalması
Sağlığın yararlarının uzun vadeli etkileri ile sağlık giderlerinin
azalması
Toplum sağlığı göstergelerinin iyileşmesi

Kuruluş imgesinin
geliştirilmesi,
güçlendirilmesi

Genel görünürlülüğün artması
İlgili ve sorumlu işverenin olumlu etkileri
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Uygulamalar
1) Çalıştığınız kurumda hangi tür sağlığı geliştirme programları yapılıyor? Araştırınız.
2) “İşyeri sağlığı geliştirme programı” anahtar kelimesi ile arama motorlarından tarama
yapınız. İlgi duyduğunuz bir programı inceleyiniz ve kullanılan davranış değişim tekniklerini
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) İşyerlerinde yapılacak sağlığı geliştirme programlarının çalışan sağlığı üzerindeki
etkilerini neler olabilir? Bu programlar toplum sağlığını etkiler mi?
2) Siz bir çalışan olarak hangi sağlığı geliştirme programlarına katıldınız? Tartışınız
3) Sizin çalıştığınız kurumda bu tür programlar düzenleniyor mu? Tartışınız
4) İşyeri sağlığı geliştirme programı modelinin kavramasal yapısını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son yıllarda çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sağlık sorunlarının büyük bölümünün
olumsuz sağlık davranışlarıyla ilişkili olduğunu ve buna paralel olarak da tedavi giderlerinin
giderek artığını belirtmektedir. Olumlu sağlık davranışı kazandırmayı amaçlayan iş sağlığı
geliştirme programalarının uygulandığı işyerlerinde üretkenliğin ve çalışanların
memnuniyetlerinin artığını, sağlık bakım giderlerinin azaldığını, işe devamsızlıkların azaldığını
gösteren sonuçlar programlara verilen önemi artırmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda firma
yöneticilerinin çalışanların sağlığını geliştirmeye yönelik programları desteklemelerine de neden
olmuştur. İşyerleri sağlığı geliştirme programalrının etkin olaark uygulandığı ve değrlendirildiği
yerler olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın ve ailesinin bir bütün olarak değerlendirildiği bu
programlar ile aynı zamanda toplum sağlığı da olumlu etkilenebilecektir.
Bu ünitede işyeri sağlığı geliştirme programlarının temel özellikleri ve işyeri sağlığı
geliştirme modeli açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İşyerlerinde sağlığı geliştirme programları başarıyla uygulanabilir. Bunun nedenleri
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez.
a) Çalışanların organize bir topluluk olması
b)

Çalışanlara ulaşma kolaylığı

c)

Çalışanların eğitim düzeylerinin iyi olması

d) Çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi
e) Aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay
oluşturulabilmesi
2) Aşağıda yer alan sağlık eğitimi uygulamalarından hangisinin maliyeti düşüktür?
a) Beceri Eğitimleri
b) Tutum Eğitimleri
c) Davranışa Yönelik Eğitimler
d) Danışmanlık Eğitimleri
e) Bilgilendirme Eğitimleri
3) Aşağıdaki girişimlerden hangisi işyeri sağlığı geliştirme modelinin tanılama
aşamasında yer almaz?
a) Şirketin finansal, fiziksel, yer, araç-gereç, personel destek düzeyleri ve çalışanların
uygun zamanları belirlenir
b) Bütçenin ayarlanması sağlanır
c) Şirketin dışsal olanakları değerlendirilir
d) Şirketin içsel olanakları değerlendirilir
e) Çalışanların gereksinimleri belirlenir
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4) İşyeri sağlığı geliştirme programları kapsamında programın hedefi “Düzenli ve
yeterli fiziksel egzersiz hakkında bilgi elde edinilmesi” olarak geliştirilmiştir. Bu hedef hangi tür
hedeftir?
a) Bilgiye dayanan bir hedeftir
b) Davranışsal bir hedeftir
c) Kişiye özel bir hedeftir
d) Biyomedikal bir hedeftir
e) Gruba özel bir hedeftir
5) Aşağıdakilerden hangisi Üretkenliğin geliştirilmesi amaçlı işyeri sağlığı geliştirme
programlarının olumlu sonuçlarından değildir?
a)

Kalitenin yükselmesi

b) Moralin artması
c) Üretkenliğin azalması
d) Kuruluş hedefleri ve ilkelerinin korunması
e) Yetenek ve bireysel özellikleringeliştirilmesi
6) İşyerlerinde yapılacak sağlığı geliştirme programlarının çalışan sağlığı üzerindeki
etkilerini yazınız.
7) İşyeri sağlığı geliştirme programları kapsaminda yürütülecek sağlik eğitimi
uygulamalarının özelliklerini açıklayınız.
8) İşyeri sağlığı geliştirme program modelinin tanılama aşamasındaki faaliyetleri
açıklayınız.
9) İşyeri sağlığı geliştirme program modelinin planlama aşamasındaki faaliyetleri
açıklayınız.
10) İşyeri sağlığı geliştirme program modelinin değerlendirme aşamasındaki faaliyetleri
açıklayınız.

Cevaplar: 1) c, 2) e, 3) b, 4) a, 5) c
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12. TOPLUM GRUPLARINDA SAĞLIĞI GELİŞTİRME
UYGULAMALARI: İŞYERİ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMININ
BİLEŞENLERİ -II 2

Bu ünitenin içeriği aşağıda künyesi belirtilen kitap temel alınarak hazırlanmıştır.
yazarların izni alınmıştır.
2

Yıldız,A.N., Çaman, Ö.K., Esin,M. N. (2012) İşyerinde Sağlığı Geliştirme programları. Ankara:
Aydoğdu ofset. (ISBN: 978-605-86486-0-9).
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1 İşyeri Sağlığı Geliştirme Programının Bileşenler
12.2. İşyerinde Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi
12.3. İşyerinde Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi
12.4.İşyerinde Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
12.5. İşyerinde Zararlı Düzeyde Alkol Kullanımının Önlenmesi
12.6. İşyerinde Şiddetin Önlenmesi
12.7. İşyerinde Ruh Sağliğinin Geliştirilmesi
12.8.İşyeri Sağlık Taramaları
12.9. İşyerinde Sağlığı Geliştirme Programlarının Başarısı Için Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşyeri sağlığı geliştirme programının bileşenleri nelerdir?
2) İşyerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi girişimleri neler
olabilir?
3) İşyerinde tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve zararlı düzeyde alkol
kullanımının önlenmesi ile ilgili çalışmalar neler olabilir?
4) İşyerinde şiddetin önlenmesi ve ruh sağlığının geliştirilmesi için yapılması
gerekenler neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İşyeri Sağlığı Geliştirme
Programının Bileşenler

İşyeri sağlığı geliştirme
programının bileşenlerini
sıralamak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Sağlıklı
Beslenmenin
Geliştirilmesi

İşyerinde sağlıklı
beslenmenin
geliştirilmesinin önemini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Fiziksel
Aktivitenin Geliştirilmesi

İşyerinde fiziksel
aktivitenin geliştirilmesinin Okuyarak/Araştırarak
önemini kavramak

İşyerinde Tütün
Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi

İşyerinde tütün ürünlerinin
zararlarının önlenmesinin
önemini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Zararlı Düzeyde
Alkol Kullanımının
Önlenmesi

İşyerinde zararlı düzeyde
alkol kullanımının
önlenmesinin önemini
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Şiddetin
Önlenmesi

İşyerinde Şiddetin
Önlenmesi ile ilgili
önlemeleri tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Ruh Sağlığının
Geliştirilmesi

İşyerinde ruh sağlığının
geliştirilmesi ile ilgili
girişimleri açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

İşyeri Sağlık Taramaları

İşyeri Sağlık Taramaları
hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde Sağlığı
Geliştirme Programlarının
Başarısı Için Öneriler

İşyerinde sağlığı geliştirme
programlarının başarısı için Okuyarak/Araştırarak
önerileri açıklamak
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Anahtar Kavramlar
İşyeri
Sağlığı geliştirme programları
Beslenme
Fiziksel aktivite
Ruh sağlığı
İşyeri şiddeti
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Giriş
İnsanlar tarihin her döneminde çalışma hayatının içinde olmuş, çalışanların iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin sorunlar zaman içinde giderek çeşitlenmiş ve artmıştır. İş ve sağlık arasında
iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani bir yandan iş ve çalışma hayatı çalışan insanın sağlığı
üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olurken, çalışan kişinin sağlığı da iş ve çalışma
hayatı üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü Ortak Komitesi tarafından 1951
yılında yapılmış olan iş sağlığı tanımı, bütün çalışma alanlarını kapsayacak şekilde ifade
edilmektedir: “İş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik
hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır”Daha sonraları bu tanıma
sağlığı geliştirme yaklaşımı da eklenmiştir.
Sağlığı geliştirme kavramı; “İnsanların ve toplulukların kendi sağlıklarını belirleyen
faktörleri kontrol etmeleri ve bu yolla kendi sağlıklarını geliştirmeleri” olarak tanımlanmıştır.
İşyerleri, sağlığı geliştirici etkinlikler ve sağlık eğitimi açısından önemli fırsatlar yaratmaktadır.
Bugüne kadar yapılan pek çok çalışma, işyerlerinde yapılan eğitimsel, örgütsel ya da davranışsal
boyutlardaki sağlığı geliştirme müdahalelerinin, çalışanların sağlık düzeyini ve iş verimini
arttırdığını, ayrıca işe devamsızlık düzeyini, iş kazalarını ve sağlık harcamalarını azalttığını
göstermektedir.
Bu ünitede işyeri sağlığı geliştirme programlarının temel bileşenleri tüm yönleri ile
açıklanmıştır.
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12.1. İşyeri Sağlığı Geliştirme Programının Bileşenleri
İşyerinde sağlığı geliştirmeye yönelik geliştirilen programlar, hem çalışanlara hem de
işyeri ortamına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda başlıca çalışma alanları aşağıda
sıralanmıştır:


İşyerinde Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi



İşyerinde Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi



İşyerinde Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi



İşyerinde Zararlı Düzeyde Alkol Kullanımının Önlenmesi



İşyerinde Şiddetin Önlenmesi



İşyerinde Ruh Sağlığının Geliştirilmesi



İşyeri Sağlık Taramaları

12.2. İşyerinde Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi
Beslenme ve hastalık ilişkisi yıllardır üzerinde önemle durulan konular arasındadır.
Yapılan çalışmalar, beslenme ve hastalık ilişkisi için güçlü kanıtlar sunmaktadır. Buna göre
sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğu gibi tam tersi
sağlıklı beslenme ise pek çok hastalık açısından önemli bir koruyucu faktördür.
Özellikle yüksek gelirli ülkelerde yapılan çalışmalar; yüksek kalorili, hayvansal
yağlardan zengin, lifli gıdalardan, meyve ve sebzeden fakir beslenmenin kalp ve damar
hastalıkları ve pek çok kanser ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Örneğin, dünyada ölümlerin
%2,8’inin (1,7 milyon ölüm) meyve ve sebzeden fakir beslenmeye bağlı olduğu
hesaplanmaktadır.
Günümüzde beslenme ile ilişkili olarak şişmanlık da hastalık ve ölümler açısından
önemli bir risk faktörüdür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya çapında 2,8
milyon insan, fazla kilolu ya da şişman olması nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Şişmanlık;
şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları ve kanser açısından önemli bir risk
faktörü olarak kabul edilmektedir. Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, bugün başlıca kanserlerin
yaklaşık üçte birinin sağlık beslenme ve düzenli fiziksel egzersiz ile önlenebileceğini rapor
etmektedir.
2008 yılı verilerine göre dünyada, 20 yaş üstü erişkinlerin %35’i fazla kiloludur.
Dünyada şişmanlık sıklığı, 1980 yılından bugüne kadar iki kat artmıştır. Şişmanlık ülkemiz için
de giderek önemi artan bir sorundur. Türkiye Sağlık Araştırması (2008) sonuçları, Türkiye’de 15
yaş üzeri nüfusun %32,4’ünün fazla kilolu, %15,2’sinin şişman olduğunu göstermektedir. Bu
çalışmaya göre şişmanlık sıklığı kadınlarda daha yüksektir (%18,5) . Türkiye Nüfus ve
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Sağlık Araştırması (2008) sonuçları da Türkiye’de 15-49 yaş arası evli kadınların %58,4’ünün
fazla kilolu ve şişman olduğunu göstermektedir .
Bu verilerden hareketle, işyerlerinde sağlığı geliştirme etkinlikleri içinde yer alabilecek
en önemli konulardan birisi çalışanların sağlıklı beslenmesine yönelik çalışmalardır. Bu
çalışmalar arasında başta gelenler, çalışanların yeterli ve dengeli beslenme konusunda
farkındalıklarının arttırılması, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmetlerinin
sağlanması, işyerlerinde düzenli yemek hizmeti verilmesi, kantin, kafeterya vb. yerlerde sağlıklı
gıdaların satışına öncelik verilmesi gibi sağlıklı beslenme olanaklarının arttırılmasıdır.

12.3. İşyerinde Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi
Fiziksel aktivite, vücutta enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanmasının en önemli
belirleyicilerindendir. 2008 yılı verilerine göre dünyada 15 yaş üzeri erişkinlerin üçte birinin
fiziksel aktivite düzeyi yetersizdir.
Her yıl yaklaşık 3,2 milyon ölüm yetersiz fiziksel aktiviteye bağlanmaktadır. Yetersiz
fiziksel aktivite, dünyada meydana gelen ölümlerde etkili olan başlıca risk faktörleri arasında
dördüncü sıradadır. Yapılan çalışmalar, fiziksel aktivite düzeyi düşük olan bireylerde ölüm
riskinin, haftanın çoğu günü en az 30 dk. orta düzeyde fiziksel egzersiz yapanlara göre %20-30
daha fazla olduğunu göstermektedir. Düzenli fiziksel egzersizin kalp ve damar hastalıkları, şeker
hastalığı, depresyon gibi hastalıkların yanı sıra meme ve kalın barsak kanseri riskini de azalttığı
bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, Avrupa ülkelerinde yeterli düzeyde fiziksel aktivitenin
olması halinde meme, kalın barsak, akciğer, prostat, rahim ve yumurtalık kanserleri olmak
üzere yılda ile 330.000 arasında kanserin önlenebileceği belirtilmektedir .
Dünya Sağlık Örgütü tarafından erişkinler için önerilen fiziksel aktivite düzeyi, haftada
beş veya daha fazla gün, günde en az 30 dakika süren ve kalp atışlarını hızlandıran orta/yoğun
fiziksel egzersizdir.
İşyerlerinde, çalışanlarının sağlığını geliştirme etkinlikleri arasında fiziksel aktivitenin
arttırılmasına yönelik çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmalar arasında; çalışanların fiziksel
egzersizin önemi konusunda bilinçlendirilmesi, fiziksel egzersizi özendiren kampanyalar,
çalışma saatleri ve molaların egzersiz yapmaya elverişli şekilde düzenlenmeye çalışılması,
işyerlerinde spor salonu gibi spor olanaklarının arttırılması ya da işyerine yakın spor salonlarının
kullanımının sağlanması yer almaktadır.

12.4. İşyerinde Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tütün, dünya çapında en önemli sekiz ölüm nedeninin altısı
için risk faktörü ve dünya çapındaki ölümlerin en önlenebilir nedenidir. Dünyada her yıl
yaklaşık altı milyon insan, tütün ürünlerinin doğrudan kullanımı ya da tütün dumanından pasif
etkilenim nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Bu ölümler arasında 600.000’den fazlası tütün
dumanından pasif etkilenime bağlıdır. Bu nedenle bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra yasal
düzenlemelerin yapılması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır.
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Tütün ürünlerinin kullanımı, Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bir toplum sağlığı
sorunudur. Türkiye’de 2008 yılında yapılan Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’na göre sigara
kullanım sıklığı 15 yaş üzeri erişkinlerde %31,2’dir (Erkeklerde %47,9, kadınlarda %15,2).
Buna göre Türkiye’de yaklaşık 12 milyon erkek ve dört milyon kadın sigara içmektedir. Aynı
araştırmanın sonuçları, Türkiye’de 30,5 milyon yetişkinin (%59,7) sigara içilen evlerde
yaşadığını ve bu sayının yaklaşık 20 milyonunun sigara içmeyen kişiler olduğu göstermektedir .
Türkiye’de son yıllarda tütün kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler, vergilerin
arttırılması, bilinçlendirme çalışmalarının hızlanması gibi önemli gelişmeler sağlanmakla
birlikte, tütün kullanımı halen en önemli halk sağlığı sorunları arasındadır.
Tütün ürünlerinin kullanımı, iş sağlığı ile de yakından ilgilidir. Çalışanların tütün
ürünlerini kullanımı ya da tütün dumanından pasif etkilenimleri, ciddi hastalıklar ve erken ölüm
için önemli risk faktörleridir. Bu nedenle tütün konusu, dünya çapında işyerlerinde sağlığı
geliştirme etkinlikleri kapsamında yaygın olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmalar, DSÖ’nün 1992
yılında “Sigarasız işyerleri: daha güvenli ve daha sağlıklı” sloganı ile hız kazanmış , ardından
2000 yılı DSÖ ve ILO tarafından “Sigarasız işyeri” yılı olarak ilan edilmiştir. Günümüzde
özellikle Avrupa ve ABD’de başarılı uygulamaları bulunmaktadır.
İşyerlerinde sağlığı geliştirme kapsamında tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi için
başlıca üç yaklaşım;


Çalışanların tütün ürünlerini kullanma alışkanlığını edinmemesi,

 Tütün kullanımını bırakmak isteyenlere destek sağlanması (sigara alışkanlığından
kurtulma),


Tütün dumanından pasif etkilenimin önlenmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda kullanılan yöntemler ise çalışanlar için sağlık eğitimleri,
işyerinde tütün kullanımının önlenmesi için yazılı politika oluşturulması, yazılı uyarılar asılması
gibi idari önlemler, tütün ürünlerinin işyeri ortam faktörleri ile etkileşiminin önlenmesi, tütün
kullanımının bırakılmasına yönelik destek/danışmanlık hizmeti ve tedavi
için sağlık
kuruluşlarına yönlendirme vb. olabilir. Yapılan çalışmalar, sigara içen çalışanlara işyerinde
sağlanan desteğin, sigarayı bırakmayı kolaylaştırdığını göstermektedir.

12.5. İşyerinde Zararlı Düzeyde Alkol Kullanımının Önlenmesi
Alkolün zararlı miktarlarda kullanımı, dünyada erken ölümler ve sakatlıklar açısından en
önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır. 2004 yılı verilerine göre dünya çapında 2,3 milyon
insan aşırı alkol kullanımı nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu sayı tüm ölümlerin %3,8’ini
oluşturmuştur . Alkol kullanımı ile ilişkili ölümlerin büyük çoğunluğu kanser, kalp ve damar
hastalıkları ve siroz gibi hastalıklara bağlıdır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre
Türkiye’de 2008 yılında alkol kullanım sıklığı erkeklerde %18,8, kadınlarda %3,3 ve toplamda
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%10,9’dur . Türkiye Hastalık Yükü Çalışması’na (2004) göre; alkol kullanımına bağlı ölüm
sayısı 13.435 olarak hesaplanmıştır.
Alkolün zararlı düzeylerde kullanımı, sağlık sorunlarının yanı sıra işyerinde de sorunlara
yol açmaktadır. Bu sorunların başlıcaları; işe devamsızlık, üretkenlikte azalma, işyerinde hata ve
kazalarda artış, kalp-damar hastalıkları, siroz gibi sağlık sorunları, bu sorunlara bağlı işgücü
kaybı, mali kayıplar ve iş arkadaşları ile iletişim sorunlarıdır.
Bu veriler ışığında, işyerlerinde çalışanların alkolün zararlı düzeyde kullanımı ile ilişkili
sağlık riskleri konusunda farkındalıklarının arttırılması, alkol kullanımı ile ilgili yazılı bir
politika oluşturulması, alkol kullanımına bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı ve tedavisi, alkol
bağımlılığı durumunda uygun danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirme
önem taşımaktadır.
İşyerinde sağlığı geliştirme amacıyla benzer yaklaşımlar, çalışanlar arasında alkol
dışındaki maddelerin kullanımı için de geçerlidir.

12.6. İşyerinde Şiddetin Önlenmesi
Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, “Fiziksel ya da psikolojik gücün; bireyin kendisine, başka
birine, bir gruba ya da topluluğa karşı yöneltilerek, yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişim
bozukluğu ya da yoksun bırakmaya yol açma olasılığı büyük olan eylemlerin bilinçli olarak
gerçekleştirilmesi ya da bu eylemlerde bulunmakla tehdit edilmesi” olarak tanımlamaktadır.
Şiddet temel olarak üç tipte incelenmektedir: Kişinin kendisine uyguladığı şiddet, kişiler arası
şiddet ve toplu şiddet. Şiddet eylemleri, içeriği bakımından fiziksel, cinsel, psikolojik ve yoksun
bırakma/ ihmal olmak üzere dört grupta değerlendirilmektedir.
İşyerinde şiddet, çalışanların işle ilgili ortamlarda saldırı, istismar, tehdit ve diğer şiddet
davranışlarına maruz kalmalarıdır. İşyerlerinde yaşanan şiddet olayları uygulayanlara göre
değişmekte ve suça niyet ederek uygulanan şiddet davranışları, müşteri ya da tüketicinin
çalışana karşı uyguladığı şiddet davranışları, işverenin çalışana ya da çalışanın bir başka çalışana
karşı uyguladığı şiddet davranışları ve kişiler arası ilişki ile meydana gelen şiddet davranışları
şeklinde görülebilmektedir.
Çalışma hayatında yaşanan şiddet, çalışanları hem fiziksel hem de ruhsal yönüyle ciddi
biçimde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar, herhangi bir şiddete, tacize ya da aşağılanmaya
maruz kalan çalışanların sağlıkla ilgili şikayet sıklığı, stres düzeyi, tükenmişlik hissi ve işe
gelmedikleri gün sayısının daha fazla olduğunu göstermektedir.
Çalışmalara göre; işyerlerinde şiddet görülme sıklığını etkileyen bazı faktörler
bulunmaktadır:
 Çalışanların işyerindeki konumu (kısa dönem sözleşmeli ya da sözleşmesiz
çalışanların şiddete maruz kalma sıklığı daha fazladır)
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Cinsiyet (kadınlar genellikle daha fazla şiddete uğramaktadır)



Yaş (özellikle çocuklar)

 İş yükü / zaman sınırlaması (artan iş yükü ve zaman sınırlaması, iş ortamında stres
ve gerginlik düzeyini arttırmaktadır)


Hizmet sektöründe çalışmak



Değerli eşya / para bulundurulan işler



Özel gruplarla (madde bağımlılığı vb.) çalışmak

Ülkemizde yapılan sınırlı sayıda araştırma, işyerlerinde çalışanların daha çok psikolojik
şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Tespit edilmesi nispeten daha güç olan psikolojik
şiddetle mücadelede önemli gelişmeler yaşanmakta ve çalışanların psikolojik şiddete karşı yasal
korunma hakkına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
İşyerinde sağlığı geliştirme çalışmaları arasında; yasal düzenlemeler kadar işyeri
ortamının, çalışma düzeni ve ilkelerinin şiddeti önleyecek biçimde düzenlenmesi de büyük önem
taşımaktadır. İşyerinde şiddeti önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar; işyerinin büyüklüğü,
yeri, çalışma koşulları, olası şiddet nedenleri ve işyerine özel risk faktörleri gibi özellikler göz
önüne alınarak planlanmalıdır. Bu planlamaya işyeri çalışanlarının katılımının sağlanması da
planın başarılı bir biçimde uygulanması açısından değerlidir.
İşyerlerinde şiddetin önlenmesine yönelik süreç, genellikle aşağıdaki basamakları
içermektedir:
1. İşyerine özel risk değerlendirmesi yapılması (çalışanlarla görüşmeler, şiddet
vakalarının gözden geçirilmesi, işyeri ortam değerlendirmesi vb.)
2.

Koruyucu önlemlerin belirlenmesi

3.

Önlemlerin uygulanması

a. Stres ve şiddetin nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik teknik düzenlemeler (iş
saatleri ve yükünde düzenlemeler vb.),
b.

İşe uygun çalışanların işe alınması,

c. Kalabalığın önlenmesi, odaların düzeni, tuvalet varlığı, ses, koku, ışık, hava kalitesi
gibi çevresel düzenlemeler,
d.

Kontrollü giriş-çıkış, güvenlik görevlisi, kamera, alarm gibi güvenlik önlemleri,

e. Çalışanların stresle başa çıkma becerisine yönelik eğitimi, iletişim ve problem
çözümünün güçlendirilmesi, takım ruhunu güçlendiren grup çalışmaları,
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f. Stres ve şiddetin erken belirtilerinin farkına varılması, danışmanlık hizmeti, şiddet
mağdurlarına destek
4.

Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde geliştirilmesi.

12.7. İşyerinde Ruh Sağlığının Geliştirilmesi
İstatistiklere göre çalışan nüfusun yaklaşık %20’si, çalışma hayatı süresince bir ruh
sağlığı sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışanların yaşadıkları ruh sağlığı sorunları,
bireyleri olumsuz etkilemesinin yanı sıra çalıştıkları işyeri açısından da bazı olumsuz etkiler
barındırmaktadır. Çalışanların çalışma isteğinin azalması, iş veriminin ve üretkenliğin azalması,
işe devamsızlığın artması, yapılan işte hata payının ve kazaların artması, çalışanlar arasında
gerginliklerin ve çatışmaların artması, bu olumsuz etkilerden bazılarıdır.
Yapılan çalışmalar, işyerlerinde ruh sağlığı sorunları ve buna bağlı işe devamsızlığa
neden olan en önemli psikososyal faktörlerin; uzun çalışma saatleri, aşırı iş yükü ve iş baskısı,
yapılan iş üzerinde kontrolün az olması, karar verme mekanizmalarına katılamamak, yeterli
sosyal desteğin olmaması ve iş tanımının açık olmaması olduğunu göstermektedir.
İşyerleri, sundukları çalışma ortamı açısından çalışanların ruh sağlığını olumsuz
etkileyebileceği gibi, tam tersi biçimde ruh sağlığını geliştiren bir ortam da sunabilir. Çalışan
bireylerin inandıkları bir amaca yönelik çalışmalarını, yeterli maddi olanaklara sahip olmalarını
ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan çalışma ortamları, ruh sağlığını olumlu
etkileyecektir. Bu nedenlerle işyerlerinün, hem politika hem de uygulama düzeyinde, ruh
sağlığını geliştirme stratejileri ve girişimleri için önemli yerler olduğu vurgulanmaktadır.
Ruh sağlığını geliştirme: “ruh sağlığına olumlu etkileri olan ya da ruh sağlığını koruyucu
faktörlerin geliştirilmesi ya da arttırılması süreci” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram; sağlık
düzeyi, bireysel gelişim ve güçlenme ile ilişkili bireysel, sosyal ve çevresel faktörlerin
iyileştirilmesini içermektedir. Ruhsal sorunların/bozuklukların önlenmesi ise bu sorunların
oluşmasını ya da tekrarlamasını engellemek ya da geciktirmek, aynı zamanda var olan ruhsal
sorunların birey, aile ve toplum düzeyindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan
çalışmaları içermektedir. İşyerlerinde çalışanların sağlığını geliştirmek için hem koruyucu hem
de sağlığı geliştiren çalışmaları içeren kapsamlı bir yaklaşım gerekmektedir.
İşyerlerinde ruh sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimlerin en önemli
özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
Belirlenen risklerin azaltılması için örgütsel önlemlerin alınması
İşyerinde ruh sağlığı ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi
Çalışanların sağlığını ve iyilik halini geliştiren bir işyeri ortamı ve kültürü
oluşturmak
Esnek çalışma saatlerinin sağlanması
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Günlük yaşamda karşılaşılan güçlüklerle baş etmek konusunda destek sağlanması
(örneğin çocuk bakımı için kreş olanaklarının sağlanması)
Kariyer geliştirmeye yönelik olanaklar sunulması
Çok yönlü programlar geliştirilmesi (örneğin fiziksel egzersiz/ spor programı içeren
ruh sağlığı programları)
Ruh sağlığı konularında çalışanlara ve yöneticilere yönelik eğitimler verilmesi ve
farkındalığı arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi
Çalışanlar arasında yüksek stres düzeyi ve ruh sağlığı sorunlarının erken dönemde
tespit edilmesi ve uygun yönlendirmelerin yapılması
Ücretsiz psikososyal rehberlik ve danışmanlık hizmeti ya da desteği sağlanması
Ruh sağlığını geliştirme programlarına çalışanların ailelerinin katılımının sağlanması
Çalışanlara maddi destek sağlanması
İş dışında karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak konusunda profesyonel destek ve
önerilerin geliştirilmesi
Çalışanların ilgi alanları ve hobilerine yönelik sosyal etkinliklerin ya da topluma
yönelik etkinliklerin desteklenmesi
İşyerinde yeni çalışmaya başlayan çalışanlara destek olabilecek/ yol gösterebilecek
kıdemli çalışanların belirlenmesi.

12.8. İşyeri Sağlık Taramaları
İşyerlerinde yürütülebilecek koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer alan bir diğer
uygulama, hastalıkların erken dönemde tanısını sağlayan sağlık taramalarıdır. Erken tanı,
hastalıkların erken dönemdeki belirtilerinin ve bulgularının fark edilmesi temeline dayanmakta
ve uygulanması nispeten kolay ve ucuz olan bazı tanı testlerinin uygulanmasını içermektedir.
Hastalıkların erken tanısı; uygun tedavinin başlanması, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve
yaşam süresinin uzatılması açısından son derece önemlidir. Erken tanı aynı zamanda gelecekte
karşılaşılması beklenen hastalığa bağlı işe devamsızlıkları ve sağlık harcamalarını azaltmaktadır.
Taramalar işyerinde yapılabileceği gibi çalışanların, sağlık merkezlerindeki tarama
olanakları konusunda bilgilendirilmesi ve ilgili merkezlere yönlendirilmesi şeklinde de
yapılabilir. Bu kapsamda şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kemik erimesi ve bazı kanserlerin
taraması planlanabilir. Bu noktada önemli olan, çalışanların yaş ve cinsiyet açısından profili ile
işyeri risk faktörleri açısından önemli olabilecek hastalıkların taranmasına öncelik vermektir.
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Taramalar için öncelikli hedef gruplarının belirlenmesi, bilgilendirilmesi ve taramalara
katılmak üzere davet edilmesi gerekmektedir. İşyerinde tarama programlarının yanı sıra
çalışanların, seçilen hastalıkların erken dönem belirtileri ile ilgili farkındalığını arttırmaya
yönelik sağlık eğitimi programları da etkili olmaktadır.

12.9. İşyerinde Sağlığı Geliştirme Programlarının Başarısı İçin Öneriler
Sağlığın geliştirilmesindeki temel ilke, bireylerin kendi sağlıklarından sorumlu olmaları
için gereken kapasiteye ve güce sahip olduklarını kabul etmek ve onlara sağlığın geliştirilmesi
için gerekli ortamı hazırlamaktır. Sağlığın geliştirilmesindeki bir diğer ilke, sağlık hizmetlerinin
yalnızca tedavi hizmetleri olmadığı, sağlığın daha geniş bir alanı kapsadığı görüşü ile bireylerin
çevrelerini, sağlığı olumlu etkileyecek biçimde geliştirmektir.
Sağlık eğitimi, sosyal pazarlama, müdahale çalışmaları, yardımlaşma çalışmaları,
bireysel sorumluluğun arttırılması (özbakım) ve destekleyici politikalar gibi stratejiler içerebilen
sağlığı geliştirme çalışmaları, sağlık hizmetlerinin bütününe entegre edilmiş ve günlük
hizmetlerin bir parçası olmalıdır. Bu nedenle işyerlerinde işveren, yönetici ve sağlık
çalışanlarının sağlığı koruma ve geliştirme çalışmalarını, kendilerinin doğal bir sorumluluğu
şeklinde algılıyor olmaları önem taşımaktadır.
İşyerlerinde sağlığı geliştirme uygulamalarının hem çalışanlar hem de işverenler
açısından yararı, bugüne kadar yapılan pek çok bilimsel araştırmanın yanısıra ILO ve DSÖ başta
olmak üzere uluslararası örgütler tarafından yayımlanan pek çok rapor ile desteklenmektedir. Bu
raporlar ve araştırmalarda, işyerinde sağlığı geliştirme konusunda başarılı uygulamaların
özellikleri tanımlanmakta ve bazı öneriler sunulmaktadır.
İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının başarısı için;


Programın amaç ve hedeflerinin net olarak belirlenmesi,



Çalışanların gereksinimlerinin göz önüne alınması,



Programların işveren ve çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağlanması,



Programlara hem işveren hem de çalışanların aktif katılımının teşvik edilmesi,



Programların sürdürülebilirliği açısından yeterli süre ve kaynağın ayrılması,

 Programların çalışanların yaşına, eğitim düzeyine ve kültürüne uyumlu olması,
Temel ve kolay anlaşılır sağlık bilgilerine dayanması,


Açık ve tutarlı mesajlar verilmesi,



Bilginin yanı sıra sağlıklı davranışlara da odaklanılması,



Karşılıklı etkileşimin olduğu eğitim yöntemlerinin kullanılması,
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Eğitimlerde gerçek yaşam olaylarının kullanılması,



Eğitim materyalleri / destek materyallerin geliştirilmesi,



Programın idari önlemler, altyapı ve çevresel düzenlemeler ile desteklenmesi

 Programın sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde değişiklikler
yapılması önerilmektedir.
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Uygulamalar
1) İşyeri sağlığı geliştirme programalrının temel bileşenleri ile ilgili araştırma yapınız.
2) “Sağlığı geliştirme programı”, “beslenme”, “fiziksel aktivite”, “ruh sağlığı” anahtar
kelimeelri ile arama motorlarından tarama yapınız. İlgi duyduğunuz bir araştırmayı inceleyiniz
ve kullanılan girişimleri değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) İşyeri sağlığı geliştirme programının bileşenleri nelerdir?
2) İşyerinde sağlıklı beslenme ve
açıklayınız

fiziksel aktivitenin geliştirilmesi girişimlerini

3) İşyerinde tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve zararlı düzeyde alkol
kullanımının önlenmesi ile ilgili çalışmaları tartışınız
4) İşyerinde şiddetin önlenmesi ve
gerekenleri tartışınız

ruh sağlığının geliştirilmesi için yapılması

5) Işyeri sağlığı geliştirme programalrının başarısı için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.

313

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Olumlu sağlık davranışı kazandırmayı amaçlayan iş sağlığı geliştirme programlarının
uygulandığı işyerlerinde üretkenliğin ve çalışanların memnuniyetlerinin artığını, sağlık bakım
giderlerinin azaldığını, işe devamsızlıkların azaldığını gösteren sonuçlar programlara verilen
önemi artırmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda firma yöneticilerinin çalışanların sağlığını
geliştirmeye yönelik programları desteklemelerine de neden olmuştur. İşyerleri sağlığı
geliştirme programalrının etkin olaark uygulandığı ve değrlendirildiği yerler olarak
tanımlanmaktadır. Çalışanın ve ailesinin bir bütün olarak değerlendirildiği bu programlar ile
aynı zamanda toplum sağlığı da olumlu etkilenebilecektir. İşyerlerinde uygulanacak sağlığı
geliştirme programları çok çeşitli konularda planlanmaktadır. Bunlar arasında sağlıklı yaşam
biçimi davranışaları arasında yer alan beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığının geliştirilmesi vb.
konularda yapılan programalr önceliklidir.
Bu ünitede işyeri sağlığı geliştirme programlarının temel bileşenleri olan beslenme,
fiziksel altivite,şiddet,ruh sağlığı vb programlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde çalışanların sağlıklı beslenmesi ile ilgili
çalışmalar arasında yer almaz?
a) Kantin, kafeterya vb. yerlerde sağlıklı gıdaların satışına öncelik verilmesi
b) Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme konusunda farkındalıklarının arttırılması
c) Sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
d) İşyerlerinde düzenli yemek hizmeti verilmesi
e) Çalışanların yemeklerini dışarıdan getirmelerinin sağlanması
2) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde çalışanların tütün kullanımlarının engellenmesi
ile ilgili çalışmalar arasında yer almaz?
a)

Yazılı uyarılar asılması

b) Yazılı politika oluşturulması
c) Tütün kullanan çalışanların işten çıkarılması
d) Tütün ürünlerinin işyeri ortam faktörleri ile etkileşiminin önlenmesi
e) Tütün kullanımının bırakılmasına yönelik destek/danışmanlık hizmeti sağlanması
3) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ruh sağlığının korunmasında etkili olabilecek
uygulamalardan birisidir?
a) Ruh sağlığı bozulmuş çalışanları tedavi etmek
b) İşyerinde ruh sağlığı ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi
c) Çalışma saatlerini arttırmak
d) Çalışanın günlük üretim kapasitesini arttırmak
e) Kadın çalışanların belirli bir yaştan sonra çalışmasını engellemek
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4) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde sağlığı geliştirme programlarının başarısını
destekleyen faktörler arasında değildir?
a) Açık ve tutarlı mesajlar verilmesi
b) Bilginin yanı sıra sağlıklı davranışlara da odaklanılması
c) Karşılıklı etkileşimin olduğu eğitim yöntemlerinin kullanılması
d) idari önlemler, altyapı ve çevresel düzenlemelerin üzerinde yetersiz çalışılması
e) Eğitimlerde gerçek yaşam olaylarının kullanılması,
5) Aşağıdakilerden hangisi alkol kullanan çalışanların iş üzerinde oluşturacağı olumsuz
sonuçlardandır?
a) Üretkenliğin artması
b) Ruhsal sıkıntıların azalması
c) Çalışanlar arasında olumlu kişilerarası ilişkilerin gelişmesi
d) İşyerinde hata ve kazalarda artış
e) İş memnuniyetinde artma
6) İşyeri sağlığı geliştirme programının bileşenleri nelerdir?
7) İşyerinde sağlıklı beslenme ve
açıklayınız.

fiziksel aktivitenin geliştirilmesi girişimlerini

8) İşyerinde tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve zararlı düzeyde alkol
kullanımının önlenmesi ile ilgili çalışmaları yazınız.
9) İşyerinde şiddetin önlenmesi ve
gerekenleri açıklayınız

ruh sağlığının geliştirilmesi için yapılması

10) İşyeri sağlığı geliştirme programalrının başarısı için neler yapılmalıdır? Açıklayınız

Cevaplar: 1) e, 2) c, 3) b, 4) d, 5) d
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13. TOPLUM GRUPLARINDA SAĞLIĞI GELİŞTİRME
UYGULAMALARI: OKUL SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Okul Sağlığı Hizmetleri
13.2. Okul Sağlığı Ekibi
13.3. Okullarda Sağlığı Geliştirmenin Önemi
13.4. Okullarda Sağlığı Geliştirmenin Tarihçesi
13.5. Koordineli Okul Sağlığı Programı
13.6. Sağlığın Tanılanması ve Ölçme Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Okullardaki sağlığı geliştirme programları ve hizmetlerinin tarihçesini açıklama
2) Okullarda sağlığı geliştirme programlarının
sunulmasındaki mevcut yaklaşımları tanımlama

tasarlanması,

uygulanması

ve
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okul Sağlığı Hizmetleri

Okul sağlığı hizmetlerini
açıklamak.

Okuyarak/Araştırarak

Okul Sağlığı Ekibi

Okul sağlığı ekibini tanımak.

Okuyarak/Araştırarak

Okullarda Sağlığı
Geliştirmenin Önemi
Okullarda Sağlığı
Geliştirmenin Tarihçesi

Okullarda sağlığı
geliştirmenin önemini
açıklamak.
Okullarda sağlığı
geliştirmenin tarihçesini
tartışmak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Koordineli Okul Sağlığı
Programı

Koordineli Okul Sağlığı
programını açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Sağlığın Tanılanması ve
Ölçme Araçları

Sağlığın tanılanması ve
kullanılan ölçme araçlarını
açıklamak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Okul sağlığı



Sağlığı geliştirme



Beslenme dostu okul programı



Koordineli okul sağlığı programı
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü okul çocukluğu dönemini 5-24 yaş olarak belirtmektedir. Türkiye
İstatistik Kurumu 2014 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. Bu nedenle 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 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 sağlığı geliştirme programlarında okulların önemi
açıklanacaktır.
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13.1. Okul Sağlığı Hizmetleri
Okul çağındaki çocukların mümkün olan en iyi düzeyde bedensel, ruhsal ve sosyal
sağlığa ulaşmalarını ve sürdürmelerini, böylece toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi
amaçlayan kapsamlı bir hizmet modelidir. Okul sağlığı ekibi ve hemşiresi ile yürütülen bu
hizmet öğrencileri, okul çalışanlarını ve ebeveynleri kapsar. Dünya Sağlık Örgütü, okul sağlığı
grubunu 5-24 yaş olarak belirtmiştir. Okul sağlığı hizmetleri toplum/halk sağlığı hizmetleri
prensiplerine dayalıdır ve temel amacı birincil, ikincil ve üçüncül sağlık bakımı sağlayarak okul
yaşındaki çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamaktır. 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
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, öz-yönetim, öz-savunma ve öğrenme kapasitesini artırmak için diğer
disiplinlerle/kurumlarla ilişki kurar”. 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 (Tablo 13.1) ve okul hemşiresinin rolleri belirlenmiştir. Bu roller, (1) Öğrenci ve
okul çalışanlarına doğrudan bakım vermek. (2) Okul sağlığı hizmetlerinin sağlanmasında
liderlik yapmak. (3) Sağlık taramaları yapmak/katılmak ve problem/risk taşıyan öğrencileri
uygun sağlık kaynaklarına sevk etmek. (4) Sağlıklı okul çevresi geliştirmek. (5) Sağlığı
geliştirmek. (6) sağlık programları ve okul sağlığı politikalarının geliştirilmesinde liderlik
yapmak. (7) Okul toplumu ile aile, toplum ve diğer sağlık çalışanları arasında irtibat
sağlamaktır. Bu doğrultuda okul sağlığı hemşiresinin nitelikleri belirlenmiştir.
Tablo13.1. Okul Hemşireliği Standartları (National Assosiation of School Nurses, 2001)
Okul sağlığı politikalarını geliştirmek

Uygulamada araştırma sonuçlarını kullanmak

Kendi uygulamalarını değerlendirmek

Çocukların güvenliğini sağlamak

Bilgilerini güncellemek

İyi iletişim becerilerine sahip olmak

Disiplinlerarası ekip üyeleri ile etkileşim
içinde olmak

Okul sağlığı programlarını etkili olarak
yönetmek

Kapsamlı bakım için diğerleri ile
Okul toplumunu esenlik konularında
konsültasyon yapmak
eğitmek Bakımının gizlilik sağlamak
Türkiye’de okul öncesi eğitim, resmi ve özel ilköğretim, genel ve meslek/teknik
ortaöğretim okullarında yaklaşık 17.000.000 öğrenci ve 800.000 öğretmen bulunmaktadır. Bu
okullardaki öğrenci, öğretmen/personel sayısı ve aileler dikkate alındığında, Türkiye nüfusunun
yaklaşık yarısı okullarla etkileşim içindedir. Bu anlamda, gerçekçi bir okul sağlığı hizmeti ile
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başta çocuklar ve gençler olmak üzere ülke nüfusunun büyük bölümüne ulaşılabileceği
söylenebilir. Sosyal eşitsizliklerin belirgin, aile ve anne eğitim düzeyinin düşük olduğu
toplumlarda, okul sağlığı hizmetleri çocuklara ulaşmak ve uzun dönemde toplum sağlığını
iyileştirmek için iyi bir fırsat yaratmaktadır.

13.2. Okul Sağlığı Ekibi
Okul Sağlığı Hemşireliği çağdaş tıp uygulamaları doğrultusunda ve genel sağlık
hizmetlerinin bir parçası olarak disiplinler arası işbirliği ve ekip anlayışı içinde yürütülmektedir.
Tablo 13. 2’de bu ekipte yer alan üyeler tanımlanmıştır. Sağlık çalışanları mevcut sağlık
sisteminin yasal kuralları doğrultusunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olabilir, birincil bakım
hizmeti veren, gezici sağlık hizmeti veren ya da özel bir kurumun üyeleri olabilir ve
gerektiğinde hizmet vermek üzere davet edilebilir. Hekim ve hemşire sağlık ekibinin temel insan
gücünü oluşturur.
Tablo 13.2. Okul Sağlığı hizmetlerinde tanılayıcı ve destekleyici insan gücü için rehber
Görevli

Görev Tanımı

Okul Müdürü

Okuldaki sağlık hizmetlerinin yönetiminde, okul sağlık hizmetlerinin amaç
ve hedeflerinin oluşturulması, bütçenin planlanması, hizmetlerin.
sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında görev alır.

Öğretmenler

Psikolojik
danışman ve
Rehber
Öğretmenler
Okul
Birliği

Okulda eğitimden sorumludur. Okul sağlık hizmetleri kapsamında sağlık
eğitimi verir ve öğrenmeyi engelleyen fiziksel ve duygusal problemleri olan
çocukları fark eder. Yeterli sağlık bilgisi ile donanmış olan öğretmen, iyi bir
gözlemci niteliği de kazanmışsa, ekip çalışanlarına büyük katkı sağlar.
Eğitimine herhangi bir nedenle ara vermiş çocukların sağlık kurumunda ya
da evde eğitimlerinin devam ettirilmesinden sorumludur.
Okuma sorunları, ruhsal ya da davranış problemleri olan öğrencilerin
değerlendirilmesi; özel öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim
programlarının hazırlanmasından sorumludur. Sağlık çalışanları, öğretmen
ve veli arasında iletişimi sağlayan ve bu alanda eğitim görmüş görevlilerdir.

Aile Hizmet içi eğitim verilerek diğer görevlilerce tanımlanan işleri yapan
gönüllü kişilerdir. Sorumlulukları hizmet içi eğitimle bağlantılıdır. Dikkatli
seçilmiş, eğitilmiş gönüllüler okuldaki işlerin yürütülmesinde ekibe
yardımcı olabilirler.

Okul Hekimi

Okulda periyodik sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlık problemleri olan
öğrencilerin muayeneleri için okul sağlığı ekibinin en önemli üyelerinden
biridir. Hekimin diğer ekip üyeleri ile birlikte okul sağlığı programlarının
planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde; okuldaki tüm çocukların ve
personelin tıbbi bakım konusundaki gereksinimlerinin karşılanmasında
sorumlulukları vardır. Okullardaki öğrenci sayısına göre okul hekimi tam
zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışmalarını sürdürür. Okulda çalışan
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hekim eğitimci, liderlik özelliklerine sahip, ekip üyeleri arasında iletişim
kurabilen, motivasyonlarını sağlayabilen, hizmetleri değerlendirebilen
özelliklere sahip olmalıdır.

Okul
Hemşiresi

Sosyal
Hizmet
Görevlileri

Okul
Psikoloğu

Hemşire, okul sağlığı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi,
değerlendirilmesi ve kaydedilmesinde ekibin kaynak kişisidir. Çocukların
ve gençlerin entellektüel potansiyellerine göre bireysel yeteneklerini artıran,
şu anda ve gelecekte fiziksel, sosyal, kişisel ve emosyonel büyümelerini
etkileyecek yararlı kararlar alan kişidir. Sağlık hizmetleri doğrultusunda
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde roller üstlenir.
Öğrencinin okula uyum sorunları yaşadığı durumlarda öğrenci ve aileye
doğrudan danışmanlık hizmeti veren görevlidir. Öğrencinin ve ailesinin
okulun sosyal ve duygusal çevresine uyumunu sağlamak üzere sosyal
araştırma kural ve yöntemleri ile yaklaşır. Temel amaçları öğrenimi
engelleyen faktörleri azaltmaktır. Bu görevliler aynı zamanda okul
toplumunun danışmanı gibi çalışırlar.
Çocuğun öğrenmesini güçleştiren etkenleri araştıran uzman görevlilerdir.
Temel hedefleri öğrenme sorunlarını belirlemek ve tanımlamaktır. Velilerin
izni ile, özel testlerle öğrencinin psikolojik değerlendirmesini yapar.
Psikologlar aynı zamanda okulun diğer personellerinin de danışmanıdır.

Tarama
Teknisyenleri

Belli sağlık problemlerinin taranmasına yönelik eğitilmiş kişilerdir.
Genellikle görme ve işitme taramalarında yer alırlar. Sivil Toplum
Örgütleri, Kamu ve Özel Kuruluşlarda bu amaçla yetiştirilmiş bu görevliler
gerektiği zaman ekipte yer alabilir.

Diyetisyen

Çocukların besin gereksinimlerini tanımlar. Bu gereksinimleri karşılayan
öncelikleri, amaç ve hedefleri belirler; Gereksinimi olan çocuğa ya da
gruplara, beslenme durumuna göre uygun besin kaynakları ve öğün hazırlığı
konularında yardım eder; okulun beslenme hizmetlerini, besin kalitesi
standartlarını sürdürme durumunu ve yapılan değişiklikleri değerlendirir.

Diş hekimi

Ağız, diş sağlığı sorunlarının önlenmesi, periyodik kontrolü, tanı ve
tedavisini yürütür.

Fizik Tedavi Kas hastalıkları gibi öğrenme yeteneğini azaltan fiziksel sorunları olan
Uzmanları
çocukları en iyi sağlık düzeyine ulaştırmak için çalışan uzman görevlilerdir.

Konuşma
Terapistleri

Belli sesleri çıkarmada zorlanan, akıcı konuşamayan, kısık sesle konuşan ya
da serebral palsi gibi nedenlere bağlı konuşma bozuklukları olan çocukları
çalıştıran özel görevlilerdir. Konuşma terapistleri çocukların daha iyi
konuşarak sosyal ilişkilerini düzeltmelerini ve öğrenmelerini daha iyi hale
getirmeyi hedefler.
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13.3. Okullarda Sağlığı Geliştirmenin Önemi
Okullarda sağlığı geliştirmenin gerekçesi, okulların sağlığı geliştirme programlarını
yürütmede çok etkin sahalar olmasının yanı sıra çok sayıda çocuk ve gencin bu ortamlarda bir
arada yer alması ve çok sayıda ciddi sağlık tehdidi ile karşı karşıya kalmasından dolayı sağlığı
geliştirme programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 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 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.
Ameikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi adolesan ve yetişkinlerde morbidite ve
mortalitenin başlıca sebepleri ile ilgili altı risk davranışını tanımlamıştır.
Bunlar:


Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı;



Hıv’e sebep olan cinsel davranış,



Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler;



Kasıtlı veya kasıtsız sakatlık ile sonuçlanan davranışlar,



Tütün kullanımı,



Fiziksel aktivitede bulunmama



Bilinçsiz beslenme davranışları.

Ayrıca, okullarda sağlığı geliştirme programlarının yürütülmesi, kaliteli okul sağlığı
programları ile akademik başarı arasında bir bağ olması nedeniyle de değerlidir. Sağlık ve
akademik başarı ayrılmaz bir bütündür. Akademik başarı, sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması ve
sağlık risk davranışlarında azalma ile ilişkilidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
gençlerin genel sağlığının başlıca göstergelerinden ve yetişkin sağlık sonuçlarının temel
belirleyicilerinden birinin akademik başarı olduğunu vurgulamaktadır. Bunun aksine, kronik
hastalık, fiziksel ve duygusal istismar veya açlık; devamsızlığa, derse konsantre olamamaya,
sınavlarda düşük sonuç almaya ve akademik başarısızlığa sebep olabilmektedir. Sağlık ve

326

akademik başarı arasındaki bağlantıdan yola çıkarak, milli eğitim kurumları; sağlık programları
ve politikalarınıtüm öğrencilerin eğitim çevresine dâhil etme ihtiyacını belirlemiştir
Okul sağlığı geliştirme programlarının amaçları aşağıda belirtilmiştir:
 Adolesanlarda sağlıkları hakkında karar verme becerisi ve öz bakım geliştirmeye
yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması,


Olumlu sağlık davranışlarını destekleme,



Sağlığı geliştiren davranışları destekleyen sosyal etmenleri ve çevreyi yapılandırma,



Büyüme sürecini destekleme ve kendini gerçekleştirme düzeyini geliştirme,

 Adolesanlarda içinde bulundukları çevre ve kültüre karşı duyarlı bir bakış açısı
oluşturma,
 Kişiler arası ilişkileri ve başarıyı sağlayan yaşam becerilerini geliştirmeyi
destekleme,
 Okul ve ailenin bir arada gerçekleştirdiği okul sağlığı geliştirme aktiviteleri ve sağlık
eğitim programları hazırlama.

13.4. Okullarda Sağlığı Geliştirmenin Tarihçesi
Okulların sağlığı geliştirme programlarının planlanması ilk defa 1700 lü yılların
ortalarında görülmektedir. Sömürge döneminde, Benjamin Franklin 1749 yılında sağlıklı
beslenme, fiziksel aktivite ve alkolden uzak durma ile ilgili önerilerin yer aldığı bir eğitim planı
tasarlamıştır. 1836’da Mount Holyoke, sağlık konusunda ders veren ilk kolej. Aynı dönemde,
Amerikan eğitim sisteminin yaratacı olan Horace Mann (1838) öğrencilerin, sağlığı korumak
için gerekli olan beslenme ve egzersiz ile ilgili kavramları anlaması gerektiğini ortaya
koymuştur. Bundan birkaç yıl sonra, halk sağlığında dönüm noktası olarak kabul edilen Shattuck
Raporu’nda, çocukların okullarda sağlıkla ilgili ders görmesi tavsiye edilmiştir. Shattuck, Banks
ve Abbott (1850), okullara ve üniversitelere kaydolan öğrenciler arasında hastalık
değerlendirmesi yapılmasını, okula kaydolmak için aşı kaydının bir gereklilik olmasını, sağlıklı
ve güvenli okulların oluşturulması için kılavuzların kullanılmasını ve kolejler ile tıp okullarına
sağlık profesörlerinin alınmasını tavsiye etmiştir.
Yirminci yüzyılın başı itibariyle, öğrencilerin sağlığını geliştirmek için okullarda çeşitli
stratejiler bulunmuştur. Bunlar arasında her yaştan öğrenciye yönelik sağlık ders kitapları ile
çocuk ve adolesanlara sağlığın nasıl öğretileceğine dair geleceğin öğretmenlerine yönelik ders
kitaplarının kullanılması yer almaktadır. İlave sağlığı geliştirme stratejileri arasında; doktorların
okullara sağlık görevlisi olarak atanması, okulların tıbbi açıdan denetlenmesi için bir sistemin
geliştirilmesi, öğrencilerin sağlık sorunları açısından taranması, okullarda doktorların
çalışmalarını desteklemek için hemşirelerin kullanılması, okul öğle yemeği programının
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oluşturulması ve okul psikolojisi mesleğinin uygulanması ve pratiği yer almaktadır. Zaman
içerisinde bu girişimler, okullardaki öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini geliştirmek için yerel,
eyalet düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimlere dönüşmüştür.
Türkiye’de okul sağlığı hizmetleri Halk Sağlığı Kurumu yönetiminde Toplum Sağlığı
Merkezleri tarafından yürütülmektedir. gerçekleştirilen okul sağlığı geliştirme programları ise
son yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Devlet okullarında okul hemşiresi bulunma zorunluluğu
henüz mevcut olmadığından dolayı bu programlar belirli bir sistematik içinde, düzenli ve
devamlı şekilde ilerleyen programlar şeklinde oluşmamaktadırlar. Devam eden programların ise
etkinliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu programlardan biri “Beslenme Dostu Okul Programı”
dır. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın "Okullarda Obezite ile
Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının
Kazandırılması" başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı
beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi
uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması
hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlı arasında 21.01.2010 tarihinde
imzalan protokol ile Beslenme Dostu Okullar Programı Türkiye’de başlatılmıştır. Buna göre,
başvuran okullar, Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri
tarafından birlikte değerlendirilmekte ve 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara 3 yıl
süreli ‘Beslenme Dostu Okul Sertifikası’ verilmektedir.
Diğer çalışma ve projeler kapsamında;


ilk yardım eğitim projesi,



okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar,



tarama programları,



ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama ve bilinçlendirme çalışmaları,

 madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları (Sigara-Alkol ve Uyuşturucular), ulusal
tütün komitesi çalışmaları,

Projesi),

ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesi projesi, ERDEP (Ergenlik Dönemi Değişim

 beslenme ve obezite konusunda okul çağı çocuklarının bilinçlendirilmesi
çalışmaları,


okullarda toplu beslenme ile ilgili çalışmalar,



okul kantinleri ile ilgili çalışmalar,



hijyen ve el yıkama ile ilgili çalışmalar,
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okul ve çevresinde çevre sağlığı çalışmaları,



okullarda içme suyu çalışmaları,



iyotlu tuz kullanımı,



talasemi eğitim çalışmaları,



HIV/AIDS önleme ve eğitim çalışmaları,



sağlıkla ilgili özel gün ve hafta çalışmaları,



bağışıklama çalışmaları,



okul çalışanları ve öğrencilere yönelik sağlık eğitimi kapsamındaki çalışmalar,



öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapılması, okulların ve



çevrelerindeki işyerlerinin tetkik ve kontrolleri,



Türkiye Hijyen Programı,



Okulda Diyabet Programı,



Okul Sütü Programı sayılabilir.

13.5. 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 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.
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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 koordine 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
Bu modelde yapılması gereken faaliyetler sekiz bölümde incelenmektedir;
1.

Sağlık Eğitimi

2.

Fiziksel Aktivite

3.

Sağlık Hizmetleri

4.

Beslenme Hizmetleri

5.

Danışmanlık ve Psikososyal Hizmetler

6.

Sağlıklı Okul Çevresi Oluşturma

7.

Okul Personelinin Sağlığını Geliştirme

8.

Aile/Toplum Katılımı

1. 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
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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 hastalıklar 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 gereklidir.
Sosyoekonomik ve kültürel özelliği ne olursa olsun her insan sağlığını koruma,
geliştirme ve üretken bir yaşam sürdürme 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.
2. Fiziksel Aktivite: Yaşam boyu fiziksel aktiviteyi geliştirmeyi amaçlayan okul
müfredatı 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. Amerikan
Hastalık kontrol ve Önleme Merkezi 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.
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3. Sağlık Hizmetleri: Hizmetler adolesanların sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla
planlanmıştır. Hastalık ve kaza durumlarında nitelikli ilk yardım ve sağlık hizmeti vermeyi,
aileler ile sürekli iletişim halinde olmayı amaçlar.
Bu hizmetlerin sunulmasında okul sağlığı hemşiresi önemli yer tutmaktadır. Aşağıda
belirtilen faaliyetler yapılır.


11-21 yaş grubundaki adolesanlara yılda bir kez koruyucu sağlık muayenesi yapılır,



Muayeneler yaşa ve gelişim düzeyine göre düzenlenir,



Aileler çocukları için erken, orta ve geç adolesan dönemlerde en az bir kez rehberlik



Adolesanlar fizik büyüme, psikososyal ve psikoseksüel gelişme, kendi

alırlar,

sağlığının önemini bilme ile ilgili rehberlik hizmeti alırlar,
 Adolesanlar her yıl yaralanmalardan korunma, sigara, alkol ve madde bağımlılığı,
güvenli sürücülük, egzersiz öncesi fiziksel gücün artırılması ile ilgili eğitim alırlar,


Adolesanlar sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü ile ilgili eğitim alırlar,

 Adolesanlar fizik egzersizin yararları hakkında rehberlik alırlar ve düzenli olarak
güvenli egzersiz yapmak için teşvik edilirler,
 Adolesanlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması yöntemlerini içeren
güvenli cinsellik hakkında rehberlik ve danışmanlık alırlar,


Adolesanlar yıllık hipertansiyon kontrolü yapılır,


Risk altındaki adolesanlarda hiperlipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili
muayene ve izlemler yapılır,


Yeme bozuklukları olan ve obez olan çocukların izlemi yapılır,



HIV riski altında olanlara HIV taraması yapılır,



Tüberküloz yönünden risk altında olan adolesanların tüberkülin testi ile izlemi

yapılır.
4. Beslenme Hizmetleri: Bu bileşenin amacı düzenli sağlıklı beslenme eğitimleri
verilmekte ve yemekhanenin kontrolü sağlanmaktadır. 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, obezite, demir
eksikliği anemisi, diş sağlığı ve yeme bozuklukları gibi beslenme ile ilgili problemlerin
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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; meyve-sebze 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.
5. Danışmanlık ve Psikososyal Hizmetler: Adolesanların zihinsel, emosyonel ve sosyal
sağlıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda bireysel ya da grup değerlendirmeleri ve
görüşmeleri yapılmaktadır. Bu hizmetler psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve rehberlik
öğretmenleri tatarfından sürdürülmektedir.
6. Sağlıklı Okul Çevresi Oluşturma: Okul çevresi; okulun fiziksel ve estetik çevresini,
kültür yapısını ve havasını içerir. Okulun fiziki binası ve çevresi, biyolojik ve kimyasal risklere
yakınlığı, çevresel gürültü ve fiziksel sağlamlığı açısından değerlendirilmektedir. Adolesanların
ve personelin fiziksel, emosyonel ve sosyal sağlığını etkileyecek çevresel riskler kontrol altına
alınmaktadır.
7. Okul Personelinin Sağlığını Geliştirme: Okulda düzenlenen sağlık eğitimleri, tarama
programları, egzersiz aktiviteleri gibi hizmetler olarak sağlanmaktadır. Ayrıca okul personeli bu
davranışları ile adolesanlar iyi bir rol model oluştururlar. Bu programların personelin
üretkenliğini arttırdığı ve işe geç gelme durumlarını azalttığı belirtilmiştir.
8. Aile ve Toplum Katılım: Aile, okul ve toplumun birlikte çalışması adolesanların
sağlıklarını ve iyilik hallerini arttıran bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Aile, okul ve
toplumun bir arada bulunduğu okul sağlığı programlarının adolesanlar sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını
daha iyi belirlediği ve etkili çözümler sağladığı belirtilmektedir.
Koordineli kelimesi, her bileşenin öğrencilerin sağlığına ve öğrenmesine katkısını
maksimum düzeye çıkarmak için bu sekiz bileşen arasında ihtiyaç duyulan
etkileşimivurgulamak için kullanılmaktadır. Koordineli okul sağlığı programı, öğrencilerin
optimum fiziksel, duygusal, sosyal ve eğitimsel gelişimini teşvik etmek içintasarlanan planlı,
sıralı ve okulla bağlantılı strateji, faaliyet ve hizmetlerin entegre setiolarak tanımlanmaktadır.
Program; aileleri kapsamakta ve desteklemektedir ve yerel toplumun ihtiyaçları, standartları ve
gereksinimleri ile belirlenmektedir. Bu program, multidisipliner bir ekip tarafından
yürütülmekte ve bu ekip deprogramın kalitesi ve etkililiği ile ilgili topluma karşı sorumludur.
Koordineli okul sağlığı programları, öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini teşviketmek için halk
sağlığı amaçları ile eğitim amaçları arasında bağlantı kurmaktadır. Koordineli okul sağlığı
programlarının amaçları öğrencilerin sağlık bilgisi, tutum ve becerilerini (örneğin, karar verme)
iyileştirmek; öğrencilerin sağlık davranışını geliştirmek (örneğin, emniyet kemeri gibi güvenlik
ekipmanlarınıkullanmak); öğrencilerin sağlık sonuçlarını iyileştirmek (örneğin, motorlu araç
kazaları sonucu ölümleri azaltmak); öğrencilerin eğitim sonuçlarını iyileştirmek (örneğin, liseyi
veya koleji bitirme) ve onların sosyal sonuçlarını iyileştirmektir (örneğin, istihdam).
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13.6. Sağlığın Tanılanması ve Ölçme Araçları
Okullarda sağlığı geliştirme programları planlamadan önce okul toplumunun sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarının tanılanması gerekmektedir. Böylece grubun ihtiyaçları
belirlenerek, gereksinimler doğrultusunda hazırlanır ve etkinliği arttırılmış olur. Sağlıklı yaşam
biçimi davranışları Ünite 4’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu bölümde ise tanılamada
kullanılan ölçme araçlarına yer verilecektir.
Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeği
Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeği (AYB) (Adolescent Lifestyle Profile); Sağlığı Geliştirme
Modeli temel alınarak geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği II’nin adolesanlar için
geliştirilmiş versiyonudur. Ölçek 1997 yılında Pender tarafından geliştirilmeye başlanmış ve
2006 yılında Hendricks ve arkadaşları tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek
erken, orta ve geç adolesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemeye olanak
sağlamaktadır. Adolescent Lifestyle Profile toplam 40 maddeden ve birbirinden bağımsız
kullanılabilen yedi alt-gruptan oluşmaktadır. Bunlar; sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite,
beslenme, pozitif yaşam bakışı, kişiler arası ilişkiler, stres yönetimi ve spiritüel sağlıktır.
ASL
A

BAZE
N

SIK
SIK

HER
ZAMAN

1. Ailemle sohbet etmek için zaman ayırırım.
2. Ailem ile aktif zaman geçiririm (yürüyüş, oyun
oynama).
3. Kendimi iyi hissetmediğim zaman aile sağlığı
merkezine ya da hastaneye giderim.
4. Haftada en az üç gün yirmi dakika ya da
dahafazla güç gerektiren fiziksel aktivite
yaparım (yürüyüş, koşu, ip atlama, bisiklet,
yüzme gibi).
5. Gecede altı-sekiz saat uyurum.
6. Başkaları iyi bir şey yaptığı zaman onları
kutlarım.
7. Şekerden ve şeker oranı yüksek diğer
yiyeceklerden uzak dururum.
8. Sağlıkla ilgili konularda dergi ve kitaplar
okurum.
9. İnanç ve düşüncelerim hakkında başkaları ile
konuşurum.
10. Az yağlı süt veya süt ürünlerini tercih ederi
(yoğurt, peynir, dondurma).
11. Her gün gevşemek ve dinlenmek için kendime
zaman ayırırım.
12. Başkalarının duygularına karşı duyarlı olmaya
çalışırım.
13. Her gün çeşitli besin gruplarını içeren kahvaltı
yaparım (zeytin, peynir, yumurta, bal, ekmek
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

vb.).
Doktor veya hemşirenin sağlığımla ilgili
önerilerini daha iyi anlayabilmek için sorular
sorarım.
Yaşamımı sürdürmeye olanak sağlayan yüksek
bir gücüm olduğunu hissederim.
Eğlenceli veya sportif aktivitelere katılırım.
Yaşamımdaki değiştiremeyeceğim şeylere
uyum sağlamaya çalışırım.
Geleceği düşünmek beni heyecanlandırır.
Yakın arkadaşlarımla zaman geçiririm.
İnanç ve düşüncelerimi paylaşacağım bir gruba
katılırım.
Her gün iki-dört defa meyve yerim.
Sağlığımı koruma ve iyileştirme ile ilgili
seminer,toplantı ve eğitimlere katılırım.
Kendimle barışığımdır.
Her gün üç-beş defa sebze yerim.
Hoşlandığım şeyleri yapabilmek için kendime
zaman ayırırım.
Yaşamım için önemli olan amaçlarımı
gerçekleştirmeye çalışırım.
Boş zamanlarımda yürüyüş veya egzersiz
yaparım.
Her yeni güne umutla bakarım.
İnanç ve düşüncelerimin gelişmesine yardım
eden faaliyetlerde bulunurum.
Arkadaşlarımla aktif sporlar yaparım.
(Futbol,basketbol,valeybol,tenis gibi…)
İhtiyacım olduğu zaman okuldaki rehber
öğretmenimden yardım isterim.
Kendime ibadet ya da rahatlamak için zaman
ayırırım.
Uykuya dalarken güzel şeyler düşünmeye
çalışırım.
Başkalarına yardımcı olmak için özel çaba
harcarım.
Kendime başarabileceğim hedefler belirlerim.
İyi bir şey yaptığımda kendimi iyi hissederim.
Kalp atışlarım hızlanana ve terleyene kadar
egzersiz yaparım.
Ne yapacağıma inanç ve düşüncelerim
doğrultusunda karar veririm.
Her gün altı bardak veya daha fazla su içerim.
Sorunlarımı bana yakın olan/güvendiğim biri ile
tartışırım ve çözmeye çalışırım.
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Adolesan Beslenme Bilgi Ölçeği
Toplam 20 maddeden oluşan Adolesan Beslenme Bilgi (ABEB) ölçeği Melnyk ve Small
tarafından adolesanların besinler, porsiyon büyüklüğü, yeme alışkanlıkları gibi beslenme ile
ilgili bilgi düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Her bir sorunun yanıtı "evet", "hayır" ve
"bilmiyorum" şeklindedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Büyüme çağındaki gençlerin günde 2 büyük su bardağı süt içmesi gerekir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Her öğünde meyve suyu içmek iyi bir fikirdir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Tam yağlı süt, yağsız sütten daha sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Dondurma yoğurttan daha sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Tuzlu krakerler patates cipslerine göre daha yağlıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Patates kızartması iyi bir sebze tercihidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Izgarada pişmiş yiyecekler, kızartılmış yiyeceklerden daha iyidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Tavuk etini derisiyle yemek, derisiz yemekten daha sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
İyi bir meyve tercihi kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm gibi kurutulmuş
meyvelerden yapılabilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Yiyeceklere tuz eklemek iyi bir şeydir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Çok fazla meyve suyu içmek dişlerde çürüklere neden olabilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Beyaz ekmek esmer ekmek kadar lif içerir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Gazoz, maden suyu ve soda gibi içecekler su kadar iyi bir seçenektir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Tuzlu yiyecekler yüksek kan basıncına neden olabilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Her gün kahvaltıda mısır gevreği yemek sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Hazır çorbalarda bulunan tuz miktarı sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Şehriye çorbası iyi bir öğle yemeği seçeneğidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Fındık ve fıstık ezmeli kremalı bisküviler, atıştırmalık olarak yoğurttan daha
iyidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Bir porsiyonluk et, üç köfte büyüklüğünde olmalıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
İnsanlar sıkıldıklarında, meşgul oldukları zamana göre daha fazla yemek yerler
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
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Adolesan Fiziksel Aktivite Bilgi Ölçeği
Toplam 12 maddeden oluşan Adolesan Fiziksel Aktivite Bilgi ölçeği Melnyk ve Small
(2003a) tarafından adolesanların fiziksel aktivite ve egzersiz ile ilgili bilgisini belirlemek
amacıyla geliştirilmiştir. Her bir sorunun yanıtı "evet", "hayır" ve "bilmiyorum" şeklindedir.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Egzersiz stres azaltmaya yardımcı olur
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Fiziksel olarak çok aktif olan insanlar aktif olmayanlardan daha
sağlıklıdır
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Aktif olmak insana daha fazla enerji verebilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Aktif olmak kan basıncını düşürebilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Egzersiz, insanı şeker hastalığından koruyabilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Düzenli egzersizler size mutluluk verebilir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Sizin için koşmak yürümekten daha iyidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Dans bir tür egzersizdir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Egzersizde nefes nefese kalmak iyi bir egzersiz yaptığınızın işaretidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Haftada 3 kez veya daha fazla düzenli egzersiz yapan insanlar, egzersiz
yapmadığı günlerde bile yapmayanlara göre daha fazla kalori harcarlar
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Ebeveynleri egzersiz yapan çocuklar ebeveynleri yapmayan çocuklara
oranla daha aktif olma eğilimindedir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )
Egzersiz öncesi, germe ve hafif ısınma hareketleri yapmak iyidir
Evet ( )
Hayır ( )
Fikrim yok ( )

Adolesan Sağlıklı Yaşam Biçimi İnanç Ölçeği
Toplam 16 maddeden oluşan Adolesan Sağlıklı Yaşam Biçimi İnanç ölçeği Melnyk
(2003) tarafından adolesanların sağlıklı yaşam biçimi ile ilgili inançlarını belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir. Her bir madde adolesanların sağlıklı yaşam biçimi geliştirmesine dair çeşitli
inançları içermektedir. Yaşam biçimi seçimleri ve stresle baş etme alt boyutları bulunmaktadır.
Ölçek her bir madde için 5 li Likert tipte yanıtlamayı gerektirir. "Kesinlikle katılmıyorum" 1,
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"Katılmıyorum" 2, "Ne katılıyorum ne katılmıyorum" 3, "Katılıyorum" 4 ve "Kesinlikle
katılıyorum" 5 puan olarak değerlendirilecektir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sağlıklı bir yaşam için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyoru ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyorum
m
Ne de
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Egzersiz yaparsam ve aktif olursam kendimi daha iyi hissedeceğime inanıyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
( )
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Sağlıklı yiyecek seçimleri yapacağıma eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Beni rahatsız eden şeylerle sağlıklı bir şekilde nasıl baş edeceğimi biliyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Kendim için belirlediğim hedeflere ulaşabileceğime inanıyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Sorunlarımla baş edebileceğimden eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Daha aktif olabileceğime inanıyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( )
Katılmıyoru
rum
m

( )

Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Televizyon izlemeye daha az zaman ayırabileceğimden eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

Ne Katılıyorum
Ne de
Katılmıyorum

( )

Sağlığımı korumak için en iyi olan şeyi yapacağımdan eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( )
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

10. Her zaman sağlıklı abur cuburlar seçeceğimi biliyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de

( )

Katılıyorum
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m

Katılmıyorum

11. Başkalarının yaptığı baskılarla rahatlıkla baş edebilirim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

Katılıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

12. Beni rahatsız eden ya da üzen şeyler olduğu zaman ne yapacağımı biliyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

( )

13. Ebeveynlerimin ve ailemin hedeflerime ulaşmam için bana yardım edeceklerine inanıyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
( ) Kesinlikle ( )
Katılmıyoru
rum
Ne de
Katılıyorum
m
Katılmıyorum
14. Düzenli egzersiz yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğime eminim
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

15. Aktif olmanın eğlenceli olduğuna inanıyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum
Katılmıyoru
rum
Ne de
m
Katılmıyorum

( )

Kesinlikle ( )
Katılıyorum

( )

Katılıyorum

16. Beni rahatsız eden veya üzen şeyler hakkında ebeveynlerimle/ailemle konuşabiliyorum
Kesinlikle
( ) Katılmıyo ( ) Ne Katılıyorum ( ) Katılıyorum
( ) Kesinlikle ( )
Katılmıyoru
rum
Ne de
Katılıyorum
m
Katılmıyorum
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Uygulamalar
1)
Sağlıklı yaşam biçimi
uygulayarak sağlıklarını tanılayınız.

davranışlarıölçeklerini

çevrenizdeki

adolesanlara
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Uygulama Soruları
1) Okullarda sağlığı geliştirme programlarının önemini tartışınız.
2) Beslenme Dostu Okul Programı kılavuzunu internetten bulup 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 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.
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Bölüm Soruları
1) Okullarda sağlığı geliştirmenin önemini açıklayınız.
2) Beslenme dostu okul programının ana başlıkları nelerdir?
3) Adolesan ve yetişkinlerde morbidite ve mortalitenin başlıca sebepleri ile ilgili altı
risk davranışı tanımlanmıştır. Bunları açıklayınız.
4) Koordineli okul sağlığı programının sekiz bileşenini yazınız.
5) Okullarda yapılması önerilen sağlık hizmetlerini yazınız?
6) Tarihte ilk defa bir sağlığı geliştirme programı ne zaman-kim tarafından
oluşturulmuştur?
a) Benjamin Franklin-1749
b) Shattuck, Banks ve Abbott -1850
c) Mount Holyoke-1836
d) Horace Mann-1838
e) Benjamin Franklin-1836
7) 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
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8) Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Ulusal Hastalık ve kontrol merkezi tararından
tanımlanmış altı riskli adolesan davranışından biri değildir?
a)

Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı

b) Oyun bağımlılığı
c) Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler
d) Kasıtlı veya kasıtsız sakatlık ile sonuçlanan davranışlar
e) Tütün kullanımı
9) Okullarda sağlığı geliştirme programlarının başlıca amacı nedir?
a) Özürlü çocukların özel eğitimini sağlamaktır
b) Hasta öğrencileri gerekli yerlere sevk etmektir
c) Okul çağı çocuklarının tüm sağlık gereksinimlerini karşılamaktır
d) Öğretmenlere sağlık eğitimi yapmaktır
e) Fiziksel aktiviteyi arttırmak
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

Cevaplar: 6) a, 7) d, 8) b, 9) e, 10) c
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14. TÜRKİYE’DE SAĞLIĞI GELİŞTİRME UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’nin Sağlık Profili
14.1.1. Demografik Yapı
14.1.2. Ölüm Göstergeleri
14.1.3. İnfeksiyon Hastalıkları
14.1.4. Kanser
14.1.5.Bağışıklama
14.1.6. Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
14.1.7. Sağlıkta İnsan Kaynakları
14.2. Türkiye’de Sağlıklı Beslenme Ve Kilo Kontrolüne Yönelik Yapılan Programlar
14.3. Ulusal Fiziksel Aktivite Programları
14.4. Ulusal Tütün Kullanımının Engellenmesi Programları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’nin sağlık profili değerlendirildiğinde demografik yapısı nasıldır?
2) Ölüm göstergeleri, bağışıklama ve ana çocuk sağlığı hizmetleri ne düzeydedir?
3) İnfeksiyon hastalıkları, kanser, ana çocuk sağlığı hizmetleri ne düzeydedir?
4) Türkiye’de sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüne yönelik yapılan programlar
nelerdir?
5) Ulusal fiziksel aktivite programları nelerdir?
6) Ulusal tütün kullanımının engellenmesi programları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’nin Sağlık Profili

Kazanım

Türkiye’nin sağlık profilini
kavramak

Türkiye’de Sağlıklı

Türkiye’de sağlıklı

Beslenme Ve Kilo

beslenme ve kilo

Kontrolüne Yönelik

kontrolüne yönelik yapılan

Yapılan Programlar

programları tartışmak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Ulusal fiziksel aktivite
Ulusal Fiziksel Aktivite

programlarını

Programları

değerlendirmek

Ulusal Tütün

Ulusal Tütün Kullanımının

Kullanımının

Engellenmesi

Engellenmesi Programları

Programlarını açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Türkiye



Sağlık göstergeleri
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Giriş
Sağlığı geliştirme uygulamaları, tüm ulusların sağlık düzeyini geliştirmek için anahtar
olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamalar, birey, aile, toplum grupları ve toplum düzeyinde
gerçekleştirilmektedir. Uygulamaların temelini beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi ve
tütün kullanımının engellenmesi oluşturmaktadır. Daha önceki ünitelerde açıklandığı gibi bu
konular birçok kronik ve ölüme yol açan hastalığın temel nedenleri arasında gösterilmektedir.
Türkiye’de de sağlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu ünitede bu konu
açıklanmış ve Türkiye’nin genel sağlık profili ile ilgili özellikleri de açıkalnmıştır.
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14.1. Türkiye’nin Sağlık Profili
Türkiye’deki sağlığı geliştirme uygulamaları değerlendirilmeden önce genel sağlık
profilini değerlendirmek gereksinimlerin anlaşılamasını sağlayacaktır

14.1.1. Demografik Yapı
Türkiye` nin 2014 yılı toplam nüfusu 77 695 904` tür. Yıllık nüfus artış hızı 2013 yılında
‰13,7 iken, 2014 yılında ‰13,3 olarak daha alt seviyede belirlenmiştir. Erkek nüfusun oranı
%50,2, kadın nüfusun oranı ise %49,8’ dir.
Türkiye nüfusunun %16,5` ini genç nüfus oluşturmaktadır. Genç erkek nüfus genç
nüfusun %51,2’sini, genç kadın nüfus ise genç nüfusun %48,8’ini oluşturmaktadır. Genç nüfus
oranının 2075 yılında %10,1’ e düşeceği tahmin edilmektedir.
Yaşlı nüfus (65 yaş ve üzeri) oranı 2014 yılında %8 olarak belirlenmiştir. Yaşlı nüfusun
%43,6` sını erkek, %56,4`ünü kadın nüfus oluşturmaktadır. Şekil 14.1’de Türkiye’nin nufus
pramidi gösterilmiştir.
Türkiye'de yaşlı nüfusun (65+ yaş) toplam nüfus içindeki payı; 20. yy' ın son on yılına
kadar yüzde 5'in altında kalarak ciddi bir değişiklik göstermemiştir. Doğurganlıktaki düşüşle
birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı giderek artmaktadır. Hızlı iç göç nedeniyle
özellikle kırsal kesimin yaşlılık oranları, daha hızlı artmaktadır. 2014 yılında % 8 olan 65 yaş ve
üzeri nüfusun oranının 2050 yılında % 17,6'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Nufus pramidinden de görüleceği gibi 30-34 yaş grubu en yüksek düzeydedir.

Şekil 14.1: Türkiye’nin nüfus pramidi (2014 yılı)
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Doğuşta beklenen yaşam süresi 2013 yılında 76,3 yıl iken 65 yaşında beklenen yaşam
süresi 16,7 yıl olarak belirlenmiştir. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 73,7 yıl,
kadınlarda 79,4 yıldır. Tek başına yaşayan 4 yaşlıdan 3`ünün kadın olduğu görülmüştür. Yaşlı
nüfusun işgücüne katılma oranı 2014 yılında 11,5 olarak gerçekleşmiştir
Tablo 14.1’de TUİK 2014 yılı verilerine göre seçilmiş bazı demografik göstergelere yer
verilmiştir. Tabloda’da görüldüğü gibi ilk evlenme yaşı, okur yazarlık durumu, eğiitm düzeyi
erkeklerde daha yüksektir. Özellikle istihdam, iş gücüne katılım oranı erkeklerde iki kat kadar
yüksektir. Genç işsizlik oranı ise yine genç kadınlarda daha yüksektir.
Tablo 14.1: Türkiye’de 2014 Yılı Verilerine Göre Seçilmiş Bazı Demografik Göstergeler

Kaynak: TUIK (2014) İstatistiklerle Türkiye
Ülkemizde yaşlı nüfus oranı artma nedenleri:


Beslenme koşullarının iyileştirilmesi,



Ana ölüm hızı ve bebek ölüm hızının azalması,



Doğuşta beklenen yaşam süresinin artması,



Eğitim oranının artması,



Tanı ve tedavi oranlarının artması,



Enfeksiyon ve buna bağlı ölümlerin azalması,



Yaşlılarda aşılama oranının artırılması,

 Huzurevi, yaşlı bakım merkezleri, yaşlı klüpleri, yaşlı köylerinin sayılarının
artırılması,


Evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesidir.

Yaşlı sağlığı gereksinimleri
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Sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde bakım ve gözetim gereksinimi duyan yaşlıların,
kurumsal çerçevede sosyal yardım ve sosyal hizmetler yoluyla daha etkin bir biçimde
korunabilmesine yönelik yeni politikalar geliştirilmelidir. Yaşlılara yönelik sosyal politikaların
hedefleri, tüm sosyal politikalarda olduğu gibi; sosyal gelişme, sosyal barış, sosyal adalet, sosyal
denge gibi baslıklar altında sıralanabilir ve bu hedefler toplumun denge icinde varlığını
sürdürebilmesinin ana unsurlarını belirler.

14.1.2. Ölüm Göstergeleri
Ölüm sayısının 2014 yılında %4,7 arttıtığı görülmektedir. Ölüm sayısı revize edilen 2013
yılı verisine göre 372 bin 686 iken bu sayı %4,7 artarak 2014 yılında 390 bin 121 oldu.
Ölenlerin %54,7’sini erkekler, %45,3’ünü kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı binde 5,1 olarak
belirtilmiştir. Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Kaba ölüm
hızı, revize edilen 2013 yılı verisine göre binde 4,9 iken 2014 yılında binde 5,1’e yükseldi.
Diğer bir ifade ile 2013 yılında bin kişi başına 4,9 ölüm düşerken, 2014 yılında bin kişi başına
5,1 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9,9 ile Kastamonu ilidir
Kastamonu ilini binde 9,4 ile Sinop, binde 8,5 ile Çankırı ve binde 8,3 ile Çanakkale izledi.
Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller ise binde 2,8 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde
3,0 ile Batman ve binde 3,2 ile Van ve Şanlıurfa izledi.
Tablo 14.2: Bazı Mortalite Göstergeleri, 2014, Türkiye

Tablo 14.2’de görüldüğü gibi Türkiye genelinde BÖH, binde 7,6, AÖH, Yüzbinde 15,2
olarak belirlenmiştir. Beş yaş altı ölüm oranı ise binde 9,7’dir
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren, birçok gösterge vardır. Bu göstergelerden
özellikle bebek ölüm hızları, ekonomik kalkınma düzeyi ve bunun sağlığa yansımasını gösterir.
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Ancak ekonomik gelişme yanında sosyo-kültürel faktörler de çocukluk çağı mortalite oranlarını
etkileyen faktörler arasındadır. DSÖ’nün 2000 yılında tüm insanların sosyal ve ekonomik
yönden 21.yy için 21 hedef sloganında, tüm üye ülkeler uygun üreme sağlığı, antenatal ve
perinatal bakım ile çocuk sağlığını hizmetlerinin geliştirilmesi istenmiştir. Ve BÖH’ ün hiçbir
ülkede, 1000 canlı doğumda 20’yi geçmemesi gerektiği kararı alınmıştır. Türkiye’de BÖH:
binde 7,6’dır. Elde edilen istatistiksel bilgiler yardımıyla ölümlerle ilgili sorunlar ve öncelikler
tespit edilmeye çalışılır. Bu tespitlerle gerekli önlemler alınarak hizmetler yeniden planlanır ve
uygulamaya konulur.
Bebek ölüm hızı, ülkemizde dünya ortalamasına göre çok daha iyi konumdadır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren, önemli unsurlardan biri de bebek ölüm hızıdır. Aile
hekimliği sisteminde, gebelik öncesi bakım, gebede bakım ve gebelik sonrası bakım (GEBE
İZLEM) sistemi sayesinde, hem aile hekimi gebesini takip ediyor hem de gebe koruyucu, tedavi
edici tanı ve taramalarla bebeğinin ve kendi sağlığını korumuş oluyor. Ülkelerin gelişmişlik
düzeyi, anne ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve doğuşta beklenen yaşam süresi gibi toplum sağlık
göstergelerinin ne kadar iyi olduğuyla ölçülür.

14.1.3. İnfeksiyon Hastalıkları
Tablo 2: Enfeksiyon Hastalıklarının Vaka Sayısı ve İnsidansı, 2014, Türkiye

Ülkemizde infeksiyon hastalıkları vaka sayılarına bakıldığında özellikle geri kalmış
ülkelerde insidansı fazla olan AIDS vaka sayısının arttığı görülmektedir. Tüm dünyada
HIV/AIDS vakalarının hızla arttığı gözlenirken Türkiye’nin bu salgının dışında kalması
beklenmemektedir. Ülkemizde ilk defa 1985 yılında üç HIV pozitif hasta bildirilmiş, daha sonra
her yıl HIV/AIDS vakalarında giderek artma gözlenmiştir. Ülkemizde Haziran 2014 T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı, Zührevi
Hastalıklar Biriminin verilerine göre 8238 HIV/AIDS vakası vardır. Bunların 1197’i AIDS
basamağına ulaşmış, 7041 kişi ise HIV infektedir.
Kızamık eredike edilebilcek bir İnfeksiyon olmakla birlikte ülkemizde 2012 yılında
artmış olup Sağlık bakanlığı tarafından salgının dış kaynaklı olduğu bildirilmiştir.
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Türkiye’de Tüberküloz insidans hızı 2002 yılında yüz binde 40 iken 2010 yılında yüz
binde 28’e düşmüştür. Türkiye’nin içinde yer aldığı DSÖ-Avrupa Bölgesi’nde ise 2010 yılı
insidans hızı yüz binde 47’dir. Ülkemizde 2006 yılında uygulanmaya başlanan Doğrudan
Gözetimli Tedavi (DGT) Stratejisi kapsamında 2005 yılından itibaren dispanserlere kayıtlı her
bir hastanın verisi bireysel olarak toplanmaya ve analiz edilerek raporlanmaya başlanmıştır.
2011 yılında dispanserlerde kayıt altına alınan hastaların % 98,2’sinin tedavilerine doğrudan
gözetim altında başlanmıştır. DGT ile ilaçların düzenli kullanımı ile hastalık kontrol altına
alınmakta ve tam kür sağlanabilmekte ve hasta sayısı azalması sağlanabilmektedir.

14.1.4. Kanser
Ülkemizde kanser insidansı dünya ortalaması ile benzer olmakla birlikte erkeklerde
kadınlara göre daha fazla ve her geçen yıl bu sayı artmaktadır. Kanserde aktif kayıtçılık
insidansın belirlenmesi açısından önemlidir. Ülkemizde bu sistem 1992 yılında başlatılmış yıllar
içinde bu merkezlerin sayısı arttırılmıştır. Bu kayıt merkezleri örneklemin %50’ini temsil
etmektedir. Tüm dünya da kanser kayıtçılığı yapılan nüfus oranının %8 olduğu düşünülürse;
ülkemiz %50 gibi bir oranla bu konuda dünya lideri olmaya aday bir ülkedir.
Dünyada erkelerde en sık görülürken kanser prostat iken, bunu akciğer kanseri
izlemektedir. Ülkemizde ise erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Kadınlarda
ise Meme kanseri ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser türüdür.
Ülkemizde kanser görülme sıklığı açısından bölgeler arasında bir farklılık yoktur.
Cinsiyete göre kanser insidansı değerlendirildiğinde erkeklerde daha fazla olduğu ve 2002
yılından buyana yaklaşık olarak bir buçuk kat arttığı görülmektedir (Tablo 14.3)
Tablo 14. 4: Yıllara Göre Kanser İnsidansı

14.1.5. Bağışıklama
Türkiye’de bağışıklama hizmetleri ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’
kapsamında yürütülülmektedir. 2014 yılı aşılama hızı ortalama %96’dır. Sağlıkta Dönüşüm
programı kapsamında, aile sağlığı merkezlerinde aile sağlığı elamanı tarafından aşılar ücretsiz
olarak yapılmaktadır. Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk hastalık,
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sakatlık ve ölümlerinin önlenmesi, bu hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak için,
hassas yaş gruplarına infeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak
ve etkinliği korunmuş aşı ile yüksek aşılama oranlarına ulaşmak amaçlanmıştır. 2002 yılında 7
hastalığa karşı aşılama hizmeti verilirken, Hepatit A, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak,
verem, zatüre, hib, tip-B, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci aşılarının da dahil edilmesiyle
bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti verilmektedir

14.1.6. Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Daha önceki yıllarda yapılan sağlık istatistikleri değerlendirildiğinde, 2002 yılından
günümüze kadar geçen sürede sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranı, antenatal bakım
alma yüzdeleri artmıştır. Annenin gebelik öncesi sağlık durumu, antenatal bakım alması, hastane
koşullarda sağlık personeli tarafından doğumun gerçekleştirilmesi hem anne hem de çocuğun
sağlığını etkiler. Olumlu yönde artış söz konusu olduğundan bebek ve anne ölümlerinin
azalmasına katkı sağlamıştır. Gebelerin bakım gereksinimlerinin öncelikli olarak ele alınması,
anne-bebek sağlığının geliştirilmesine sağlayacağı yararlar açısından, oldukça önemlidir.
Antenatal bakımda amaç maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. Bu
dönemin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilebilmesi için bu dönemde alınan bakım, eğitim
ve danışmanlığın önemi büyüktür. Bu noktada önemli olan izlem sıklığından çok izlemin
niteliğidir. Hemşire gebe/lohusa ve ailesinin yeni duruma fiziksel ve psikososyal yönden uyum
sağlayabilmesini, eğitim gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayarak rehberlik ve danışmanlık
yapmalıdır.

14.1.7. Sağlıkta İnsan Kaynakları
Sağlık insan gücü değerlendirildiğinde sağlık insan gücü sayısı 760322 dir. Yıllara göre 2002 den günümüze- hastane sayılarının da artmasına paralel olarak sağlık personeli –hekim,
hemşire- sayısında artış söz konusudur. Sağlıkta dünüşüm programının hedeflerinden biri sağlık
personeli eksikliğinin giderilmesidir. Bu kapsamda yıllara göre 100.000 kişiye düşen hekim,
hemşire ve ebe sayısı artmıştır. Yıllara göre hastanelere, hekimlere müracaat sayısında artış
olmuştur. Sağlık politikaları neticesinde sağlık hizmetlerine erişim artmıştır.
Her sağlık çalışanı, sağlık hizmetleri sektörünün önemli bir parçasıdır. Herhangi bir
alandaki kısıtlama sağlık çalışanlarında olduğu gibi sektörün diğer çalışanlarında da farklı
problemler yaratmaktadır. Kaliteyi geliştirmek ve hasta beklentilerini yerine getirmek için,
personelin bilgi düzeyi ile yeterliliğini kabul etmek ve motive edilmesi gerektiğini dikkate
almak gerekir. Hasta ile sağlık personeli etkileşimi, hasta tatmini ve hizmet kalitesini etkileyen
en önemli faktörlerden biridir. Hastaların tekrar aynı kurumu tercih etmelerindeki en önemli
faktör teknik ve klinik donanım değil, bireyler arası iletişim olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren
aile hekimliği sistemini uygulayan ülkelere yüksek miktarlı krediler vererek bu sistemi teşvik
eden DSÖ, 51 üye ülkenin Sağlık Bakanlığı katılımı ile gerçekleştirdiği 48. Avrupa Bölge
Komite Toplantısı’nda Herkese Sağlık politikaları “21. Yüzyılda 21 Hedef” sloganı resmen
kabul edilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenlerinden biri “Yaygın, Erişimi Kolay
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ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi” ve “Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri Etkili,
Kademeli Sevk Zinciri” bileşeni ile hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artırmak
amacıyla, sağlık hizmetlerinin sunumunu geliştirmenin, iyileştirmenin yolu, sağlık çalışanlarının
sayısı artırma yoluna gidilmiş ve sayıları artırılmıştır.

14.2. Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Kilo Kontrolüne Yönelik Yapılan
Programlar
Obezite prevalansının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artması
sonucunda Türkiye’de ilk olarak 15-17 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da “DSÖ Avrupa Obezite
ile Mücadele Bakanlar Konferansı” düzenlenerek çözüm önerileri tartışılmıştır. Söz konusu
konferans ulusal ve uluslararası boyutta, başta sağlık olmak üzere tarım, eğitim, spor, ulaşım,
sosyal güvenlik gibi diğer ilgili Bakanlar ve devlet sektörlerinin üst düzey yetkilileri,
hükümetler arası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar ve uluslararası
kuruluş temsilcileri ve basın mensupları olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Konferans sonucunda katılımcı ülkeler “Avrupa Obezite ile Mücadele
Belgesi” imzalanmıştır.
Daha sonra Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı” nda da
pek çok kronik hastalık için risk faktörü olan obezitenin önlenmesi için ulusal bir programın
hazırlanması hususu yer almıştır. Sağlık Bakanlığının 2013-2017 yılı Stratejik Planında da
“Toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için
destekleyici çevrelerle programlar oluşturmak” hedefler arasında yer almaktadır. 2010 yılı itibari
ile Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Kurumu bünyeside projeler ve programlar başlatılmıştır.
Obezitenin önlenmesine yönelik faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak,
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede
yürütülmesini sağlamak amacıyla “Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı (20102014)” hazırlanarak ilk baskısı Şubat 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Program obezite ile
mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasına yönelik önlemlerin yanı sıra toplumda
düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da kapsadığından adı “Türkiye
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı “ olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında Türkiye
Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) hazırlanmış ve uygulamaya
başlanmıştır. Bu çerçevede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapılan öneriler
doğrultusunda ekmekte tuz miktarı 1.75 gr’dan 1.5 gr’a indirilme zorunluluğu getirilmiştir.
Etiketleme, gıda sektörü ile işbirliği ve halk farkındalık kampanyaları çalışmaları devam
etmektedir. Ülkemizde etiketleme düzenlemesi için 29 Aralık 2012’de etiket yönetmeliği
yürürlüğe girmiş ve gönüllü Günlük Karşılama Miktarları (GKM / Guideline Daily AmountsGDAs) uygulaması için kamu kampanyaları ve eğitimler düzenlenmiştir. GKM bilgileri, isteğe
bağlı olarak gıdaların etiketinde yer alabilir. Günlük Karşılama Miktarları bilgilerine yer
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verildiğinde, bu bilgiler ‘enerji, şeker, toplam yağ, doymuş yağ, tuz/sodyum’ öğelerini mutlaka
içerir.
Türkiye gıda etiketlemesi yönetmeliğine göre üretilen gıdaların trans yağ asiti
içermediklerini bildirebilmeleri için trans yağ asiti içerikleri 100 gr yağda 1 gr’dan az olmalıdır.
Obezite diyabet için önemli bir risk faktörüdür. Yürütülmekte olunan diğer bir program
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’dır (2011- 2014). Türkiye Diyabet Önleme ve
Kontrol Programı kapsamında da obezite ile mücadele edilmekte, halk farkındalık eğitim
çalışmaları, uygun tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları (klinik tanı tedavi rehberlerinin
geliştirilmesi) izleme değerlendirme başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir.
Sağlıklı Beslenmeye yönelik bir diğer çalışma “Beslenme Dostu Okul Projesi” dir. Bu
programla ilgili bilgilere Ünite 13’de yer verilmiştir.

14.3. Ulusal Fiziksel Aktivite Programları
Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplumun geneline yönelik önerilen Bulaşıcı Olmayan
Hastalıkları önleme müdahaleleri arasında tuz alımının ve gıdaların tuz oranının azaltılması,
gıdalardaki trans yağların çoklu doymamış yağla değiştirilmesi, beslenme ve fiziksel aktivite
hakkındaki kamu farkındalığının görsel basın vb. vasıtasıyla desteklenmesi yer almaktadır. Bu
müdahaleler hem gerçekleştirilebilir hem de maliyet etkindir.Fiziksel aktivite seviyelerinin
artması için ülkelerin; bireyleri ve toplulukları aktif olmaları konusunda bilgilendirmeleri,
motive etmeleri ve desteklemelerini hedef alan bir politika kombinasyonu geliştirmeleri ve
uygulamaları gerekmektedir. Yürümenin, bisiklet sürmenin, spor yapmanın ve diğer dinlenme
faaliyetlerinin erişilebilir ve güvenli olduğunu temin eden ulusal politikalar fiziksel aktiviteyi
teşvik edebilir. Ulusal politikaları ve programları uygulamak ve yönlendirmek için ulusal
fiziksel aktivite rehberi gereklidir. Ulaştırma, eğitim, spor ve şehir planlaması gibi sektörlerin
dâhil olduğu çoklu kamu politikaları, fiziksel aktiviteyi teşvik edebilir ve nüfusun geniş
kesimlerine ulaştırabilir.
Sağlık Bakanlığının 2013-2017 yılı Stratejik Planında da “Toplumu sağlıklı beslenme,
obezite ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için destekleyici çevrelerle programlar
oluşturmak” hedefler arasında yer almaktadır.Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel
değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım
gerektirmektedir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak,
yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve
böylece Türkiye’de obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak
amacıyla “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” hazırlanmıştır. Geniş
tabanlı ve çok sektörlü bir yaklaşımı benimseyen program ile ilgili Başbakanlık Genelgesi
29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. Program aktivitelerinin %30’u fiziksel aktiviteyi içermektedir.
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Programın fiziksel aktivite hedefleri:


Yetersiz fiziksel aktivite prevalansında %16’lık nispi azalma sağlamak

 Bölgeler ve/veya iller düzeyinde “Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Araştırması” nın yapılmasını sağlamak.
 2017 yılına kadar öğretmen ve öğrencileri yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel
aktivite konularında bilgilendirmek.
 2017 yılına kadar aile, okul ve medya işbirliği ile ilköğretim, ortaöğretim ve
üniversitelerde çocukların ve gençlerin fiziksel aktivite, spor faaliyetleri ve sosyal aktivitelere
yönlendirilmesini sağlamak.
 2017 yılına kadar okullardaki fiziksel aktivite imkanlarını, bütçe imkanlarını da
dikkate alarak arttırmak.
 Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde yeterli ve dengeli beslenme
ve fiziksel aktivite ile ilgili müfredat programlarının iyileştirilmesinin sağlanması.
 Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerdefizikselaktiviteimkanlarının
(spor salonu, okul bahçelerinin düzenlenmesi, araç-gereç temini vb.) bütçe imkanları dahilinde
geliştirilmesinin sağlanması.
 2017 yılına kadar işyerlerinde toplu beslenme ve fiziksel aktivite imkanlarını
arttırmak.
 Çalışanların yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi
düzeylerinin artırılması.


İşyerlerinde fiziksel aktiviteyi teşvik eden çok bileşenli programlar geliştirilmesi

 2017 yılına kadar yazılı ve görsel basında obezite ile mücadele konusuna öncelik
verilmesini sağlamak ve toplumu yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konularında
bilgilendirici bilimsel içerikli programların yayınlanmasını teşvik etmek.
 Yerel yönetimlerin işbirliğinde toplumda düzenli fiziksel aktivitenin
yaygınlaştırılması, spor tesislerinin ve rekreasyon alanlarının oluşturulması için gerekli mevzuat
vb. çalışmaların yapılması.
 Ev içinde kolaylıkla uygulanabilecek tarzda fiziksel aktivite uygulamalarının
geliştirilmesi

361

14.4. Ulusal Tütün Kullanımının Engellenmesi Programları
Türkiye’de 15 ve üzeri yaş grubunda tütün kullanımı gelişmiş ülkelere göre halen yüksek
olmakla birlikte son 15 yıllık süre içinde dikkate değer bir azalma olduğu gözlenmektedir. Ülke
genelini temsil eder nitelikte yapılan çalışmalarda sigara içilme sıklığı erkeklerde 1993 yılındaki
%58 değerinden 2008 yılında %48’e düşmüştür. Kadınlarda biraz daha az olmakla birlikte 2003
yılından sonra hafif bir azalma söz konusudur. Bununla birlikte ülkemizde halen 20 milyon
dolayında sigara içen kişi vardır ve bu değerle Türkiye dünya ülkeleri arasında en fazla tütün
tüketen onuncu ülke konumundadır.
Ülkemiz, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik 4207 sayılı “Tütün
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” içeriği ile Dünya’daki altıncı ve
Avrupa’daki üçüncü ülke konumuna gelmiştir.
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, yetişkinlerin tütün ve tütün mamulü kullanma
durumu konusunda bilgi elde etmek ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri kaynağı
oluşturmak amacıyla uygulanmıştır. Araştırma, Hastalıkları Önleme ve Kontrol Vakfı (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC Foundation) ile yapılan protokol çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın ilki 2008 yılında uygulanmıştır. Bu araştırma ile tütün ve
tütün mamüllerinin kullanımı, sigara dumanına maruz kalma durumu, tütün ve tütün kullanımını
bırakma eğilimi, kişilerin medya ve sağlık uyarıları konusundaki bilgiler elde edilmiştir.
Bu haber bülteninde söz konusu araştırmadan elde edilen temel sonuçlara yer verilmiştir.
Tütün ve tütün mamulü kullanımı erkeklerde çok daha fazla düşmüştür. Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin 2008 yılında %31,3’ü her gün veya ara sıra tütün
ve tütün mamullerini kullanmakta iken 2012 yılında bu oran yaklaşık olarak %27’ye düşmüştür.
Tütün ve tütün mamulü kullananların oranı erkeklerde 6,5 puan, kadınlarda ise 2,1 puan
düşmüştür. Diğer bir ifade ile erkeklerde %47,9’dan %41,4’e, kadınlarda ise %15,2’den
%13,1’e düşmüştür. Tütün ve tütün mamulü kullanımı en çok 25-34 ve 35-44 yaş grubunda
yaygındır. Yaş grubuna göre tütün ve tütün mamulü kullananlar incelendiğinde, en çok 25-34 ile
35-44 yaş grubundaki bireyler her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamulü kullandıklarını beyan
etmişlerdir. 25-34 yaş grubunda bu oran 2008 yılında %40,3 iken, 2012 yılında %34,9’dur. 3544 yaş grubunda ise bu oran 2008 yılında %39,6 iken, 2012 yılında %36,2’dir. Kadınlar tütün ve
tütün mamulünü bırakmayı daha fazla deniyor. Halen her gün veya ara sıra tütün ve tütün
mamulü kullanan 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin son 12 ay içerisinde tütün ve tütün
mamulü kullanmayı bırakmaya teşebbüs eden kadınların oranı 2008 yılında %40,8 iken, 2012
yılında %44,9’a yükselmiştir. Aynı oran erkekler için sırasıyla %40,5 ve %41,8’dir. 12 ay
içerisinde bırakmayı planlayanların oranı artmıştır.

362

KAYNAKLAR
(HIV/AIDS
Oranı
http://Www.Hatam.Hacettepe.Edu.Tr/Epid_Web_A.T_2015.Pdf)

(2015)

Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2014) Haber Bülteni,Yayın Tarihi: 09.09.2015
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2014 ). İstatistiklerle Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2014). İstatistiklerle Gençlik.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2014) İstatistiklerle Yaşlılar
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2014) Ölüm İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2014)
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü(2010)
Bağımlılığı İleMücadele El Kitabı (Hekimler İçin)

Tütün

363

Uygulamalar
1) 19 Temmuz 2009 itibarıyla çıkarılan tütün kontrolüne yönelik 4207 sayılı “Tütün
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” u arama motorlarından indirerek
inceleyiniz.
2) “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” nı arama motorlarından
indirerek inceleyiniz.
3) “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” arama motorlarından
indirerek inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin sağlık profili değerlendirildiğinde demografik yapısını tartışınız
2) Ölüm göstergeleri, bağışıklama ve ana çocuk sağlığı hizmetlerini diğer ülkler ile
karşılaştırınız.
3) İnfeksiyon hastalıkları, kanser, ana çocuk sağlığı hizmetlerini diğer ülkler ile
karşılaştırınız
4) Türkiye’de sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüne yönelik yapılan programlar
nelerdir?
5) Ulusal fiziksel aktivite programları nelerdir?
6) Ulusal tütün kullanımının engellenmesi programları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlığı geliştirme uygulamaları, tüm ulusların sağlık düzeyini geliştirmek için anahtar
olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamalar, birey, aile, toplum grupları ve toplum düzeyinde
gerçekleştirilmektedir. Uygulamaların temelini beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi ve
tütün kullanımının engellenmesi oluşturmaktadır. Daha önceki ünitelerde açıklandığı gibi bu
konular birçok kronik ve ölüme yol açan hastalığın temel nedenleri arasında gösterilmektedir.
Türkiye’de de sağlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu ünitede bu konu
açıklanmış ve Türkiye’nin genel sağlık profili ile ilgili özellikleri de açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’nin nüfusu içinde genç nüfus oranı yüzde kaçtır?
a) %25,3
b) %34,4
c) %16,5
d) %22.2
e) %15.1
2) Aşağıda Türkiye’de kadın ve erkeğe göre tanımlanmış bazı göstergeler yer
almaktadır. Hangisi doğrudur?
a)

İlk evlenme yaşı erkeklerde yüksektir.

b) Eğitim düzeyi kadınlarda yüksektir.
c) İş gücüne katılım oranı kadınlarda iki kat kadar yüksektir.
d) Okur yazarlık durumu kadınlarda yüksektir.
e) Genç işsizlik oranı genç erkeklerde daha yüksektir.
3)

Türkiye’de erkekler arasında en sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Prostat kanseri
b) Kolon kanseri
c)

Mesane kanseri

d) Akciğer kanseri
e)

Pankreas kanseri
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4) Türkiye gıda etiketlemesi yönetmeliğine göre üretilen gıdaların trans yağ asiti
içermediklerini bildirebilmeleri için trans yağ asiti içerikleri 100 gr yağda en az kaç gram
olmalıdır?
a) 5 gramdan az
b) 10 gramdan az
c) 1 gramdan az
d) 3 gram
e) 2 gram
5) Aşağıda Türkiye’de tütün kullanımı için kadın ve erkeğe göre tanımlanmış bazı
göstergeler yer almaktadır. Hangisi doğrudur?
a) Kadınlar tütün ve tütün mamulünü bırakmayı daha fazla denemektedir
b) Kadınlarda tütün kullanım oranı daha yüksektir
c)

Erkekler pasif içiciliğe daha fazla maruz kalmaktadırlar

d) Kadınlar miktar olarak daha fazla sigara içmektedirler
e)

Erkekler daha geç yaşta sigara içmeye başlamaktadırlar

6) Türkiye’nin sağlık profili değerlendirildiğinde demografik yapısı nasıldır?
7) Ölüm göstergeleri, bağışıklama ve ana çocuk sağlığı hizmetleri ne düzeydedir?
8) İnfeksiyon hastalıkları, kanser, ana çocuk sağlığı hizmetleri ne düzeydedir?
9) Türkiye’de sağlıklı beslenme ve kilo kontrolüne yönelik yapılan programlar
nelerdir?
10) Ulusal fiziksel aktivite programları nelerdir?
11) Ulusal tütün kullanımının engellenmesi programları nelerdir?

Cevaplar: 1) c, 2) a, 3) d, 4) c, 5) a
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