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1. TEMEL HALK SAĞLIĞI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık ve Hastalık Tanımları
1.2. Koruyucu Hekimliğin Tıptaki Yeri
1.3. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sağlık ve Hastalık Tanımları
Koruyucu
Tıptaki Yeri

Hekimliğin

Türkiye’de
Sağlık
Hizmetlerinin Gelişimi

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Halk sağlığı anlayış olarak hastalıkların ve diğer sağlık risklerinin ortaya çıkmadan
önce tespit edilerek, canlılar üzerinde herhangi bir zararlı etki oluşturmadan önce önlem
alınması felsefesini benimsemektedir. Tarih boyunca sağlık hizmetlerinin değişimine
bakıldığında da günümüzde artık sağlığın korunması için tedaviden çok önleyici sağlık
hizmetlerinin daha ön planda olduğu gözlenmektedir.
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1.1. Halk Sağlığına Genel Bakış
World Health Organisation (WHO), yani Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 21. yüzyıla girerken
2000 yılında ‘Herkese Sağlık’ sloganını kullanıyordu. Bu 2000 yılında tüm dünya bireylerinin sağlıklı
olma isteği ve temennisiydi. Ottowa’da 1986’da yapılan toplantıda ‘Sağlığı Yükseltme Politikası’
böylece iki kelime içinde özetlenmişti: Herkese Sağlık. Ancak her ülkenin sağlık politikasını o ülkenin
sağlık koşulları belirler. Bu her ülkede farklı sağlık sorunları var demektir. Örneğin bir ülke için
savaşımı zorunlu olan sarı humma yada Rift vadisi humması diğer ülke hekimlerine sadece bir tıp
kültürü içinde öğretilebilinir. Bunun yanında yüzyılımız insanının gerek iş gerekse sevgisi nedeniyle
ülkeleri dolaşma sevdası ise yeni bir bilim dalının ‘Turizm Sağlığı’nın göz önünde alınmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle kendi ülkesinde sarı humma görülmeyen bir kişinin gideceği ülkede bu
hastalığın yaygın olması durumunda sarı humma aşısını olması gerekmektedir.
Sağlık politikasını belirleyen koşullar gelişen uygarlıkla paralellik gösterir. DSÖ’ye göre halk
sağlığında geçen yüzyılda başarılı ve başarısız kalınan durumlar görülmüştür.

1.1.1. Halk Sağlığında Başarılar
●

Gelişen sanitasyon devrimi

●

Bireysel hijyen standartlarının gelişimi

●

İshalden kaynaklanan hastalıkların azalması

●

Gelişen yaşam koşulları

●

Annelerin bebek bakımı bilgilerinin artması

●

Aşıların bulunması

a. Tam eradikasyonun sağlanması Örn: Çiçek
b. Bulaşıcı hastalıklardan bazılarının hemen hemen veya kısmen kontrol altına alınması. Tbc,
difteri, kızamık gibi

1.1.2. Halk Sağlığında Başarısızlıklar
A. Grip, cinsel temasla bulaşan hastalıklar AIDS, tropikallerde bulaşıcı hastalıklar
Shistosomiasis malarya
Halk sağlığında başarısızlıkların büyük bir grubu sosyaldir

B.
●

Gençlerde sosyal organizasyonsuzluk

●

Ailelerin stabil olmayışı ve buna bağlı olarak gençlerin huzursuz ve köksüz oluşu

●

Sigaraya çabuk alışkanlık sağlamaları

●

İlaç bağımlılığı
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C.

●

İlk gençlik yıllarında hamilelik ve evlilik dışı ilişkilerin fazlalığı

●

Eğitimsizlik veya yetersiz eğitim
Orta yaş ve yaşlı grupların sağlık sorunları

İskemik kalp hastalıkları, mental bozukluklar, akciğer kanseri, akciğerin obstrüktif
hastalıkları, trafik kazaları vs
D.

Bütün bunlara rağmen nüfus artışı yoğundur

1.2. Sağlık ve Hastalık Tanımı
Sağlık, sadece sakatlık ve hastalığın olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve
sosyal açıdan tam bir iyilik (mutluluk) halidir.
Hastalık ise tıp açısından; organ ve dokularda, ölçülebilen, objektif belirti ve
bulgularla tanımlanan normal dışı değişiklikler, kişi açısından; bedende hissedilen olağandışı
değişiklik hissi, rahatsızlık, çevresindekiler açısından; hastalara özgü beklenen, gözlenen bir
davranış şekli/sosyal bir roldür.
Medikal Bakış: Hekim, belirli tıbbi yetkileri ve mesleki/hukuki sorumlulukları olan ve
medikal bir bakış açısına sahip bir kişidir. Medikal bakışın unsurları;
1. Bilimsel düşünce sistematiği,
2. Sayısal ve ölçümsel bir nesnellik,
3. Fiziksel ve biyokimyasal verilere dayanmak,
4. Bedensel ve psikolojik yapıyı ayırdedebilmek,
5. Hastalıkları bütün olarak değerlendirmek,
6. Birey üzerinde yoğunlaşabilmektir.
Sistematik Hekim Bakışı/Yaklaşımı: Hastalığın ve rahatsızlıkların boyutlarını
açıklayıcı bir modeldir.
1. Altta yatan nedenleri,
2. Belirtilerin başlangıç zamanlarını,
3. Fizyopatolojik süreçleri,
4. Hastalığın seyrini,
5. Uygun tedaviyi araştırır.
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Sağlık ve Hastalığın Algılanması
Hekimler ve hastalar aynı sosyokültürel yapı içinden gelmelerine karşın sağlık ve
hastalığı farklı şekilde algılarlar. Hastanın doktora giderken hissettiği şey ‘rahatsızlık’,
doktordan dönerken kendisine söylenen şey ise hastalıktır. Hastalık ya da rahatsızlığını
açıklamak için kafasındaki model esnektir, sıra takip etmez. Hastalıklarından kurtulmak için
farklı tedavi arayışları içindedirler.
Sağlık ve hastalığın algılanması, kişiler ve toplumlar arasında da farklılık gösterir. Bu
farklılığın başlıca nedeni: kültürdür.
Kültür: bizden öncekiler tarafından oluşturulan, yaşamımızı her alanda dolduran
etkileyen ve gelecek nesillere geliştirerek bıraktığımız birikimlerdir. Yaşamın
kurgulanmasında ilk sırada her zaman güven ihtiyacı belirleyici olmuştur. Sağlık gereksinimi
ilk sırada gelmediği için insanlar tarafından ilk talep edilen hizmet olamamaktadır. Ancak
kaybedildikçe talep artmaktadır.

1.3. Halk Sağlığının (Koruyucu Hekimliğin) Tıptaki yeri
Koruyucu hekimliğin tıptaki yeri bireylerin hastalıklardan veya sağlığını bozabilecek
her şeyden korunmasını belirlemektir. Bulaşıcı hastalıklar yüzyıllardır insanlığın korkulu
rüyası olmuştur. Bu nedenle koruyucu hekimlik tedavi hekimliğinden çok daha ucuz ve
insancıldır. Koruyucu hekimliğin halk sağlığına yönelik metodları ise yönlendirici, kalıcı ve
tedavi metodları bileşimidir. Koruyucu önlemler kendi içeresinde kişiye ve çevreye yönelik
olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir.

1.3.1. Kişiye Yönelik Önlemler:
1.

Kemoprofilaksi

2.

Bağışıklama

3.

Dengeli Beslenme

4.

Erken Teşhis

5.

Kişisel Hijyen

6.

Aile Planlaması

7.

Davranış Duyarlılığının Gelişimi

1.3.2. Çevreye Yönelik Önlemlere Örnekler:
Çevre koşullarının sağlığa etkisi Hipokrat zamanında tarif edildi. Hipokrat; hava su ve
toprağın fiziksel, biyolojik, sosyal güvenlik içinde olması gerektiğini söylemiştir. Öyle ki
geçmişte büyük tehlikeler patojen mikroorganizmalardan gelmişti. Bunlar sanitasyon
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mühendisliği, çevrenin sağlıklı kılınması, modern evlerde barınma, su ve elektriğin
bulunması, uygun ısının yaşamı kolaylaştırması gibi koşullarla yok edilmiştir.
Şimdi bizi düşündüren fiziksel tehlikelerdir.
● Beklenmeyen afetler, deprem, litosfer hareketlerinin oluşu
● Çernobil olayındaki gibi radyoaktif maddelerin çok kolaylıkla komşu ülkelere
ulaşabilmesi
●

Stratosferde ozonun incelmesi

●

Aşırı nüfus artışı ile sağlık hizmetlerinin yetersiz kalışı gibi

Bu nedenlerle belli çevresel parametrelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir.
Bunlar
1. Biyolojik çevre: Örneğin süt ve peynir yapımında gerekli sterilizasyon ve
pastörizasyon şartlarına uyulduğunda Bruselloz’un önlenmesi
2. Fizik çevre: Örneğin egzoz gazındaki kurşun çocuklarda zeka geriliğine, kemikte
yoğunlaşmaya neden olmaktadır; bunun için doğal gaz kullanımı, fabrika bacalarına filtre
takılması ve kurşunsuz benzin kullanılması, evlerin ana caddeden uzak olması gibi. Enerji
elde etmek amacıyla fosil yakıtların yaygın şekilde kullanılması sonucununda küresel ısınma
problemiyle karşı karşıya gelinmiştir. Küresel ısınmanın getireceği sonuçlar olumsuz fiziksel
ortam değişikliklerine yol açacaktır. İklim değişiklikleri sel, kasırga bazende kuraklığa neden
olacaktır. Ekosistemdeki bu değişiklikler tüm canlıları etkileyecektir. Bu amaçla küresel
ısınmayı tetikleyen ve çevre kirliliği yaratan petrol, kömür, doğalgaz yerine, yenilenebilir
(rüzgar, güneş, su gibi) enerji kaynaklarını geliştirecek araştırmalara yoğunlaşmıştır.
3. Kimyasal çevre: İnsektisid, pestisid ve DDT gibi insanlar için zararlı etkisi olan
maddelerin kullanılması
4. Besin kontrolü
5. Bağışıklama: Büyük ve küçük baş hayvanlara, ev hayvanlarına uygulanan aşılar
gibi.

1.4. Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi
1. Bulgusal Hekimlik Dönem
2. Laboratuvar Hekimlik Dönemi
3. Klinik Hekimlik Dönemi
4. Sosyal Hekimlik Dönemi
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5. Çağdaş Halk Sağlığı Dönemi

1.4.1. Hekimliğin Bulgusal (Semptomatik) Dönemi
Analitik düşünme (neden-sonuç bilinci) ilk insanlarda gelişmediği için her bulgu
(semptom) ayrı bir hastalık olarak kabul edilmiş ve her yakınma için ayrı tedavi yapılmıştır.
İlkel insan için tüm hastalıklar bulgulardan oluştuğundan çok sayıda hastalık
bilinmemekteydi. Hastalıkları sihirbazlar, büyücüler ve şamanlar tedavi etmekteydi. Çağlar
boyu babadan oğula geçen bu ilkel hekimlik, sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı
toplumlarda halk hekimliği (Folk Medicine) şeklinde hala yaşamaktadır. En çok bilinenleri
kırık-çıkıkçılar, iğnecilerdir.

1.4.2. Hekimliğin Laboratuvar Dönemi
19.'uncu yüzyılın sonlarına dek süren bulgusal dönemden sonra, mikroskobun keşfi
sonrasında, 1880 yılında Fransa'da Louis Pasteur ve çalışma arkadaşları bir hastalığın
mikroorganizmalardan oluştuğunu göstermişlerdir. Bundan sonra her hastalık için altta yatan
bir mikroorganizma aranmaya başlanmıştır. Bu dönemde sanayileşme ve gelişen teknoloji ile
ulaşım kolaylaşmış hastalıklar da giderek yaygınlaşmıştır.

1.4.3. Hekimliğin Klinik Dönemi
Hekimliğin laboratuvar dönemi uzun sürmemiştir. Çünkü hekimler aynı hastalığın bazı
bireylerde çok hafif bazılarında ise çok ağır seyrettiğini gözlemişlerdir. Mikroorganizma
özeliklerinin aynı olmasına karşın bünyesel farklılıkların bunda etkin olduğu anlaşılmıştır. O
nedenle "hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastayı ayrı bir hastalıkmış gibi ele almak
gereklidir.“ düşüncesi gelişmiştir. Böylelikle hekimler, laboratuvar bilgilerine klinik beceri ve
deneyimlerini de eklemişlerdir. Muayenehanelerine yoğunlaşmışlardır. Bu dönem, DSÖ’nün
kurulduğu (1948) yıllara kadar sürdü.

1.4.4. Sosyal Hekimlik Dönemi
Bu dönemde, hastaların tedavi olduktan bir süre sonra aynı hastalığa tekrar
yakalandığı fark edilmiştir. Böylelikle, sağlık hizmetinin sadece muayenehanelerde verilen bir
hizmet olmadığı anlaşılmaya başlanmıştır. Sosyal hekimliğin (Medicine Sociale) temellerinin
atıldığı bu dönemde; üç temel kural benimsenmiştir.
1. En önemli hastalık, toplumda en çok öldüren, en çok sakat bırakan, en sık görülen
ve en çok iş ve güce mani olandır.
2. Bir kişinin veya toplumun sağlık düzeyini belirleyen, kişinin hastalanmasına ve
ölümüne neden olan biyolojik ve fizik çevre faktörlerini oluşturan etkenler sosyal ve
ekonomik etkenlerdir.
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3. Bir kimsenin hasta oluşu sadece o kişinin sorunu değil, ailesinden başlayarak bütün
toplumun sorudur.

1.4.5. Hekimliğin Halk Sağlığı Dönemi
Hekimlik anlayışını temelinden değiştiren bu anlayışla “temel sağlık hizmeti” (TSH)
kavramı doğmaya başlamıştır. Kazakistan’ın Başkenti Alma Ata’da 6-12 Eylül 1978 tarihinde
134 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “Temel Sağlık Hizmetleri” konusunda
hükümetlerin yükümlülükleri tartışılmıştır. Bu toplantı dünya için sağlıkta bir dönüm
noktasıdır. Dünyanın 1978’de ulaştığı bu aşamaya Türkiye; Prof.Dr. Nusret Fişek’in
çabalarıyla 1960 yılında tasarlanan ve 1961 yılında uygulamaya sokulan Sağlık Ocağı Sistemi
(224 sayılı yasa) ile ulaşmış bulunmaktaydı.
TSH sunumunda görüş birliğine varılan yapısal özellikler
Alma Ata Bildirgesinde TSH'i tanımlanıyor ve hükümetlerin bu konuda
yükümlülükleri olduğu kabul edilmiştir. TSH içinde asgari hizmetler olarak; aile planlaması,
ana çocuk sağlığı hizmetleri, bağışıklama, sağlık eğitimi, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli
ve güvenli su temini, temel sanitasyon, endemik hastalıkların önlenmesi, temel ilaçların
sağlanması olarak belirlenmiştir. TSH sunumunda görüş birliğine varılan konular şunlardır.
1. Hizmet; korucu tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin bir entegrasyonudur,
2. Hizmet halkın ayağına götürülmelidir. Halka en yakın yerde ilk başvuru birimleri
olmalıdır. Birinci basamak sağlık kuruluşları; ASM (Aile sağlığı Merkezleri), TSM (Toplum
sağlığı Merkezleri), dispanserler.
3. Kademeli sevk zinciri oluşturulmalıdır,
4. Sağlığın en üst seviyede tutulması için ekonomik ve sosyal birçok sektörün çabaları
gerekmektedir,
5. Sağlık hizmetlerindeki eşitsizlik ve dengesizlik giderilmelidir.

1.5. Temel Sağlık Hizmetleri
TSH özellikleri
1. Toplumsal Eşitlik: Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir haktır. Bu hizmetler en
uzak yerlerde oturanlar da içinde olmak koşulu ile, toplumdaki herkese sosyal adalet anlayışı
içinde, eşit olarak götürülmelidir.
2. Çevreyle Bütünlük: İnsan ile fizik, biyolojik ve toplumsal çevresi arasında etkileşim
vardır. Kişi çevresinden soyutlanamaz. Onun sağlığı ve hastalığı ile ilgili her önlemde, sağlığı
etkileyen çevre etkenleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
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3. Yaşamın bütünlüğü. İnsan yaşamı doğum öncesinden ölüme kadar bir bütündür.
Yalnız hasta iken değil, sağlıklı dönemlerinde de kişiler salık hizmeti almalıdır.
4. Toplumsal Etmenler: Hastalıkların temelinde yalnız fizik ve biyolojik nedenler
değil, toplumsal ve kültürel nedenlerde vardır. Kişilerin inançları, yaşam koşulları, ekonomik
güçleri, salıkları ile dorudan ilgilidir. Bu etkenler ele alınmadan salık sorunları tam olarak
çözülemez.
5. Hizmetin Boyutu: Sağlık hizmetleri, yalnız "sağlık sektörünce yürütülemeyecek
kadar geniştir ve birçok baka sektörü de ilgilendirir. Eğitim, tarım, belediyeler, sanayi,
ulaştırma vb. sektörler arası eşgüdüm kaçınılmazdır.
6. Korumaya Öncelik: Hastalıkların oluşmasını ya da ilerlemesini önlemek, onları
tedavi etmekten daha etkili, daha kolay ve daha ucuzdur. Salık hizmetlerinde koruyucu
hekimliğe önem ve öncelik verilmelidir.
7. Risk Gruplarına Öncelik: Kaynakların sınırlı olduğu yerlere herkes yetersiz hizmet
vermektense, o hizmetlere daha fazla gereksinimi olan, hastalıklara yakalanma olasılıkları
daha fazla olan gruplara (yüksek risk gruplarına) öncelikle ve özellikle hizmet götürülmelidir.
Örneğin bebekler, hamileler, yetersiz beslenen çocuklar, çok doğum yapmış kadınlar, ağır ve
tehlikeli ilerde çalışanlar, eğitimsiz ve yoksul olanlar gibi.
8. Önemli Hastalıklara Öncelik: Bir toplumda sık görülen, çok sayıda ölüm, sakatlık
ve işgücü kayıplarına neden olan hastalıklara önemli hastalık denir. Salık hizmetleri
sunulurken bu hastalıklar öncelikle ele alınmalıdır.
9. Entegre Hizmet: Koruyucu, iyileştirici ve geliştirici hizmetler birbirinden kesin
sınırlarla ayrılamaz.
10. Sağlık hizmetleri ekip işidir: Değişik alanlarda eğitim görmüş, dolayısıyla değişik
bilgi ve becerileri olan kişilerden oluşan bir ekip tarafından verilmesi bir zorunluluktur.
11. Sağlık-Kalkınma ilişkisi: Ekonomik kalkınma ile salık düzeyi arasında iki yönlü
bir ilişki vardır. Kalkınmışlık toplumun salık düzeyinin yükseltir, sağlıklı bir toplum da
kalkınmaya olumlu etkiler.
12. Öz Sorumluluk: Herkes kendi sağlının değerini bilmeli ve kendinden sorumlu
olmalıdır. Bireyler bu konuda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
13. Halkın Katılımı: Halk eğer salık hizmetinin sunuluş özelliklerini bilmiyor,
beğenmiyor ya da benimsemiyorsa, hizmette başarı sağlanamaz. Sağlık hizmetinin toplum
tarafından daha verimli kullanılmasını sağlamanın bir yolu da hizmeti planlama ve uygulama
sırasında toplumdaki kişilerin düşüncelerine başvurmak ve onları hizmetin oluşmasında pay
sahibi yapmaktır.
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14. Evrensellik: Ulusların sağlık sorunları farklı olabilir. Ancak sağlık, dünya üzerinde
yaşayan herkesi ilgilendiren ortak (evrensel) bir konudur. O nedenle ülkelerarası işbirliği
kaçınılmazdır.
15. Koşullara Uygunluk: Ülkeler arasında, giderek bir ülkenin bölgeleri arasında
fiziksel, kültürel ve kaynaklar yönünden ayrımlar olabilir. Salık hizmetlerinin planlanıp
sunuluşunda temel ilke, o yerdeki koşullara uygun modelleri ve teknolojiyi seçip
kullanmaktadır. Bir ülkede başarı ile uygulanan bir model baka bir ülkenin koşullarına
uymayabilir.
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Uygulamalar

15

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Halk sağlığı hakkında genel bilgiler verilmiştir. Sağlık ve hastalık tanımları
öğrenilmiştir. Hekimliğin çağlar boyunca geçirdiği evrelerin ve özelliklerinin neler olduğu
anlatılmıştır. Ayrıca halk sağlığı biliminin temeli olan temel sağlık hizmetlerinin neler olduğu
tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Temel sağlık hizmetleri sıralayınız.
2) Evrensellik ilkesini açıklayınız.
3) Halk sağlığının tarihsel gelişimini yazınız.
4) Kişiye yönelik koruyucu önlemleri açıklayınız.
5) Çevreye yönelik koruyucu önlemleri açıklayınız.
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2. GÜNÜMÜZDE HALK SAĞLIĞI ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Nüfus ve Sağlık Sorunları
2.2. Sağlık ve Kültür Etkileşimi
2.3. Küresel Sağlı Sorunlarına Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Nüfus ve Sağlık Sorunları
Sağlık ve Kültür Etkileşimi
Küresel Sağlı Sorunlarına
Bakış
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde, nüfus ve sağlık sorunları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca dünyadaki
küresel hastalık yüklerinin dağılımı ve etkileri konusunda bilgi verilecektir. Sağlık ve kültür
ilişkisi, kültürün sağlığa olan etkileri konusunda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
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2.1 Nüfus ve Sağlık Sorunları
Demografik olarak Nüfus; belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin
oluşturduğu kütledir. Birleşmiş Milletlere göre Demografi (Nüfus Bilimi); insan nüfusunun
büyüklük, yapı ve gelişimi ile ilgili özelliklerinin miktarsal yönlerini inceleyen bilim dalıdır.
Demografinin çeşitli alt disiplinleri bulunmaktadır. Bunlar;
1.

Tarihsel Demografi: Var olan eski kayıtlar çerçevesinde eski nüfusları inceler.

2.

Paleo Demografi: Eski kayıtların yokluğunda tarihteki nüfusları inceler.

3. Betimsel Demografi: Nüfus istatistiklerine dayanarak nüfusun sayısı, coğrafik
dağılımı, yapısı ve değişimi hakkında bilgiler sağlar.
4.
inceler.

Ekonomik Demografi: Ekonomik olaylarla nüfussal olaylar arasındaki ilişkiyi

5.
inceler.

Toplumsal Demografi: Toplumsal olaylarla nüfus olguları arasındaki ilişkileri

6. Sağlık Demografisi: Sağlık düzeyi ve sağlık davranışlarının incelenmesinde
demografinin içeriği ve yöntemlerinin kullanılmasıdır.
Bir toplumun sağlık düzeyi ve gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri demografik
yapısında yer almaktadır.
Ör: Doğurganlığı ve bebek ölüm hızının yüksek olduğu bir toplumun sağlık
gereksinimleri yaşlı toplumlardan farklıdır. Bu özelliğinden dolayı demografi sağlık alanında
politika oluşturmada, karar vermede, planlamada, uygulama ve değerlendirmede vazgeçilmez
bir bilimdir.
Demografi biliminin temelini oluşturan nüfus gerek yapısı ve gerekse büyüklüğü ile
önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Hızlı nüfus artışı sosyal, ekonomik ve çevresel bir sorun olarak ele alınmak
zorundadır. Gerçek ekonomik büyüme, ekonomik büyüme ile nüfus artışı arasındaki farka eşit
sayılmaktadır. Bu yaklaşımı bir örnekle açıklayacak olursak, herhangi bir gıda maddesinin 1
kilosuna sahip 4 kişilik bir ailede eşit dağılımda her bir bireyin payına 250 gram gıda maddesi
düşmektedir. Ailedeki birey sayısının % 50 artarak 6’ya çıkmasına karşılık gıda maddesinin
% 50’ye kadar varan artışı aileye ekonomik bir büyüme sağlayamamaktadır. Gıda maddesinin
miktarında % 50’nin üzerindeki artışlar ailede ekonomik büyüme sağlayabilecektir.
Gerçek Ekonomik Büyüme= Ekonomik Büyüme – Nüfus artışı
Yukarıdaki eşitlik 1950’li yıllarda dile getirilirken, artan nüfusun ekonominin önünde
bir engel olduğu vurgulanmıştır. Bu dönemde ülkemizde ise pronatalist politika izlenmekte
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ve nüfus artışı desteklenmekte idi. Ekonominin tarıma ve tarımın da insan gücüne dayalı
olması, yüksek bebek ölüm hızı gibi nedenler uygulanan pronatalist politikanın açıklayıcı
olmaktadır. Ancak nüfusun ikiye katlanması için gereken sürenin azalması, örneğin 1927
yılında ilk yapılan nüfus sayımında 13 milyon olan nüfus 23 yıl sonra 1950 yılında 26 milyon
civarına yükselmiş, 1960 yılında ise yaklaşık 13 milyon daha artmıştır. Bu artış, izlenmekte
olan pronatalist politikanın değiştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 1965 yılında
çıkarılan bir kanunla antinatalist nüfus politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu yasa ile daha
önce yasaklanmış olan nüfus planlaması ile ilgili uygulamalar serbest bırakılmıştır. Nüfus
Planlaması adı ile anılmakta olan yasada gebeliğin anne sağlığını olumsuz etkilediği hekim
raporu ile kanıtlanmış gebeliklerin 12 haftaya kadar kürtajla sonlandırılabileceği yer
almaktadır. 1983 yılında ise bu kanuna ek yapılarak anne sağlığının etkilenmemesi
durumunda gebeliğin 12 haftada kürtajla sonlandırılabileceği belirtilmiştir.
Ülkemiz dünyanın toplam kara alanlarının binde birine sahip iken dünya nüfusunun
yaklaşık yüzde birini oluşturmaktadır. Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi arasında 18nci
sıradayız. Ülke nüfusunun ikiye katlanması için gereken süre 32 yıl olarak hesaplanmaktadır.
Bu süre İngiltere için 408 yıl, Pakistan için ise 28 yıl olarak hesaplanmaktadır.
Dünya nüfusunun artışında en önemli etkenlerden birisi ölüm hızının özellikle bebek
ölüm hızının azalmasıdır. Nüfus artışının geometrik olduğu düşünülürse bu artışta bebek ölüm
hızının azalmasının önemi daha belirgin olacaktır.

2.2. Demografik Dönüşüm
Demografik geçiş teorisi ekonomik ve sosyal değişimin nüfus artışını üç evrede
etkilediğini belirtmektedir.
1. Preendüstriyel toplumlar: Doğum ve ölümler yüksek ve nüfus artışı yavaştır. Bu
döneme dönüşüm öncesi dönem de denmektedir.
2. Nüfus patlaması evresi: Sağlık teknolojisinin kullanımı, modern yaşam, endüstri
devrimi ve doğal kaynakların kullanımının artmasına bağlı olarak toplum sağlığı düzeyi
yükselmektedir. Ölümler azalmakta, doğum hızı yüksek devam etmektedir. Nüfus bu
dönemde çok hızlı artış göstermekte, 25 yılda ikiye katlanmaktadır.
3. Üçüncü dönemde ise sosyo ekonomik nedenlerle doğum hızı düşerek ölüm hızına
eşitlenmektedir. Bu dönemde nüfus artışı yavaşlamakta ve durmaktadır.
Demografik dönüşüm sonrası bebek ölümlerinde azalma saptanırken, kadın
okuryazarlığında ve ekonomik bağımsızlığında artış gözlenmektedir.
Günümüzde toplumların nüfus büyüklüğü ve bileşiminde önemli değişiklikler
olmuştur.
Nüfustaki Değişiklik: Doğal artış (doğum – ölüm sayısı) + net göç (iç göç – dış göç)
ile hesaplanır.
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Nüfus artışının etmenleri olarak kentleşme ve göçler gösterilebilir. Özellikle göçler
doğurganlık ve ölümlerle birlikte nüfusun yapısının değişmesine yol açmaktadır.
1. Kentleşme: Günümüzün en önemli özelliklerinden birisi nüfusun kırsal kesimden
kentlere doğru göç etmesidir. Ülkemizde kentleşme oranı %65’in üzerindedir. Kentleşme
toplumun genel sağlık düzeyinde bir iyileşme sağlamaktadır. Ancak hızlı kentleşme;
a)

Aile yapısının değişmesine, geniş aile tipinden çekirdek aile tipine geçişe

b)

Gecekondulaşma artmakta ve beraberinde çevre sağlığı sorunlarının artışına,

c)

Kentler büyümesi sosyal sorunlar artmasına,

d)

Aile ekonomisine katkı yapma zorunluluğu kadın ve çocukların çalışmasına

e)

Kalabalık yaşam trafik, gürültü, hava kirliliği gibi sorunların artışına

f)

Beslenme ve sağlığa ayrılan pay azalmasına yol açmaktadır.

2. Göç ve Göçmen Sorunu: Doğal afetler, savaşlar ve çeşitli baskılar insanların yerleşik
oldukları yerlerden başka yerlere göç etmelerine neden olmaktadır. Göç eden grupların genel
sağlık düzeyleri göç edilen ülkenin sağlık düzeyinden genellikle düşük olması, ekonomik ve
sosyal sorunlar göçmenlerde farklı davranış bozukluklarına yol açabilmektedir.

2.3. Nüfusun Yapısı
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı yapısını oluşturmaktadır.
1.

65 yaşın üzerindekilerin oranı % 4’ten az ise toplum genç nüfus,

2.

65 yaşın üzerindekilerin oranı % 4 - 7 arasında ise erişkin nüfus,

3.

65 yaşın üzerindekiler % 7 – 10 arasında ise yaşlı nüfus,

4.
65 yaşın üzerindekiler % 10’un üzerinde ise çok yaşlı nüfus olarak
adlandırılmaktadır.
Toplumun yaş dağılımı ile ilgili bir diğer gösterge bağımlı nüfusunun büyüklüğüdür.
Bu oran 0 – 14 yaş grubu nüfusu ile 65 ve üzeri nüfusun 15 – 65 yaş grubu nüfusa
oranlanması ile elde edilir. Bir toplumun bağımlı nüfusu ne kadar az ise üretken nüfusu da o
kadar fazladır.

2.4. Sağlığa Kültürün Etkisi
Kültür faktörünün, sağlık davranışları ve morbidite üzerinde etken olduğu
saptanmıştır. Bilimin gelişim süreci içerisinde absolutizm, relativizm ve üniversalizm olarak
adlandırılan görüşlerin konuya verdikleri ağırlık farklıdır. Absolutizm anlayışını temsil eden
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görüş, hastalık ve sağlığın birbirlerini etkilemeyen süreçler olduğunu savunmuştur.
Relativizm anlayışı ise absolutist görüşün tam tersine bir anlayış içerisindedir. Temellerini
antropolojiden alır ve bütün değişimlerin kökeninde kültürel kalıpların bulunduğuna inanır.
Bu yaklaşıma göre kültür, sağlık ve hastalıklardaki temel belirleyicidir. Üniversalizm bu iki
görüşün ortasında yer alır.
Absolutizm ve Relativizm anlayışlarını dengeleyen universalizm anlayışı temel insan
karakteristiklerinin evrensel boyutta ortak olduğunu, ama kültürel değişkenlerin ve etkilerin
bunları yönlendirdiğini kabul eder.
Bireyin sağlığında genetik kadar belirleyici olan kültür, çok özelleşmiş yöresel inanç,
tutum ve alışkanlıklardan, felsefi yorumlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içine alır.
Hastalıkların sebepleri ve tedavileri konusundaki inançlar, kişisel ve kültürel farklılıklar
gösterir.
Klasik tanımıyla kültür, "insanın yaşadığı toplumunda edindiği bilgi, inanç, gelenek,
alışkanlık, sanat, yetenek, ahlak, kanun ve kuralları dışlaştırma biçiminden oluşan bir
örüntü”dür. Klasik tanımı irdelediğimizde kültürün iki temel yanıyla karşılaşırız. Kültür bir
yönüyle "İnsanların gelenek, görenek, inanç, değer sistemleri ile oluşmuş davranış
biçimleri"dir. Diğer yönüyle de o, "Topluluğun yarattığı edebiyat, resim, müzik ve felsefeyle
oluşan uygarlığı"dır.
Bilimsel veriler ışığında sunulan tedaviler ve yapılan hastalık tanımları, bazen folk
(halk) tıbbının kolay kolay karşı konulamaz direnciyle karşılaşır. Depresyon, karasevda;
enfeksiyona bağlı yüksek ateş, cin çarpması olarak tanımlanabilir ve tedavisi de folk tıbbı
içindeki önerilerle aranır.
Kültürel özellikler, sağlığı göreceli bir zaman dilimi içerisinde kaybetmeye dönük
alışkanlık ve davranışlara sebep olabilir. Farklı kültürlerdeki sağlık ve tedavi inançları, yemek
yeme alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları, fizik aktivitedeki sınırlılık veya aşırılık, tütün ve
uyuşturucu kullanımı ve hastalıklara karşı tutum, sağlığı etkileyen kültürel faktörlerden
bazılarıdır.
Farklı kültür evliliklerinde stres algıları ve genel iyilik hali konusunda yapılan bir
çalışmada kültür sağlık ilişkisinin determine edici boyutu vurgulanmıştır.

2.5. Kültürün Özellikleri ve Yapıları
Kültürün iki temel özelliği vardır. Birincisi kültürün heterojenliğidir. Her toplumda
farklı bileşenler vardır. İkincisi sabit olmayışıdır. Toplumun dinamikleri, dış koşullar ve
zamana bağlı olarak değişir. Bu özellikleri pekiştiren kaynaklar, bilgi, teknoloji ve iletişimdir.
Bugünün dünyası, insanlık kültürünü, dünya ve insanlar için küreselleşme yolunda
ortak amaçlar doğrultusunda bir potada yoğurmaya yönelmiştir. Henüz bu yaklaşım politik
konularda bir ütopya düzeyinde olmasına karşın, yaşama ilişkin konularda ortak çabalar
yoğunlaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1989 yılında "Küresel düşün, yöresel davran" (think
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globaly act localy) sloganıyla sağlıklı hayat, sağlıklı çevre için yeni bir dünya kültürü
oluşturmayı amaçlar. Çevre kirliliğinden, sağlığa zararlı maddelerin kullanımına kadar bireyi
ve içinde yaşadığı büyük evreni birlikte düşünme gereksinimi vardır.
Toplumların etik değerleri, inançlarının felsefi bir bütünüdür. Doğru ile yanlış; ahlaki
değerler, haklar ve görevler arasındaki farkları tanımlar. Etik değerler toplum kültürlerine
bağlı olarak kabul edilebilen ve kabul edilemeyen tavırları ayırır (Last, 1992). İnsan
topluluklarında, bazı değerler açısından inanılmaz benzerlikler görülürken, bazı değerler
açısından büyük farklılıklar görülür. Örneğin insest hemen bütün toplum ve topluluklar
tarafından kabul edilmeyen bir davranıştır; ama idam, çocuk işçiler, şiddet ve istismar;
kültürel değerlere, politikalara ve eğitim düzeyine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir.

2.5.1. Kültür Yapıları İçinde Aile
Kültürü yansıtan toplumsal yapılar; aile, okul, resmi-özel kurumlar, dini kurumlar ve
benzerleridir. Topluluk oluşturan bütün gruplarda duygu ve davranışlar, bireylerinin tek tek
inançları, algıları, duyguları ve davranışlarının toplamından daha zengin ve farklıdır. Aile,
toplum kültürüne bağlı yapıların çekirdeğini oluşturur. Her alt kültür, ana kültürün ve kendi iç
kültürünün değerlerini taşır. Grup ve topluluk kimliği, cinsiyet rolleri, otoriteye atfedilen
göreceli önem ve otoritenin kullanılma biçimi kültürün etkisindedir. Dil, yasa, adet, inanç ve
ahlak ölçütleri, insanların davranışlarını şekillendirir.
Toplumun en küçük hukuki birimi ailedir. Aile kurumu, aralarında kan bağı bulunan,
aynı çatı altında yaşayan, ekonomik, sosyal ve psikolojik bütünlüklerini paylaşan bir topluluk
olarak tanımlanabilir. Kişinin aidiyeti tanıdığı ve ilk yaşantılarını kazandığı bu çekirdek,
"doğru ve yanlış" hükümleri ile tutum ve davranışları oluşturur. Aileler dört tipte
sınıflandırılmıştır.
Çekirdek Aile (Nuclear Family): Ana, baba ve evlenmemiş çocuklar,
Geniş Aile (Extended Family): Ana, baba, evlenmemiş çocuklar ve bunlara kan bağı
veya evlenme nedeniyle bağlanmış kişiler,
Ataerkil Aile (Patriarchal Family): Baba, evli oğulları, gelinleri ve torunlarının
oluşturduğu baba hâkimiyetine dayalı aile,
Dağılmış Aile (Broken Family): Eşlerin ölümü veya boşanması sebebiyle birbirinden
ayrılmış, dağılmış aileler (Descamps, 1965; Fişek, 1983).
Tablo 1: Türkiye'de kırsal ve kentsel kesimde çekirdek aile yapısı yüzdeleri
Yıl
Yerleşme

1968

1983

1988

2003

Kırsal Yapı

55.4

54.4

58.1

62

Kentsel Yapı

63.3

67.4

73.1

72

Toplam

59.7

61.6

67.1

69
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, hem kırsal hem de kentsel yapıda çekirdek aileye geçiş
belirgin bir biçimde artmaktadır. Kentlerimizdeki çekirdek aile yapısı 2003'de %72,1
düzeyine çıkmıştır.
Ülkemizde aile yapısının geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş içerisinde
olduğu görülmesine rağmen, akrabalar arası dayanışma, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla
devam etmektedir. Kentsel göçle çekirdek aile yapısına geçiş olmakta, ama ilk göç edenlere
ev bulmak, iş bulmak, kent yapısını tanıtmak, geniş aile bireylerinin doğal görevleridir. Öte
yandan, orta düzey ailelerde çocuk yetiştirilmesine destek olmak ve yeni ailelere katkıda
bulunmak benimsenmiş tutumlardır. Üst düzey ailelerde iki kuşağın birbiriyle yardımlaşma
ilişkileri, çeşitli boyutlarda devam eder.
Aile yapısının niteliği ve niceliği, hastalığı olduğu kadar tedavi davranışlarını da
belirler. Aile yapısına bağlı olarak sağlık sorunlarına karşı tutumlarda da farklılıklar gözlenir.
Örneğin, çekirdek ailelerde sağlık merkezlerine başvuruların daha sık olduğu ve küçük
olayları da kapsadığı görülür. Buna karşın bazı sorunlara geniş ailelin içinde çözüm arandığı
sağlık merkezine ulaşılmadığı görülür. Cinsel temasla bulaşan hastalıklar, özellikle AIDS,
ruhsal sorunlar, zekâ ile ilgili sorunlar, bireysel/sosyal sorun olarak kabul edilen şiddete
dayalı yaralanmalar aile çerçevesinde çözülmeye çalışılan önemli sağlık sorunlarından
bazılarıdır

2.6. Kültürel Açıdan Hasta ve Hastalık İlişkisi
Hastalıkların algısı kültürel farklar gösterir. Mull ve arkadaşlarının yaptığı, DSÖ 1988
raporunda yer alan hastalık ve tedavide kültürel faktörleri içeren çalışmaları; Pakistan'da
annelerin diyarede önerilen ağızdan rehidrasyon tedavisine (ORT-oral rehydration therapy)
karşı reddedici tutumlarının çok yaygın olduğunu göstermiştir. Ebeveynin hastalıkla ilgili algı
ve değerlendirmeleri araştırıldığında; bölgede çok yaygın olan diyarenin bir hastalık olarak
değil, çocuklarda diş çıkartma ve büyümenin doğal ve beklenen bir parçası olarak algılandığı
saptanmıştır. Hatta bazı inançlara göre durdurulmasının tehlikeli olduğu ve durdurulmaya
çalışılırsa, ortaya çıkacak yüksek ateşin beyni olumsuz yönde etkileyeceği varsayılmaktadır.
DSÖ raporlarına göre en önemli sağlık sorunlarından biri olan; genellikle fakirlik, kötü
beslenme ve enfeksiyon nedeniyle meydana gelen diyare her yıl 5–7 milyon kişinin ölümüne
sebep olmaktadır. Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinde diyare ve onunla ilişkili hastalıklar
4–5 milyon çocuğun ölümüne yol açmaktadır (WHO, 1988). Diyarenin kontrol altına
alınmasında ekonomik etkenler, sağlık politikası ve uygulamaları, tedavisinde de kültürel
faktörler ve bireysel sağlık davranışları önemli rol oynamaktadır.
Bazı ülkelerde kadınların genital yol enfeksiyonlarında doktora başvurmadıkları
görülmektedir. Akıntı ve koku gibi rahatsızlıkların yarattığı zorluğa rağmen "utanma" veya
"suçluluk" duygusu, kadınların bu sağlık sorunuyla birlikte yaşamasına sebep olmaktadır.
Bazı kadınlar ise bunu kendilerine reva görülen bir ceza olarak değerlendirmektedirler.
Hastanın hastaneye yatırılışında görülmeyen, fakat hastaneye yatıştan 72 saat sonra
başlayan enfeksiyonlar, hastanın yaşamı açısından önemli bir risk oluşturur. Bu hastane
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enfeksiyonudur ve diğer hastalardan, hastane personelinden, refakatçilerden, ziyaretçilerden,
kullanılan malzeme, alet veya hava yoluyla bulaşmadan kaynaklanmaktadır.
Farklı kültürlerde el yıkama sıklığının azalması ve hastane enfeksiyon hızının artışıyla
ilgili kıyaslamalı bir çalışmada, el yıkama sıklığının düşüşüne bağlı olarak hastane
enfeksiyonlarının hızla arttığını göstermiştir. Bu açıdan Türk kültüründeki tuvalet temizliği
alışkanlığı bireysel sağlık bilgisi (hijyen) açısından ele alınmalıdır.
Sağlık davranışı açısından, dışkılama özel bir sorundur. İnsanlık tarihinin eski
dönemlerinde dışkıyı gömmek, kötü ruhların kovulmasıyla özdeşleşen bir davranıştı. Bu da
zaman içinde geliştirilecek sağlığa uygun tuvalet sistemlerinin özünü etkiler. Su kaynakları,
çevre hijyeni, aile sağlığı ve çocukların tuvalet alışkanlığı gibi alanlardan geleneksel tutumlar
evrevsel hijyene nasıl ayak uyduracaktır?
Öte yandan kültür kimi zaman hastalıkları farklı sınıflandırmaya da yol açmıştır.
İnsanlık tarihine bakıldığında, örneğin şişmanlık, bir dönem istenen ve tercih edilen bir durum
olarak toplumda kabul görmüş ve sağlığın bir simgesi sayılmıştır. Beden sağlığı, ruh sağlığı
ve estetik açıdan olumlu bir gösterge sayılmıştır.
Ülkemizde de kültüre bağlı bazı kabuller vardır. Kırsal kesimde bebek ölümleri
neredeyse yaşamın normal bir durumu olarak görülür. İçme sularında yüksek oranda florün
bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dişlerde koyu renk lekeler bulunur. Yöre halkı bunu bir
sağlık sorunu olarak görmez. Trahom sebebiyle kör olan çocuklarının hafız olma olasılığı
çoğu kez ebeveynine umut bile verir. Hastalıklara karşı böylesi bir kayıtsızlık kültürün
oluşturduğu kalıplardan bazılarıdır. Bazen kültürler koruyucu önlemlere karşı da direnç
göstermiştir. Örneğin, sıtma Eradikasyonunun yoğun olarak yürütüldüğü 1950'li yıllarda;
“Bizi evlerimizde öldürecekler, hayvanlarımızı ve besinlerimizi yok edecekler”, inanışı, bazı
köylerde uygulamaları zorlaştırmış ve DDT ilaçlamanın jandarma nezaretinde yapılmasını
gerekli kılmıştır.
1995 Mayıs ve Haziranında UNICEF, 22 ülkede polio-aşı kampanyasını yerel sağlık
kurumları ve Rotary Kulüpleri ile birlikte yürütmüştür. Türkiye çapındaki polio-aşı
kampanyası, "çocuklarımız kısırlaştırılacak" söylentileriyle İstanbul'un çevre yerleşim
birimlerinde dahi engellemelerle karşılaşmıştır.
Hayran, Türk kültürüne bağlı olarak ortaya çıkan sağlık tutumlarının sağlığa ilişkin
bilimsel gerçeklerden farklı olduğunu gözlemlemiştir. Kızamıklı çocukların "kızamık içe
dökmesin" diye sıcak tutulmak amacıyla yüksek ateşlerine rağmen sarılıp sarmalandıklarını
ve soba karşısında yatırıldıklarını; ishal olmuş çocuklara "ishal kurusun" düşüncesiyle su
vermeyerek dehidrate olmalarının hızlandırıldığını belirtmiştir.
Hastalıkların oluşumundaki nedensellik bağı, Türk kültüründe belki de pek çok
kültürden farklı olarak "üşütme" ile ilişkili bulunmaktadır. "Mideyi üşütmek", "Böbrekleri
üşütmek", "Ciğerleri üşütmek", "Kafayı üşütmek" Anadolu insanının en önemli sağlık
tanımlarını oluşturmaktadır.
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Tüm örneklerden sonra sağlığı tehdit eden ve tedaviyi belirleyen unsurların toplumun
kültür yapısından bağımsız olarak ele alınamayacağı aşikârdır.

2.6.1. Kültürel ve Sosyal Değişimin Uzantısında Sağlık
Ülkenin kalkınması için sanayi çeşitli tesisleri kurar. Sosyal yapının kurumları olan
dini kurumlar, okullar, üniversiteler ve aileler bu yolla devletten hizmet alır. Olumlu çabaları
yürütürken toplumsal sorunlar ortaya çıkabilir. Sağlığın yerinde korunması (on-site sanitation)
yalın mühendislik tekniklerini aşan uygulamaları beraberinde getirir. Çünkü planlama ve
uygulama sırasında toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katmadan yapılacak düzenlemeler,
toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Çevre yapısı, su kaynakları ve sosyo-kültürü
dikkate alınmazsa yeni sağlık sorunları doğabilir ve var olan sağlık sorunlarında artışa yol
açabilir.
Örneğin, Onchocerciasis (ırmak körlüğü) Afrika'nın bazı bölgelerinde yetişkin
nüfusun %20'den fazlasını kör etmektedir. Bu sağlık sorunu bölgedeki gelişim hizmetleri
içinde yer alan mühendislik hizmetlerindeki yeni çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Baraj
inşaatları ve su sistemlerini genişletme projeleriyle epidemi yaratmış ve hastalık riskini ciddi
biçimde artırmışlardır.
Benzer şekilde Türkiye'de de Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmaları kapsamında
bölgede yürütülen yeni yapılanmaların malarya sorununa zemin hazırlayarak, önemli bir
sağlık sorunu doğurduğu gün geçtikçe üzerinde daha fazla durularak rapor edilen bir konu
haline gelmektedir.
Özellikle nükleer santrallar veya nükleer atıklar insan sağlığı ve kalkınan geleceğin
paradoksunu yansıtmaktadır.

2.7. Küresel Sağlık Sorunları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından raporları yayımlanan ve uzun vadede işlerlik
kazandırılacak olan "2000'li yıllarda herkese sağlık" programları sağlığı, geniş bir bakış açısı
ile ele almaktadır. Dünya Sağlık Kongresi'nin 1977 yılı oturumlarında, bütün insanların
2000'li yıllarda sosyal ve ekonomik açıdan üretken bir hayat yaşamalarına imkan verecek
sağlık düzeyine ulaştırılması temel sosyal amaç olarak saptanmıştır.
Bu anlayış temel alınarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde esas olarak
başarılması gereken “kabul edilebilir bir sağlık düzeyinin, gelecekteki sosyal gelişmenin ve
sosyal adaletin ruhunu taşıyarak, bütün dünyada var olmasını sağlamak” olarak
tanımlanmıştır (WHO, 1978).
Bir yıl sonraki yönerge ile DSÖ Yönetim Komitesi, sağlık stratejilerini kapsamlı bir
hareket olarak sunmuştur. (WHO, 1979). Buna göre, sağlık alanındaki yeni stratejilerin
gerçekleşmesinde sosyal ve ekonomik alanda hizmet üreten sektörlerde sorumluluk
yüklenecektir. Bu sektörlerde hizmet veren kurumların dünya sağlık politikalarına destek
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olacak eylemsel girişimleri ulusal ve uluslar arası düzeylerde planlaması istenir. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, 1979 Kasım toplantısında, sağlığı gelişmenin ayrılmaz bir parçası
olarak öneren Alma-Ata deklarasyonunun 34/58'inci maddesini benimsemiştir. Böylece DSÖ
ile UNICEF ve BM ilgili birimlerinin “2000'li yıllarda herkese sağlık” stratejileri ortak bir
çatı altında toplanmıştır.
DSÖ sponsorluğunda 1986’da Canada Ottawa yapılan “Sağlık Gelişimi Tüzüğü”
(Charter on Health Promotion) sağlık gelişimi çalışmalarını “insanların sağlıklarını kontrol
etmeyi ve geliştirmeyi kolaylaştıracak süreçler” olarak tanımlamıştır (CHP,1986). İnsanlar
beklentilerini tatmin edecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, çevrelerine uyum sağlayabilmeli ve
değişmeyen koşullarla başa çıkabilmelidir. Sağlık, fiziksel olduğu kadar bireysel ve sosyal
yaşamında biricik kaynağıdır.
Sağlığın olmazsa olmazları barış, barınma, eğitim, beslenme, gelir, ekolojik denge,
sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitliktir. Sağlığın iyileştirilmesi bu koşulların
güvenli bir temele oturması ile olasıdır.

2.8. Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan etkenlerin meta analizlerinde
yaşam kalitesini etkileyen sağlık düzeyi ölçütleri saptanmıştır.
Toplum gelişmişlik düzeyini gösteren yaşam kalitesi değişkenleri:
1. Bebek ölüm oranları (her 1000 canlı doğumda)
2. Doğumda Yaşam Beklenti süresi (yıl)
3. Doğum ağırlık oranı (2500 gr ve üstü)
4. Güvenli su kaynaklarının kullanımı
5. Yetişkin okuma yazma oranları
6. Kişi başına düşen milli gelir
7. Kişi başına düşen sağlık harcamaları
8. Milli gelirden sağlığa ayrılan pay

Nicelik farklarının arkasındaki nitelik farklarını değerlendirmek oldukça güçtür. 1995
yılında dünyada ortalama her bin canlı doğumda 59 olan bebek ölüm oranının, 2025 yılında
29'a düşmesi beklenmektedir (WHR, 1998). Gelişmiş ülkelerde risk düzeyi çok düşürülmüş
olan genel bulaşıcı hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde yaygındır ve bebek nüfusunu çok
ciddi düzeyde tehdit etmektedir.
Önemli bir sağlık değişkeni de yaşam süresidir. Bu süre gelişmiş ülkelerde ortalama
75 yaş civarında iken, az gelişmiş ülkelerde 45 yaş civarındadır. Ayrıca cinsiyete bağlı farklar
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da vardır. Örneğin endüstrileşmiş ülkelerde yaşam süresi kadınlar lehine ortalama 5 yıl daha
fazladır. Dünya nüfusunda genel olarak yaşam beklenti düzeyi 1995'te 65 yaş iken, 2025
projeksiyonunda 73 yaş olarak hesaplanmaktadır.
Kadınlarda erkeklere kıyasla daha uzun olan yaşam süresinde rol oynayan üç temel
değişkenden söz edilmektedir. Bu değişkenler biyolojik farklılık, davranış biçimi ve madde
kullanma alışkanlığıdır. Biyolojik olarak kadın daha güçlüdür. Bu da ona yaşam süresi
açısından avantaj sağlar.
Ülkelerin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyleriyle paralellik gösteren farklı sağlık ve
hastalık sorunları vardır.
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık Sorunları: İnsanlığı tehdit eden ölümlerin çoğu,
enfeksiyon hastalıklar ile paraziter hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerdeki insanların ortalama 1/10'u yaşamını bu hastalıklar nedeniyle kaybetmektedir. Bu
ülkelerde aşılama etkinlikleri de çeşitli sebeplerle kesintiye uğramaktadır. Her yıl doğan
yaklaşık 80 milyon çocuğun ancak %10'u aşılanabilmektedir.
Gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden bir diğer hastalık insan dışkısı, su, besin ve toprak
kirlenmesi ile taşınan ishaldir. Az gelişmiş ülkelerde insanların en çok 1/3'ü sağlıklı ve
güvenli suya ulaşabilmektedir.
Böcekler ve diğer vektörlerle taşınan hastalıklar da çok yaygın ölüm riski
oluşturmaktadırlar. Örneğin; kuramsal olarak bugün sıtmanın kontrol altına alınmaması için
hiçbir engel bulunmamasına karşın, dünya nüfusunun 850 milyonu kısmen kontrol altına
alınmış bölgelerde, 350 milyonu da etkin önlemlerin alınmadığı bölgelerde yaşamaktadır.
Salyangozlar tarafından taşınan bir parazitin yol açtığı bakteri hastalığı (Schistosomiosis)
yeryüzünde, 70 kadar ülkede görülmektedir ve DSÖ tespitlerine göre (1981), tahminen 200
milyon kişiye bulaşmış durumdadır.
Bütün bu veriler, gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sorunlarının öncelikli olarak
bulaşıcı hastalıklara odaklanması gerektiğini göstermektedir.
Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Sorunları: Bu ülkelerde ölümlerin yarısı kalp damar
hastalıklarından, 1/5'i kanserden, 1/10'u da kazalardan dolayı olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
diğer dünya nüfusuna oranla çok belirgin olan hastalıklar, yaşlanma ile ortaya çıkan kronik
hastalıklardır. Bununla ilişkili olarak kronik hastalık prevalansında bir artış beklenmektedir.
Gün geçtikçe daha da büyümesi beklenen bir sağlık problemi olarak bu konuya dört şekilde
yaklaşılmaktadır.
1.Yaşam biçimi değişiklikleri ve davranış değişiklikleri gibi birinci basamakta
uygulanabilecek sağlığı geliştirici çalışmalarla sorunun kapsamını daraltmak.
2. Kronik hastalıklar oluştuğunda sağlık ekonomisini uygun yöntemle desteklemek.
3. Hızlı tanı ve etkin tedavi yöntemleri ile hastalıkları kontrola almak.
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4.Hastalıkların
yaygınlaştırmak.

yaşam

kalitesine

etkisini

azaltacak

çalışmaları

düzenleyerek

Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve kentleşme ile ortaya çıkan, çevreye bağlı sağlık
sorunları olduğu gibi, özellikle ruh sağlığını tehdit eden hastalıklar da söz konusudur. Ayrıca
alkol ve uyuşturucu alışkanlıkları, sigaraya bağlı hastalıklar (özellikle akciğer kanseri) ve
fazla yemeğe bağlı şişmanlık (obesity) önemli sağlık sorunları arasında yer alır.
Ülkemizdeki başlıca ölüm nedenleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Türkiye'de Ölümlerin Başlıca Nedenleri (TIY, 2005)
Ölüm Nedeni

1999

2000

2001

2002

2003

Urlar

23071

23681

25540

25475

23775

Dolaşım Sistemi
Hastalıkları

80308

78666

79766

81281

89077

Bütün Diğer
Hastalıklar

22139

20297

20803

23926

25917

Kazalar

16889

6267

5239

4365

4095

Semptomlar ve İyi
Tanımlanmayan
Haller

14855

17025

16100

15587

17815

Perinatal Mortalite

7460

7336

7364

6662

6433

Enfeksiyon ve Parazit
Hastalıkları

5870

5516

5208

4542

5595

Ülke ekonomileri, nüfus yapıları, sosyal özellikleri, kültür ve davranış biçimleri ile
hastalıklarının yakından ilgili olduğunu belirtmiştik. Yapılan çalışmalar, farklı sosyal
grupların sağlığı bozan farklı davranış biçimlerine yatkın olduklarını ortaya koymuştur.
Örneğin, bazı sosyal gruplarda sigara tüketimi çok fazla iken, bir diğerinde alkol tüketimi
veya yanlış beslenme alışkanlığı daha çok görülebilmektedir.
On yıllık bir izleme çalışması olan "Whitehall I", gelişmiş ülkeler arasında iyi bir yeri
olan İngilterede yürütülmüştür. Koroner kalp hastalıklarına bağlı mortalitenin çalışmayan,
düşük sosyo-ekonomik düzeydeki erkeklerde, çalışan, orta sosyoekonomik düzeydeki
erkeklere kıyasla üç kat daha fazla olduğu saptanmıştır.
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Uygulamalar

36

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nüfus ve sağlık sorunları ve etkileri konusunda bilgi verildi. Kronik
hastalıkların dünyadaki ve Türkiye’de dağılımı konusunda bilgi verildi. Sağlık ve kültür
ilişkisi ve etkileri konusunda bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1) Demografinin alt disiplinlerini yazınız.
2) Demografik dönüşüm safhalarını yazınız.
3) Nüfusun yapısını 65 yaş gruplarına göre değerlendiriniz.
4) Sağlığın kültüre etkisini yazınız.
5) Sağlık düzeyi ölçütlerini yazınız.
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3. BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA

40

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bulaşıcı Hastalıklar ve Toplum Sağlığı İlişkisi
3.2. Bulaşıcı Hastalıkların Özellikleri
3.3. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yöntemleri
3.4. Aşılama İlkeleri ve Genel Özellikleri

41

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

42

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Bulaşıcı
Hastalıklar
Toplum Sağlığı İlişkisi
Bulaşıcı
Özellikleri

elde
veya

ve

Hastalıkların

Bulaşıcı
Hastalıklardan
Korunma Yöntemler
Aşılama İlkeleri ve Genel
Özellikleri
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Anahtar Kavramlar

44

Giriş
Bu bölümde bulaşıcı hastalıkların önemi ve toplum sağlığı açısından riskleri
belirtilecektir. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların özellikleri ve bu hastalıklardan korunma
yöntemleri belirtilecektir. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli bir yer ve pay sahibi olan
aşılama ilkeleri ve özellikleri konusunda bilgi verilecektir.
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3.1. Bulaşıcı Hastalıklar ve Toplum Sağlığı
Bulaşıcı hastalıklar yüzyıllar boyu insanlığın korkulu rüyasıydı. Çiçek, veba, kolera, tifüs gibi
hastalıklar kitlesel ölümlere neden olmuştur. 14. yüzyılda dünya nüfusunun beşte birinin vebadan
öldüğü bilinmektedir. Endüstriyel gelişim dönemine kadar Britanya’da her yıl 60 bin kişi sifiliz
(frengi)’den ölmüştür. 1914 yılındaki istatistiksel verilere göre Britanya’daki erkeklerin %97’si
sifilizli idi. Bu, yeni doğan bebeklere de konjenital sifiliz olarak geçmekteydi. Hemen yakın
tarihimizde kurtuluş savaşında tifüsten ölen askerlerin sayısı cephede savaşarak ölenlerin üç katına
ulaştığı bilinmektedir.
1937’de sülfonamidlerin bulunması hastalık etkeni çeşitli bakterilere karşı, tıbbı büyük bir
başarı düzeyine getirmişse de, kısa sürede bazı bakterilerin sülfonamidlere karşı direnç kazandığı
görülmüştür. Sir Alexander Fleming’in 1943’de penisilini keşfetmesini, öbür antibiyotiklerin
enfeksiyon alanında kullanılması izlemiştir.

Bulaşıcı hastalıklarla savaşta, korunma amacı ile aşılar, tedavi hekimliğinde ise
antibiyotikler ve öbür kemoterapötik maddeler kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, korunma,
tedaviden önce gelmektedir. Salgınların önlenmesi, tıbbın en büyük zaferidir. Ne organ nakli,
ne açık kalp ameliyatı, ne de özel bir cerrahi operasyon insanlığa şimdi basit bir şeymiş gibi
görünen salgınları önlemesi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü kadar yarar sağlamamıştır. Eğer
biz aşı uygulayarak bir çocuğu sakat kalmaktan koruyabiliyorsak onun yaşam boyu gülüp
oynamasını koşmasını sağlamış oluruz. Aksi halde sakat kalma durumunda hiçbir mekanik
yardım onun ömür boyu duyacağı acıyı dindiremez. Bu nedenle korunma tedaviden daha
önemlidir. Yani koruyucu hekimlik insancıldır, ucuzdur.
Koruyucu önlemler içinde kişiye yönelik çalışmalardan biri de aşılama
(bağışıklama)’dır. 1940-1990 arasında boğmaca, kızıl, kızamık, tifo, pnömokokal pnömoni,
meningokokal menenjit, çocuk felci, difteri, akciğer tüberkülozu gibi hastalıklar
bağışıklamayla en alt düzeye çekilmiştir. Bu düzeyler ülkenin toplumsal koşulları,
antibiyotiklerin kullanımı, daha iyi beslenme ve sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları
ile orantılı olmuştur.
Bulaşıcı hastalıklarda aşılarla kitle bağışıklaması yapılabilinir. Çiçek bu şekilde
eradike edilen ilk ve halen tek enfeksiyon hastalığıdır.
Türklerin Orta Asya’dan beri bildikleri aşılama yöntemi, ilk kez 1789’da Jenner
tarafından yayınlandığı için, Dr. Jenner çiçek aşısını ilk bulan kişi olarak kabul edilir.
Yüzyıllar boyu ölümlere neden olan bu hastalık insanların çaresizlik içinde kendilerine ve
çocuklarına hastalığın bulaşmasından korktukları için hasta olan yakınlarını evlerinden uzak
dağlara yada mağaralara bırakarak, orada ölmelerini beklemelerinin acısını yaşamalarına
neden olmuştur. Bağışıklama programının büyük bir başarısı olarak en son çiçek hastalığı 26
Ekim 1977’de İngiltere’de bir laboratuar kazası sonucu görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü, gelişmekte olan ülkelerde, çeşitli hastalıklara karşı
aşılanmadıkları için her yıl 5 milyon çocuğun da sakat kaldığını bildirmektedir. Aşılama ile
önlenebilir hastalıkların eradikasyonu için DSÖ tüm dünyada programlar yürütmektedir. Bu
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programlar kapsamında poliomiyelit (çocuk felci), kızamık ve boğmaca hastalıkları yer
almaktadır. Bu nedenle 1990 yılında toplanan Dünya Çocuk Zirvesi’nde 150’nin üzerinde
ülke Polionun ortadan kaldırılması konusunda düşünce birliğine varılmıştır.Dünya Sağlık
Örgütü Polio eradikasyonu programları içinde yapılan çalışmalarda ülkeleri coğrafi
durumlarına göre gruplara ayırmıştır: Doğu Akdeniz Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey Afrika,
Güney Afrika, Güneydoğu Asya vb. gibi. Her ülke kendi kendi coğrafi konumunu da göz
önünde bulundurarak, aşılamanın daha başarılı olması için emek harcamaktadır. Örneğin
Endonezya halkı 3000 adada oturmaktadır. Doğal olarak her adaya hizmet götürme
zorunluluğu vardır ve Endonezya bu zorluğu yenmeye çalışmaktadır. Vietnam’da aşılama
çalışmalarına sağlık görevlilerinin yansıra gönüllüler, kamu görevlileri, yerel hükümet
görevlileri, polis ve askerler de katılmıştır. Bu düzenleme birimleri, aşılamadan 1-2 hafta önce
ev ev dolaşarak aşılamaya geleceklerini önceden haber vermişlerdir. Vietnam’ın bu başarılı
aşılama çalışmalarına karşın ne yazık ki komşusu Kamboçya’da yabani tip poliovirüsler
denetim altına alınamamakta ve rahatlıkla Vietnam’a geçen insanların barsaklarında
taşınmaktadır. Bu konuya ileride de değinilecektir.
Türkiye de bu aşılama çalışmalarının içinde olmuştur. Polio aşıları ile eradikasyon
1955’de Salk’ın (inaktive) ve 1961’de Sabin’ in atenüe (canlı, patojenitesi azaltılmış) oral
aşısı ile başlamıştır. Çocuk felci her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, özellikle 3 yaşın
altındaki çocuklarda mevsimlere bağlı olarak sıcak yaz aylarında görülür. Bulaşma genellikle
virüs içeren dışkının sularla yada yiyeceklerle alınması sonucu oluşur. Nadiren de damlacıkla
bulaşabilir.
Kitle aşılamalarında Salk aşısının enjeksiyon yolu ile verilmesinin zor olduğu kabul
edilse de, 2. ve 3. enjeksiyondan sonra etken virüsün barsaklardan sinir sistemine atlamasını
engellemesi ve yan etkisinin olmaması nedeniyle ilk aşılamanın Salk’la yapılması önerilir.
Sabin aşısı 1961’de kullanıma geçmiştir. Özellikle kitle aşılamalarında uygulamanın
kolay olması nedeniyle tercih edilir. Aşı ağza damlatılarak uygulanır. Burada gözden
kaçmaması gereken ilk durum, çocuğun aşıyı tükürmemesidir. Aşının çocuğun ağzına
damlatılmasından sonra hemen kaynatılmış şekerli su, çikolata, şeker parçası verilerek yada
aşı şeker parçasına damlatılarak çocuğun aşıyı yutması sağlanmalıdır. Çeşme suyundaki klor,
canlı olan aşı virüsünün ölmesine neden olabileceği için çocukta bağışıklık gelişmez. Bu
nedenle çocuğa o anda klorlu çeşme suyu içirilmemelidir. Bebek emzik kullanıyorsa emziğini
vermek ya da ona hemen bir emzik armağan etmek o günden bir anı olacaktır. Ülkemizde özel
sektör aşılamada kullanılmak üzere 1996’da 280 milyar TL yardım yapmıştır. Bu paranın
bizim çocukların sağlığına harcandığını bilmek bizi mutlu etmektedir. Polio aşısı ücretsiz
olarak yapılmaktadır. Bütün çalışmalara emek ve destek veren Dünya Sağlık Örgütü,
UNICEF, Sağlık Bakanlığı, tüm özel kuruluşlar, sağlık personeli, gönüllü kuruluşlar ve
kişiler, din adamları ve öğretmenler, yarın sağlıklı olarak gördükleri herhangi bir çocuğun
geçmiş yıllarda belki de kendilerinin de yardımı sonucu sağlıklı olduğunu bilmekten mutlu
olacaklardır. Ayrıca ana-babaların, hekimlerimizin ve sağlık görevlisi arkadaşlarımızın bu
konuda daha duyarlı ve kararlı olmaları hem ülkemizin çocukları hem de dünya çocuklarının
sağlığına önemli bir katkıda bulunacaktır.
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Uluslar arası insan hareketlerinin çok yoğun olması taşıyıcılarla (portörlerle) çeşitli
hastalıkların bir ülkeden öbürüne kolaylıkla geçişini sağlamaktadır. Bu nedenle bütün ülkeler
tarafından eradike edilmek istenen bir hastalık söz konusu olduğunda aşı kampanyalarının
desteklenmesi gerekir.
Aslında oturmuş, tüm ülkeyi kapsayan ve kayıt sistemleri güvenli bir sağlık sisteminde
kampanya yöntemli uygulamalara gerek duyulmayacaktır. Bu tip sistemler özellikle Kuzey
Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Böyle bir sistemin hukuksal temeli bizde 224 sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Yasa’da vardır. Gönlümüz hem Türkiye’de
hem de dünyanın öbür ülkelerinde insanların tümünü kapsayan, koruyucu ve sağaltıcı
hizmetlerin birbiriyle uyum içinde bütünleştirebildiği bu tür sağlık sistemlerinin hayata
geçirilmesinden ve aşı günlerine gereksinimimizin kalmamasından yanadır.
Enfeksiyon hastalıklarında korunmada en önemli yol: Hassas kişilerde ÖZEL AKTİF
BAĞIŞIKLIĞIN meydana getirilmesidir.
Aktif bağışıklığı oluşturmak için :
Aşıyı olan kişide antikor oluşumu bazen haftalar sonra olur, bazen de istenilen
düzeyde antikor aşısının tekrarı ile oluşur. Aşının tekrarına Rapel veya Booster doz olarak da
isim verilebilir. Hastaya BAĞIŞIK SERUM ŞIRINGASI ile PASİF BAĞIŞIKLIK DA
sağlanabilir. Pasif bağışıklık kısa süre bağışıklık sağlar.
Aktif Bağışıklık: Uzun sürer. Hatta bazen hayat boyudur. Rapeller kuvvetli antikor
oluşturur. Bazen kuluçka döneminde sağlanan bağışıklıkla kişide enfeksiyonun latent hale
geçmesini (hastalık belirtilerini önleme) sağlar (Örneğin kuduz aşıları).
Tedavi amacıyla da uygulanan aşılar da vardır. Akne cerahatinden üretilen özellikle
stafilokokların etken olduğu uzun süreli sivilcelerden üretilen bakteriler ısı ile inaktive edilip,
sulandırılıp, artan sayılarda ampullere koruyucu ile birlikte doldurulduktan sonra hastaya 5’er
gün ara ile verilir.
Akne cerahatlerinin bu yolla tedavisi edildiği görülmektedir. Boğaz yıkantı sularından
üretilen suşlardan hazırlanan aşı ise astımlı hastalara uygulanabilir.
Yaygın aşı uygulaması toplumda hassas kişilerin azalmasını sağlar ve kitle
bağışıklığını arttırarak enfeksiyöz zincirinin devamını zorlaştırır. Hiç olmazsa konağı İNSAN
olan hastalıklarda mikroorganizmanın eradike edilmesi ümidini doğurur. Kızamık ve çocuk
felcinin, bakterilerden Boğmaca’nın bu yolla eradike edilmesi ümit edilmektedir.

3.2. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
Bir hastalık etkeni vücuda girmeden önce verilen koruyucu sağlık hizmetlerine
Birincil Koruma Hizmeti denir.
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Hastalığa ait belirtilerin çıkmadığı presemptomatik dönemde verilen koruyucu sağlık
hizmetlerine İkincil Koruma Hizmeti,
Klinik belirtilerin ortaya çıktığı hastalık döneminde verilen koruyucu sağlık
hizmetlerine Üçüncül Koruma Hizmeti denir.
Hastalıkların seyrine göre alınacak önlemler:
1. Etkenin ortadan kaldırılması: Kaynak insan ise tedavi ve izolasyon yapılır. Kaynak
hayvan ise hastalığın özelliğine göre müdahale edilir. Kaynak cansız varlık ise arındırma
dezenfeksiyon ya da yok etme yönüne gidilir.
2. Bulaşma yoluna yönelik önlemler: Doğrudan ya da dolaylı önlemler alınır.
3. Sağlam kişilere yönelik önlemler: Önce kişinin direncinin artırılması, sonra aşı,
serum uygulamaları, eğitim gerekir.

3.3. Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklardan Korunma
Ülkemizdeki duruma bakacak olursak,
Su ve kanalizasyon sisteminin yetersiz olması, temel sağlık davranışlarının yetersiz
olması ve temel sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar su ve besinlerle bulaan hastalıkların sık
olarak görülmesine ve salgınlar yapmasına neden olmaktadır.
Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında salgınlar görülmektedir. Sağlık Bakanlığı 2006 yılı
kayıtlarına göre hastalık (morbidite) hızları yüzbinde olarak; Tifoda 2.3, Akut kanlı ishalde
17.9 (2005), amipli dizanteride 23.6, Hepatit A’da 10.9 , ve Polioda 0.00’dır.
Korunma Yollarına bakılacak olursa,
Su ve besinlerle bulaşan etkenlerin tamamına yakınının kaynağı insandır. Bu
hastalıklardan korunmada temel amaç insan dışkısının içme suyu ve besinlere bulaşmasını
önlemektir. Genel olarak bu hastalıklardan korunmak için;

3.3.1. Kaynağa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
a. Hasta ve taşıyıcıların tespiti, kesin tanı ve tedavisi,
b. İzolasyon: Hastanın enfeksiyon kaynağı olan dışkı ve diğer atıklarının izale
edilmesi,
d) Filyasyon: Hastalığın sporadik görüldüğü yerlerde indeks vakanın bulunması ve
tedavisi,
e) Bildirim,
f) Arındırma dezenfeksiyon gerekirse sterilizasyon,
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g) Veteriner örgütü ile işbirliğiyle hasta hayvanların tedavisi, atıklarının izalesi.

3.3.2. Bulaşma yollarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
En çok müdahale edilen aşama bulaşmanın önlenmesidir.
a. Sağlıklı bir kanalizasyon sistemi oluşturulması,
b. Hayvan dışkısı insan dışkısı ile karıştırılmadığı müddetçe tarımda gübre olarak
kullanılabilir,
c. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının ve dağıtım şebekesinin çevresel kirleticilerden
korunması,
d. Kaynakta ve uç noktalarda içme-kullanma suyu örneklerinin periyodik olarak klor
ve bakteriyolojik ölçümlerin yapılması,
e. Bölgede kuyu suları kullanılıyorsa kuyunun ağzı yer üstünde en az yarım metre
yükseltilmesi, etrafının betonlanması ve üzerinin kapatılması, periyodik olarak kuyu sularında
bakiye klor ölçümleri yapılması,
f. Kırsal kesimlerde hayvan gübrelikleri yerleşim alanlarının dışında olmalı. Bu
mümkün olmuyorsa, gübreliklerin etrafının
sızdırmaz duvar ile örülmesi ve üzerinin kapatılması gerekmektedir.
g. Atık suların kanalizasyon sistemine ya da foseptik çukurlara bağlanması,
h. Katı atık yönetimi

3.3.3. Konakçıya yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
a. Kişisel hijyen
b. Aşılama
c. Seroprofilaksi
d. Kemoprofilaksi
e. Sağlık eğitimi

3.4. Hava Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma
Ülkemizdeki Duruma bakacak olursak,
Sağlık kurumlarında en fazla tanı konan hastalık gruplarından birisidir. Solunum yolu
ile bulaşan hastalıkların 0-4 yaş grubu ve 65 yaş üzerinde morbidite ve mortalitesi daha
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yüksektir. Pnömoniler 0-4 yaş arası çocuklarda en çok öldüren hastalıkların başında gelir.
Sağlık Bakanlığın 2006 yılı kayıtlarına göre yüzbinde olarak; Kızamıkta 0.05, Difteride 0.0,
Boğmacada 0.09; 2005 yılı kayıtlarına göre; Kızamıkçıkta 3.1, Kabakulakta 27.4,
Meningokokta 0.3’tür. (2005 yılı Türkiye nüfusu 72.065.000)
Korunma Yollarına bakılacak olursa:
Hava yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolü, kaynağının kontrol altına alınmasındaki
zorluklar ve hızlı bulaşma özelliği nedeniyle önemlidir. Taşıyıcıların tespiti ve tedavisi hemen
hemen mümkün değildir.

3.4.1. Kaynağa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
a. Hasta tespiti ve tedavisi, gerekirse tecriti ve araç gereç dezenfeksiyonu,
b. Bildirim,
c. Portör ve asemptomatik olguların tespiti,
d. Hasta hayvanların bulunması: Tüberküloz, ruam, psittakoz gibi,
e. Filyasyonun yapılması.

3.4.2. Bulaşma yollarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.
a. Bireysel korunma eğitimi: Hapşırma ve öksürme insanlardan en az 1 metre
uzaklıkta ve el dış yüzüne veya bir mendile yapılmalıdır.
b. Hastalara kapalı/kalabalık yerlere girmemesi ve maske kullanımı konusunda eğitim
yapılmalıdır.
c. Kapalı alanların havalandırılması, güneşlenmesi, ısıtılması ve tozdan arındırılması
sağlanmalıdır.
d. Toplu kullanım alan ve araç gereçlerin dezenfeksiyonu/imhası,
g. Kaynak hayvan ise (kuş gribi gibi) imhası sağlanmalıdır.
3. Konakçıya yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
a. Genel sağlık ve kişisel hijyen eğitimi,
b. Bağışıklama,
c. Seroprofilaksi
d. Kemoprofilaksi,
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f. Düzenli/yeterli/dengeli beslenme

3.5. Aşılama İlkeleri ve Bağışıklamada Genel Öneriler
3.5.1. İmmunite (Bağışıklık)
● Kendinden olanı ve olmayanı ayırır.
● Enfeksiyöz hastalıklardan korur.
● Genellikle antikor varlığı ile gösterilir.
● Tek bir organizmaya spesifiktir.

3.5.2. Aktif Bağışıklık
● Koruma kişinin kendi immun sistemi tarafından sağlanır.
● Genellikle kalıcıdır.
Pasif Bağışıklık
● Korunma başka bir insandan veya hayvandan aktarılır.
● Zamanla azalan geçici korunmadır.

3.5.3. Antijen
● İmmun yanıt oluşturabilen canlı veya inaktive maddeler (örn: protein, polisakkarit)

3.5.4. Antikor
● B lenfositleri tarafından üretilen, antijenleri elimine etmeye yarayan protein molekülleridir
(Immunglobulinler).

3.5.5. Pasif Bağışıklık
● Başka bir insan veya hayvan tarafından üretilmiş antikorların aktarılmasıdır.
● Geçici koruma sağlar.
●İnfantil dönemde en önemli kaynağı transplasental geçiştir.

3.5.6. Pasif Bağışıklık Kaynakları
● Hemen hemen tüm kan veya kan ürünleri
● Homolog insan antikor havuzu kaynaklı immunglobulin

52

● Homolog insan kaynaklı hiperimmunglobulin
● Heterolog hiperimmun serum (antitoksin)

3.6. Aşıların Sınıflandırılması
●Canlı atenue (viral, bakteriyel)
●İnaktive
İnaktive Aşılar
●Tam Aşı (virüsler, bakteriler)
●Fraksiyone (mikroorganizmanın bir parçası)
Genel Kural Olarak: Aşı hastalık etkeni organizmaya ne kadar benzerse aşıya karşı o kadar iyi
immun yanıt oluşur

3.6.1. Canlı Atenue Aşılar I
●Canlı virüs ya da bakterinin atenue (zayıflatılmış) formudur.
●Etkili olabilmesi için çoğalmalıdır.
●İmmun yanıt doğal geçirilmiş enfeksiyona yakındır.
●Genellikle tek doz yeterlidir*.
*(oral alınma hariç)

3.6.2. Canlı Atenue Aşılar II
●Ciddi reaksiyon görülebilir.
●Dolaşımdaki antikorlarla interfere olabilir.
●Dayanıklı değildir,saklanması ve taşınması dikkatli yapılmalıdır.

3.6.3. Canlı Atenue Aşılar III
●Viral:

kızamık, kabakulak, kızamıkçık,
çiçek, suçiçeği, sarı humma,
grip (intranazal), polio(oral),
rotavirus

●Bakteriyel: BCG, oral tifo

3.6.4. İnaktive Aşılar
●Replike edilemez.
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●Canlı aşılara göre dolaşan antikorlarla daha az etkileşir.
●Genellikle 3-5 doz gerekir.
●İmmun cevap genellikle humoraldır.
●Antikor titreleri zamanla azalır.

3.7. Aşıların İstenmeyen Etkileri I
●

Lokal
Enjeksiyon yerinde ağrı,şişlik,kızarıklık.
İnaktive aşılarda sık.
Genellikle hafif ve kendi kendini sınırlayıcı.

●

Sistemik
Ateş, halsizlik, baş ağrısı
Nonspesifik ve belki aşıyla bağlantısı olmadan olabilir.

Canlı Atenue Aşılar
Bağışıklık sağlayabilmesi için çoğalması gereklidir
Semptomlar genellikle hafiftir
Kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar (7-21 gün)
Aşıların İstenmeyen Etkileri II
●

Alerjik

● aşı veya aşı komponentlerine karşı
●

çok nadir

●

tarama ile risk azaltılır.

Kontrendikasyon Oluşturmayan Hafif Hastalık
●

Düşük dereceli ateş

●

Üst solunum yolu enfeksiyonu

●

Orta kulak iltihabı

●

Hafif ishal
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●
Sadece küçük bir çalışmada üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda kızamık
aşısının etkinliğinin azaldığı söylenmektedir.
●

Bulgular başka çok sayıda büyük çalışmalarca doğrulanmamıştır.

●

İstenmeyen etkilerin arttığına dair kanıt bulunamamıştır.

3.8. Aşılamada Tarama Soruları
●

Çocuğunuz bugün nasıl?

●

Gıdaya veya ilaçlara alerjisi var mı?

●

Son aşıdan sonra herhangi bir problem oldu mu?

●

İmmun sistemle ilgili bir sorun var mı?

●

Ev halkı içinde immun problemi olan var mı?

●

Son bir senede kan ürünü kullanıldı mı?

●

Hamilelik var mı?

gibi sorular olmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bulaşıcı hastalıklar ve toplum sağlığı hakkında genel bilgilerden sonra,
hava ve su yoluyla bulaşan hastalıkların özellikleri ve korunma yolları tartışılmıştır. Ayrıca
etkin bir bağışıklık sağlamak için aşıların özellikleri ve türleri hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşıların istenmeyen etkilerini yazınız.

2)

Aşıları sınıflandırıp açıklayınız.

3)

Aşılama ilkeleri ile bağışıklamada genel önerileri yazınız.

4)
yazınız.

Hava yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri

5)
Su ve besinler ile bulaşan hastalıklardan korunmak için alınması gereken
önlemleri yazınız.
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4.ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ana Sağılığı Hizmetleri
4.2. Ana Sağlığını Yansıtan Epidemiyolojik Parametreler
4.3. Çocuk Sağlığı Hizmetleri
4.4. Çocuk Sağlığını Yansıtan Epidemiyolojik Parametreler

61

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

62

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ana Sağılığı Hizmetler
Ana Sağlığını Yansıtan
Epidemiyolojik Parametreler
Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Çocuk Sağlığını Yansıtan
Epidemiyolojik Parametreler
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Anahtar Kavramlar

64

Giriş
Bu bölümde ana sağlığı hizmetlerinin neler olduğu ve ana sağlığı hizmetlerinin takibi
için gerekli olan epidemiyolojik parametreler hakkında bilgi sahibi olmak. Çocuk sağlığı
hizmetleri ve denetlenmesi ve uygulamaların takibi için gerekli olan epidemiyolojik
parametreler hakkında bilgi sahibi olmak.
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4.1. Ana Sağlığı Hizmetleri
Sağlıklı annenin sağlıklı nesiller, sağlıklı nesillerin de sağlıklı toplum anlamına geldiği
gerçeği göz önüne alındığında, doğurganlık çağı olarak nitelenen 15-49 yaş grubundaki
kadınlar ile 0-14 yaş aralığındaki çocukların sağlık sorunlarının çözüm çabaları, modern Halk
Sağlığı’nın önemli uğraş alanlarından biri olmaktadır.
“Ana Çocuk Sağlığı bir bilim olarak; kadın ve çocukların sağlığını etkileyen fiziksel,
kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel ögeleri, bu ögelerin nasıl kontrol edilebileceğini, eldeki
olanaklar ile Ana ve Çocuk Sağlığı hizmetlerinin en etkin biçimde nasıl yürütüleceğini
inceler. Bu hizmetlerin amacı kadın ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmedir” (Fişek,
1983).
Günümüz dünya nüfusunun yaklaşık dörtte üçü azgelişmiş ülkelerde yaşamakta ve
nüfusun üçte ikilik büyük bir kitlesini 15-49 yaş grubundaki kadınlar ve 0-14 yaş çocuklar
oluşturmaktadır. Genç nüfusun gelişmiş ülkelerdekinin yaklaşık iki katı olması ve süregelen
aşırı doğurganlık bu gibi ülkelerde Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerine verilmesi gereken önemi
daha da artırmaktadır. Önemli parasal kaynağa gereksinim duyulan, ayrıca sosyal ve kültürel
yönleri nedeniyle karşılığı kısa sürede alınamayan bu hizmetler, kısa, orta ve uzun vadeli
planlamalar, iyi bir organizasyon ve eğitimli insan gücünün on yıllarca sürebilecek çabasını
gerektirmektedir.
Ana sağlığı ile ilgili uluslararası kuruluşlara bakacak olursak,
Konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar
WHO (DSÖ): World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
UNICEF: United Nation’s International Children’s Emergency Fund (Birleşmiş
Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu)
FAO: Food and Agricultural Organization (Gıda ve Tarım Örgütü)
UNESCO: United Nation’s Education, Scientific and Cultural Organization (BM
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
ILO: International Labour Organization (Uluslararası İş Örgütü)
Olarak sıralayabiliriz.
Gebelikle birlikte iki canlı arasında başlayan ilişkinin doğal sonucu olarak anne, bebek
ve çocuk sağlığı birbiriyle sıkı ilinti içindedir. Bu nedenle anne sağlığını tehdit eden etmenler
doğrudan veya dolaylı olarak bebek ve çocuk sağlığını da olumsuz yönde etkiler.
Sağlıklı bir toplum için, onu oluşturan en küçük birim olan ailenin önemli bir ögesi
olarak kadının sağlıklı olması gerekmektedir. Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi;
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uygun çevre şartları, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişme, yaygın ve nitelikli sağlık hizmeti
ile sağlanabilir. “Ana Sağlığı: Kadının normal bir gebeliğe hazırlanmasını; doğum öncesi,
doğum süresi, doğum sonrasının sağlığa zarar vermeyecek şekilde normal seyretmesini;
çocuğun sağlıklı doğmasını ve annenin kendisine ve çocuğuna bakabilecek bilgilere sahip
olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen çalışmaların tümünü kapsar” Velicangil, 1975

4.2. Ana Sağlığını Etkileyen Etmenler
Toplumdaki tüm bireylerin sağlığında etkili olan çevre koşulları, sosyo-ekonomik ve
kültürel düzey, beslenme düzeyi, sağlık sistemi gibi etmenlere ek olarak bu alana özgü
etmenleri şöyle sıralayabiliriz:

4.2.1. AÇS/AP Hizmetleri: Bu hizmetlerin yaygınlığı, erişilebilirliği, niteliği ve
etkinliği önemlidir. Geri kalmış kırsal bölgelerde doğrudan bireye ulaşılarak verilmesi
gerekebilir (bağışıklama, ev ziyaretleri).

4.2.2. Ülke yönetiminin nüfus politikası: Aile planlaması hizmetlerinin
sunumunu ve halkın bunlara olan talebini etkileyen bir unsurdur. İstenmeyen gebelikler ve
bunlara bağlı gelişen risklerin azaltılması bakımından önem taşır. Büyük insan kırımının
yaşandığı savaşlar sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında ölüm oranlarının
yüksekliği, sivil ve asker insan gücü gereksinimi nedeniyle nüfus artışı yasalarla teşvik
edilmiştir. Ancak 1960’lardan sonra hızlı nüfus artışının önüne geçmeyi amaçlayan yeni yasal
düzenlemeler yapılmıştır.

4.2.3. Gebelik döneminde izlem ve bakım: Anne ve fetusu koruma, destek ve
tedavi amacını taşır. Azgelişmiş ülkelerde gebeler, sosyo-kültürel, ekonomik veya sağlık
sisteminden kaynaklanan birtakım nedenlerle, önemli bir sorun yaşamadıkça doktora veya
herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadırlar. Anne adayının, gebeliğin
saptanmasından doğuma kadar oluşabilecek riskleri önceden belirlemek amacıyla belirli
aralıklarla ilgili sağlık personeli (ebe, doktor) tarafından izlenmesi (kilo artışı, kan basıncı) ve
bazı rutin tetkiklerinin yapılması (kan sayımı, idrar tahlili, kan grubu tayini) gerekmektedir.
Bu amaçla gebe, gebeliğin saptanması ile başlayıp ilk 28 haftada her ay, 36. haftaya kadar iki
haftada bir, sonra doğuma kadar haftada bir muayene edilmeli, risk saptanırsa izlem aralıkları
kısaltılmalıdır. Erken başlatılan ve nitelikli bir bakım sayesinde anne sakatlık ve ölümleriyle
birlikte perinatal ölümler de büyük ölçüde azaltılabilir. Bu dönemde ek önlem almayı
gerektiren bazı durumlar şunlardır: Kanama, enfeksiyon, çoğul veya ektopik gebelik, düşük
tehtidi, ölü veya erken doğum. Anneye tetanoz aşısının yapılması, kırsal bölgelerde hala sorun
olan “Yenidoğan tetanozu”nun önlenmesi bakımından önemlidir. Ayrıca anne adayına
kişisel hijyen, bebek ve kendisinin bakımı ve beslenmesi, aile planlaması gibi konularda
sağlık eğitimi verilmelidir.

4.2.4. Doğumun yapıldığı yer ve yaptıran kişi: İdeal olan, doğumun bir
sağlık kuruluşunda ve eğitilmiş personel tarafından yaptırılmasıdır. Gerektiğinde kırsal
bölgelerde, bu iş için görevlendirilmiş eğitimli ebeler uygun sağlık koşulları sağlanarak evde
67

doğuma yardımcı olabilirler. Birçok azgelişmiş ülkede ve ülkemizin bazı bölgelerinde
geleneksel ebe-nine’lerin yaptırdığı doğumlarda kanama ve enfeksiyon gibi nedenlere bağlı
anne ölümlerine rastlanmaktadır.

4.2.5. Doğum sonrası bakım: Lohusalık sırasında annenin kişisel hijyen ve
bakımı, enfeksiyonlardan kendini ve bebeği koruması ve beslenme gibi konular önemlidir.

4.2.6. Anne yaşı: Anne ve çocuk sağlığı bakımından en uygun doğurganlık yaşı,
20-30 yaş aralığı olarak kabul edilmektedir. 18 yaş ve altındaki, 35 ve sonrası yaşlardaki
gebelikler, anne ve çocuğun hastalık ve ölüm riskini yükseltmektedir. Araştırmalarda 15-19
yaş grubunda anne ölümleri, 20-34 yaş grubundakinden daha yüksek bulunmaktadır. Bunun
nedeni olarak, genç kadının bedensel ve ruhsal bakımdan henüz gebeliğe tam hazır olmayışı;
kendi ve fetüsün sağlığı konusunda yeterli özeni gösteremeyişi; sağlıksız yöntemlerle düşük
yapmaya kalkışması gösterilebilir. Son yıllarda eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte ilk
evlenme yaşının daha ileri yaşlara kayması, doğumların tamamına yakınının evlilik içinde
gerçekleştiği ülkemizde, çok erken yaştaki gebelikleri de büyük ölçüde azaltmıştır. Erken
yaşlardaki gebeliklerde kanama, düşük, enfeksiyon, ölü veya erken doğum; ileri yaşlardaki
gebeliklerde çeşitli komplikasyonlar (kanama, emboli, toxemi, uterus rüptürü) daha sık
görülmektedir. Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 sonuçlarına göre, doğum sayısının
fazlalığına bağlı olarak 40-49 yaş grubunda anne ölümleri en yüksek hıza ulaşmaktadır.

4.2.7. Doğum aralığı: Birbirini izleyen iki doğum arasında geçen süre olarak
tanımlanır. Annenin, gebelik, doğum ve lohusalık döneminde yaşadığı fizyolojik
değişikliklerden kurtulup yeni bir gebeliğe elverişli hale gelebilmesi için gerekli en az süre 24
ay olarak kabul edilmektedir. Bu süre ne kadar kısalırsa risk o derecede artar; çünkü bir
önceki gebelik ve emzirme sürecinde eksilen bazı maddeler (protein, demir, vitamin, iyot
vb.), iyi beslenme ve yeterli bakıma rağmen kısa sürede tamamlanamaz ve annenin direnci
düşmüş olur. Bu eksiklikler sonucu “annenin tükenmesi sendromu” olarak adlandırılan,
aynı zamanda fetusun beslenmesini de bozan tablo ortaya çıkar. Araştırmalarda, son
gebelikten önce doğan çocuğun erken ölümü de doğum aralığını kısaltan önemli bir neden
olarak saptanmaktadır.

4.2.8. Doğum sayısı: Aşırı doğurganlık azgelişmiş ülkelerde anne ve çocuk
sağlığını tehdit eden bir başka etmendir. Çok sayıda doğum (4 ve daha fazla) ;
Çok genç yaşta (<18 yaş ), ileri yaşta (>35) çok sayıda (>4) ve sık aralıklı (<24ay)
gebelikler yüksek riskli gebelik olarak nitelenir.
Bunlardan birkaçının birlikte olması, anne ve bebekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukların
olasılığını daha da artırır.

4.2.9. Annede var olan kronik hastalıklar


Dolaşım sistemi hastalıkları

68



Endokrin ve metabolik hastalıklar



Anemi



Enfeksiyon hastalıkları (Tbc, viral hepatit, HIV enf.)

(Biyomedikal risk faktörleri: < 18 yaş, > 34 yaş, > 4 doğum sayısı, çoğul gebelik,
dolaşım sistemi hastalığı, endokrin sistem hastalığı, mental hastalık, nörolojik hastalık, anemi,
obezite, sigara alışkanlığı)
Kısa aralıklarla, çok sayıda ve ileri yaşlara kadar gerçekleşen gebelikler kırsal
bölgelerimizde sıkça rastladığımız bir durumdur.

4.2.10. Doğum sırasında ortaya çıkan durumlar
•

Uzamış ve güç doğum

•

Anestezi komplikasyonları

•

Sezaryen komplikasyonları

4.3. Ana Sağlığı Düzeyini Yansıtan Bazı Epidemiyolojik Ölçütler
4.3.1. Ana Ölüm Hızı (AÖH) :
Tanım olarak anne ölümü, doğrudan veya dolaylı olarak gebeliğe bağlı ancak tesadüfî
olmayan (kaza, cinayet) bir nedenle gebelik, doğum veya sonrasındaki 42 gün içinde meydana
gelen kadın ölümüdür.
AÖH= Bir toplumda bir yılda, gebelik döneminde, doğumda veya sonrasındaki 6 hafta
içinde ölen kadın sayısı /Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı
(X 100.000)

4.3.2. Perinatal Ölüm Hızı (PnÖH):
Gebelik dönemindeki bakımın yeterliliği ve doğumların yapıldığı koşulların sağlığa
uygunluğu hakkında önemli fikir veren bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.
PnÖH= Bir toplumda bir yılda meydana gelen ölü doğumlar ve canlı doğup 0-7.
günlerinde ölen bebek sayısı / Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı ve ölü tüm
doğumlar (X 1000 )

4.3.3. Kaba Doğum Hızı (KDH):
Toplumda her bin kişiye karşılık kaç canlı doğumun gerçekleştiğini gösterir.

69

KDH= Bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısı / Aynı toplumda yıl
ortasındaki nüfus (X 1000)

4.3.4. Genel Doğurganlık Hızı (GDH):
Bir yılda, doğurganlık çağında bulunan her 1000 kadına düşen doğum sayısını
gösterir.
GDH= Bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısı / Aynı toplumun yıl
ortasındaki 15-49 yaş grubu kadın sayısı (X 1000)

4.3.5. Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda doğurganlığın hangi düzeyde olduğunu gösterir.
Örneğin 15–19 yaş grubuna özel doğurganlık hızı şöyle hesaplanır:
Bir toplumda bir yılda, 15-19 yaş grubundaki kadınların gerçekleştirdiği canlı doğum
sayısı / Aynı toplumun yıl ortası 15-19 yaş grubundaki kadın sayısı (X1000)

4.3.6. Toplam Doğurganlık Hızı (TDH):
Yaşa özel doğurganlık hızlarının toplanmasıyla elde edilen bu ölçüt, bir kadının
doğurganlık çağı bitiminde sahip olabileceği ortalama çocuk sayısını belirtir.

4.4. Ana Sağlığını Koruma ve Geliştirme
Gebelik, doğum ve lohusalık dönemindeki sakatlık ve ölümler en sık azgelişmiş
ülkelerde görülmektedir. Bu olumsuzlukları en aza indirmenin ilk adımı toplumun genel
sağlık düzeyini yükseltecek önlemlerin alınmasıdır:


Çevre koşullarının sağlıklı hale getirilmesi



Adil bir gelir dağılımı sağlanarak toplumun ekonomik düzeyinin yükseltilmesi



Toplumun yeterli ve dengeli beslenebilmesi



Her bireyin sosyal güvenlik koruması altına alınması



Her bireyin nitelikli bir temel eğitimden geçirilmesi


Tüm olanaklar kullanılarak (kitle iletişim araçları, ilan, broşür vb.) sürekli
sağlık eğitimi verilmesi

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yaygın, kolay erişilebilir ve
nitelikli olması


Yeterli sayıda sağlık personelinin görevlendirilmesi
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Anne sağlığının korunma ve geliştirilmesi çocuk sağlığına da olumlu olarak yansır. Bu
alana özgü önlemlerin başında şunlar gelir:

Genç kızların cinsel sağlık, evlilik ve aile; evli kadınların da gebelik, doğum,
bebek ve çocuk bakımı konularında eğitilmesi

Kadının toplumdaki yerinin sosyal ve ekonomik bakımdan yükseltilmesi,
saygınlığının artırılması ve aile içinde çocuk doğurma dahil tüm kararlarda söz sahibi
olmasının sağlanması

Daha önce sıraladığımız anne sağlığını olumsuz yönde etkileyen tüm
etmenlerin, düzgün işleyen bir AÇS/AP hizmeti aracılığıyla mümkün olan en aza indirilmesi

4.5. Çocuk Sağlığı
Önceki bölümde vurgulandığı gibi çocuk sağlığı anne sağlığından bağımsız olarak
değerlendirilemez. Bu nedenle gebelikte anne sağlığını olumsuz yönde etkileyen tüm
etmenler fetüs, bebek ve çocuk sağlığını da etkiler. Doğum sonrasında ise genetik faktörler,
beslenme yetersizlikleri, enfeksiyonlar ve diğer çevresel etmenler çocuk ölümlerine neden
olabilmektedir. Azgelişmiş ülkelerde çocuk morbidite ve mortalitesinin yüksek oluşu, ülke
yönetimlerinin toplumun geleceğini düşünerek bütçeden sağlığa ayıracakları kaynakların
büyükçe bölümünü bu alanda harcamaları gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

4.6. Çocuk Sağlığı Düzeyini Yansıtan Bazı Epidemiyolojik Ölçütler
4.6.1. Neonatal Ölüm Hızı
NnÖH = Bir toplumda bir yılda, canlı doğup 0-28. günler içinde ölen bebek sayısı /
Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı (X 1000)

4.6.2. Erken Neonatal Ölüm Hızı
EnnÖH = Bir toplumda bir yılda, canlı doğup 0-7. günler içinde ölen bebek sayısı /
Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı (X 1000)

4.6.3. Geç Neonatal Ölüm Hızı
GnnÖH = Bir toplumda bir yılda, canlı doğup 8-28. günler içinde ölen bebek sayısı /
Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı (X 1000)

4.6.4. Postneonatal Ölüm Hızı
PNnÖH= Bir toplumda bir yılda, canlı doğup 29-365. günler içinde ölen bebek sayısı /
Aynı toplum ve aynı yılda meydana gelen canlı doğum sayısı (X1000)
Postneonatal dönem ölüm nedenleri
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Doğumsal anomaliler Viral enfeksiyonlar (kızamık, kızamıkcık, boğmaca vb.)

opnömoni)

Enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen komplikasyonlar (pnömoni, bron



Beslenme yetersizlilikleri (PEM)



İshalli hastalıklar



Anne den bulaşan enfeksiyonlar (HIV)

Bağışıklama, erken tanı ve tedaviyle önlenebilir nitelikte olan postneonatal dönem
ölümlerinin toplam bebek ölümleri içindeki payı, gelişmiş ülkelerde çok düşüktür.

4.7. Çocuk Sağlığını Koruma ve Geliştirme
Çocuklarda hastalık, sakatlık ve ölümleri azaltmak amacıyla yapılması gerekenleri
şöyle sıralayabiliriz:
1- Bebeğin sağlıklı doğabilmesi için anneye yönelik uygulamalar:
Gebelikte izlem ve bakım
Doğumun sağlık personeli tarafından ve uygun koşullarda yaptırılması
2- Anneye çocuk bakımıyla ilgili sağlık eğitimi verilmesi
3- Bebek ve çocukların düzenli olarak izlenmesi ve bakımı
Büyüme ve gelişmenin izlenmesi
Bağışıklama, enfeksiyonlara bağlı komplikasyonlardan koruma (dehidratasyon, akut
solunum yolu hastalıkları)
4- Yeterli ve doğru beslenme
Anne sütüyle beslenmeye doğumdan hemen sonra başlanarak en az 6 ay sürdürülmesi
İshalli hastalıklardan koruma ve ishalli çocuğa doğru yaklaşım: gerektiğinde ev
şartlarında hazırlanacak şeker ve tuz eriyikleriyle kaybedilen su ve elektrolitlerin yerine
konmasının sağlanması
Vitamin, mineral vb. madde yetersizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi (raşitizm,
anemi, diş çürükleri)
5- 1–4 ve 5–14 yaş gruplarında rastlanan zehirlenme ve kazalara yönelik
önlemlerin alınması.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ana sağlığı hizmetleri, ana sağlığı hizmetlerini etkileyen faktörler, ana
sağlığını etkileyen faktörler, ana sağlığı ile ilgili epidemiyolojik parametreler, çocuk sağlığı
hizmetleri, çocuk sağlını etkileyen epidemiyolojik parametrelerin neler olduğu konuları
işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ana sağlığı ile ilgili uluslararası kuruluşları yazınız.
2) Ana sağlığını etkileyen etmenler nelerdir? Açıklayınız.
3) Ana sağlığı düzeyini yansıtan epidemiyolojik ölçütler nelerdir?
4) Çocuk sağlığı düzeyini yansıtan epidemiyolojik ölçütler nelerdir?
5) Çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek için ne yapılması gerekir? Açıklayınız.
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5. SAĞLIK EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Sağlık Eğitimi Tanımı

5.2.

Sağlık Eğitiminde Genel İlkeler

5.3.

Sağlık Eğitimi Yöntemleri

5.4.

Sağlık Eğitimi Araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sağlık Eğitimi Tanım
Sağlık Eğitiminde Genel
İlkeler
Sağlık Eğitimi Yöntemleri
Sağlık Eğitimi Araçları
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Koruyucu sağlık davranışlarından en önemlisi kalıcı davranış değişikliğinin
oluşturulmasıdır. Bu açıdan toplumun hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi, sağlığın
korunması ve geliştirlmesi için gerekli bilgi ve uygulamaların anlatılması gereklidir. Bu
bölümde koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir yer tutan sağlık eğitimi konusunda
konusunda bilgi verilemsi hedeflenmektedir.
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5.1. Sağlık Eğitimi
Bir toplumda “yaygın görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile
ilgili olarak halkın eğitilmesi”, temel sağlık hizmetlerinin en başında yer alır. Kişilerde;
sağlıkla ilgili düşünce, kavram, inanç, tutum, davranış ve yaşam biçimi değişikliği oluşturmak
amacıyla yapılan öğretiler sağlık eğitimi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık eğitiminin amacı,
bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak, sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını
korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre
yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliğini oluşturmaktır. Toplumun, sağlık eğitiminden
yararlanacak gruplarının özelliklerinin ortaya konması gerekir.
Bütün sağlık personelinin, sağlık eğitimini yapılabilmesi için, yeterli bilgiye sahip
bulunması ve eğitme yeteneğini kazanmış olması gereklidir. Bir toplumda sağlığın korunması
ve geliştirilmesi için mutlaka gerekli olan ve Alma Ata Bildirgesi'nde (1978) Temel Sağlık
Hizmetlerinin (TSH) sağlanması için vazgeçilmez olarak belirtilen etkinlikler şunlardır:
- Sağlık eğitimi çalışmalarının yapılması,
- Beslenme durumunun geliştirilmesi,
- Temiz su sağlanması ve çevre sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
- AÇS ve AP hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
- Başlıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklanmanın sağlanması,
- Endemik hastalıkların denetimi,
- Sık görülen hastalıklar ve yaralanmaların uygun tedavisi,
- Temel ilaçların sağlanması.
Görüldüğü gibi "yaygın görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile
ilgili olarak halkın eğitilmesi" TSH'nin ilk maddesidir. İnsan sağlığındaki ilerlemeler sağlık
bilimlerindeki geIişmelerin yanı sıra, insanların bu gelişmeler doğrultusunda yaşam
biçimlerini değiştirmelerine bağlıdır. Bu değişmeyi sağlamada, sağlığın korunmasında ve
geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden birisi "sağlık eğitimi"dir. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) eksperler komitesi sağlık eğitimini şöyle tanımlamıştır: "Sağlık eğitimi, kişilere
sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak;
kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak; sağlık
durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla, birey olarak ya da topluca karar
aldırmaktır". Sağlık eğitiminin amacı; bireyin toplumun ve gereksinimlerini karşılayacak,
sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi
olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranış
değişikliği oluşturmaktır. Sağlık eğitiminin özelliklerinden birisi de, uygulamalarının içine
okullarda yapılan sağlık eğitiminin de girmesidir. Sağlık eğitimi, ilke ve yöntemler açısından
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yetişkin eğitiminin özel bir konusudur. Gelişmiş bir toplumda kişi kendisine söz ve yazı ile
aktarılan düşünce ve öğütlere uyabilir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde bu olgunluk düzeyine
erişmiş toplumlarda sağlık eğitimi bilgi aktarma eylemi olarak düşünülebilir. Yazı ve söz ile
kolayca etkilenme olgunluğuna erişememiş kişilerin yaşadığı toplumlarda ise; "sağlık eğitimi,
yalnızca kişiye söz ve yazı göstererek bilgi aktarma değil, ona yeni bir davranış kazandırmak,
kazandığı bilgiyi kullandırmaya alıştırmaktır". Az gelişmiş toplumlarda kişilerin yanlış inanç,
bilgi ve alışkanlıkları çoğu kez, kültürlerinin bir parçası olduğu için, sağlık eğitiminin
toplumsal boyutu da vardır. Bu nedenle sağlık eğitimi çalışmaları yalnız birey düzeyinde
değil, toplum düzeyinde ele alınır.

5.2.Sağlık Eğitimi Konuları


İnsan biyolojisi



Hijyen



Beslenme



Çevre sağlığı



Dejeneratif hastalıklardan korunma



Kazalardan korunma



İlk yardım



Gebelik dönemi



Ana-çocuk sağlığı



Aile planlaması



Bulaşıcı hastalıklar



Sağlığa zararlı alışkanlıklar



Evlilik öncesi dönem



Ruh sağlığı



Ağız-diş sağlığı



Sağlık kuruluşlarından yararlanma

Sağlık eğitimi konuları şeklinde özetlenebilmektedir. Sağlık eğitiminin topluma
verilirken toplumun hangi kesimlerine öncelik verileceği de eğitimin etkinliği ve kalıcı
oluşunun bir belirleyicisidir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir.
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1. Ev kadınları
2. Okul çocukları
3. Organize topluluklar
4. Köy toplumu
5. Şehir toplumu
Aile içinde çocuk bakımı, ailenin beslenmesi, yaşanan yerin temizliği, yaşlılara
bakılması konularında sorumluluğun büyük bir bölümü ev kadınlarının olduğu için ve
gebelik, loğusalık, emzirme dönemlerinde ev kadınlarının hastalanma riskleri yüksek
olduğundan, sağlık eğitimi öncelikle ev kadınlarına yapılmalıdır.
Okul çağı çocukları ise öğrenmeye, eğitilmeye çok uygunlardır. Bu gruba alışkanlık
kazandırmak, uygun davranışlara yönlendirmek yaşlı gruba göre daha kolay ve kalıcı
olduğundan sağlık eğitiminde önceliklidirler.
Bireysel eğitim ile herkese ulaşmak, çok sayıda eğitici sağlık personeli gerektirir. Bu
nedenle bu uygulama çoğu kez pratiğe geçirilemez.
Grup eğitiminde, eğitimi yapacak olanlar ise sağlık personeli tarafından yeterince
eğitilmiş, inandırılmış toplum liderleri dediğimiz kişiler olmalıdır. Bunun nedeni sağlık
personelinin her zaman halka yakın olamaması, konuların bilimsel konuşmalarla aktarımı ve
her zaman anlaşılamamasıdır. Ayrıca halkın çoğunluğu, yeni fikirleri, görüş ve davranışları,
kendi toplumu içinde devamlı olarak yaşayan, bilgisine ve tecrübesine inandığı, saygı
duyduğu kimselerden öğrenirse, daha kolay ve çabuk benimser.

5.3. Sağlık Eğitimi Yöntemleri
Sağlık bilgi düzeyini arttırıcı herhangi bir uygulama özellikle davranış değişikliği
amaçlıyorsa sağlık eğitimi olarak adlandırılır. Yöntem ise hedefe ulaşmak için önceden
belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Kişilerde sağlık bilgi düzeyini artırmak gibi
amaçlara ulaşmak için kullanılan yöntemlere sağlık eğitimi yöntemleri adı verilir.
Sağlık eğitiminde uygulamanın önemi göz önüne alınırsa yüz yüze eğitimin temel
yöntem olduğu ortaya çıkar. Gerçekten de uygun eğiticiler tarafından yapılan yüz yüze eğitim
olmadan halkın değer yargılarını ve davranışını değiştirmek hemen hemen olanaksızdır. Bu
nedenle sağlık eğitim programlarının hazırlanmasında yüz yüze eğitim temel hizmet, kitle
haberleşme araçlarıyla yapılan eğitim ise bunu destekleyen hizmet olarak ele alınmalıdır.
Eğitim hizmetleri, halka sağlık hizmeti sunabilmesi ve halkın bu hizmetten
yararlanabilmesi için her aşamadaki sağlık personelinin her fırsatta yapması gereken bir
görevdir. Sağlık personeli bu görevi yürütürken halk eğitiminin özelliklerini iyi bilmeli ve
kurallarına uymalıdır. Eğitim hizmetleri yıllarca sürecek ve bir görevliden diğerine
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devredilecek bir ekip hizmeti olarak planlanmalıdır. Uygulamalar her bakımdan tutarlı,
uyumlu, birbirini tamamlayıcı ve destekleyici olmalı konuyla ilgili herkes eğitilmelidir.
Eğitim verilecek kitleye göre sağlık eğitim yöntemleri; ferdi eğitim yöntemleri, grup
eğitim yöntemleri ve toplum eğitimi yöntemleri olarak sınıflandırılır.

5.3.1. Ferdi Eğitim Yöntemleri
Fert (birey) eğitimi, bireysel ihtiyaçlar belirlenerek bire bir yapılan eğitimdir. Oldukça etkili
ancak pahalı bir yöntemdir. Bireyler sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve sağlığı geliştirmek

için yapılması gerekenler ile ilgili konularda doktor, ebe veya hemşireden eğitim alabilirler.
Bireysel eğitim ile herkese ulaşmak, çok sayıda eğitici sağlık personeli gerektirir. Ebenin
yaptığı ev ziyaretinde aşılarla ilgili verdiği eğitim, aile planlaması polikliniğine başvuran
bayana hemşirenin aile planlaması yöntemleriyle ilgili yaptığı eğitim, doğum yapan bayana
bebek hemşiresi tarafından verilen emzirme eğitimi bireysel eğitime örnektir.
Anlatım, demonstrasyon (gösteri), soru-cevap, gösterip yaptırma gibi yöntemler
bireysel eğitiminde kullanılabilir.

5.3.2. Grup Eğitim Yöntemleri
Grup eğitimi, belirli sayıda kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları gruplara yapılan
eğitimdir. Bu yöntem sağlıkla ilgili konularda davranış değişikliği oluşturmak amacıyla
kullanılır. Grup eğitimi ferdi eğitime göre daha ucuzdur. Pek çok kişi aynı anda eğitim
aldığından zamandan tasarruf sağlanır. Grup eğitimi kişiler arası iletişim becerisini artırır.
Ekip ruhu ile hareket etme becerisini geliştirir. Ancak grubu oluşturan kişilerin sayısı ve
özellikleri örneğin yaş, eğitim durumu, sosyokültürel özellikler, cinsiyet gibi pek çok faktör
eğitimin amacına ulaşmasını etkiler.
Grup eğitimi yapılırken;


Grubu oluşturan kişi sayısının çok olmamasına,



Grup üyelerinin özelliklerinin ortak olmasına,



Belirlenen eğitim ihtiyaçlarının ortak olmasına,



Grup üyeleri arasında iyi bir iletişim kurulmasına,


edilmelidir.

Eğitime grup üyelerinin tümünün aktif katılımının sağlanmasına dikkat

Grup eğitimlerinde, eğitimin daha etkili olması ve eğitilenlerin ilgilerinin devamını
sağlamak amacıyla çeşitli eğitim araçlarından yararlanılması gerekir (slayt gösterileri, radyo,
TV, İnternet, afişler, broşürler, reklam panoları vb.).
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Sağlık eğitimi yapılırken seçilecek uygun gruplar; öğrenciler, askerler, işçiler, belirli
bir konuda eğitim ihtiyacı olan kişiler (örneğin gebeler ve ergenler) olarak sayılabilir.
Grup eğitiminde beyin fırtınası, anlatım, örnek olay, rol yapma, grup çalışması
demonstrasyon ve tartışma gibi yöntemler kullanılabilir.

5.3.3. Toplum Eğitimi Yöntemi
Toplum eğitimi, yapılan eğitimin toplumu kapsamasını amaçlar. Bu eğitim ulusal veya
bölgesel olarak yapılabilir. Bunun için kitle iletişim araçlarından (televizyon, radyo, gazete,
dergi vb.) yararlanılır. Kitle iletişim araçları, sağlıkla ilgili kamuoyu yaratmada ve ulusal
kampanyaların yürütülmesinde oldukça etkilidir. Son yıllarda İnternet gün geçtikçe artan,
değişen ve gelişen bilgiyi yayma konusunda önemli bir araç hâline gelmiştir. İnternet, klasik
öğretim yöntemlerinin yerini alarak güncel bilgileri izleme, bankacılık işlemleri, eğitim gibi
çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İnternet’in en sık kullanıldığı alanlardan biri de sağlıkla
ilgili konulardır. İnternet’in yaygınlaşmasıyla birlikte birçok insan sağlıkla ilgili alacağı
kararlar için web ortamındaki bilgi sayfalarına ulaşmaktadır. Sağlık eğitiminin toplumun
hangi kesimlerine öncelikli olarak verileceği eğitimin etkinliği ve kalıcı oluşunun bir
belirleyicisidir. Bu sıralama genellikle şu şekildedir:


Ev kadınları



Okul çocukları



Organize topluluklar



Köy toplumu



Şehir toplumu

Toplumun daha önceki sağlık seviyesi ile eğitim sonrasındaki sağlık seviyesinin
karşılaştırılması sağlık eğitiminin ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesine imkân verir.
Toplumun sağlık seviyesini gösteren başlıca ölçütler şunlardır:


Bebek ölüm oranı



Anne ölüm oranı



Ortalama yaşam süresi



Bulaşıcı hastalıkların ve paraziter enfeksiyonların yaygınlık durumu



Beslenme durumu



Nüfus artış hızı ve bunun yarattığı sorunlar
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 Toplum eğitiminde seminer/konferans, panel ve sempozyum gibi yöntemler
kullanılabilir.

5.4. Sağlık Eğitiminde Kullanılan Araçlar ve Gereçler
Araç, öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkin bir öğretme sağlayabilmesi için özel
olarak hazırlanmış öğretme-öğrenme yardımcılarıdır. Gereç ise daha çok yazılı basılı
nitelikteki öğrenme ortamıdır. Örneğin bilgisayar, sınıf içinde kullanılan tahta, tebeşir, silgi,
televizyon birer araçken bilgisayar programı, ders kitabı, dergi ise gereçtir. Materyal,
herhangi bir konuyu anlatmak için çok çeşitli ortamlarda farklı öğretim yöntemleri
kullanılarak hazırlanmış nesnelerdir. Bunlardan bazıları; sunumlar, çalıma yaprakları, çeşitli
videolar, CD-Romlar olarak gösterilebilir. Eğitim araç gereci eğitim ortamında kullanılan bir
şeydir. Materyal ise öğretim ortamında kullanılmak üzere öğretmen tarafından hazırlanan
malzeme ya da araçtır.

5.4.1. Eğitim Araç Gereci Seçilirken Dikkat Edilecekler


Materyalin içerdiği bilgiler doğru ve güncel olmalıdır.



Materyalde kullanılan anlatım türü açık ve anlaşılabilir olmalıdır.



Materyal güdüleyici ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.



Materyal eğitime katılımı sağlayabilmelidir.



Eğitimci materyalin nasıl kullanılacağını bilmelidir.


Kullanılacak araç ve gereç sınıfın fiziki şartlarına uygun olmalıdır (Priz
olmayan sınıfta televizyon ve bilgisayardan yararlanılamaz.).


Aracın ekonomik olmasına dikkat edilmelidir.



Araç ve materyalin seçiminde eğitilecek kişi sayısı göz önüne alınmalıdır.

5.4.2. Eğitimde Araç Gereç Kullanımında Dikkat Edilecekler


Kullanılacak araç ve gereçler işlenecek konunun hedeflerine uygun olmalıdır.



Konuya ilişkin hangi araç kullanılacaksa o araç sınıfa getirilmelidir.



Mümkün olduğunca gerçek araç ve gereçleri kullanmaya öncelik verilmelidir.


Konu işlenirken araç gerecin ne zaman ve nasıl kullanılacağı önceden
belirlenmelidir. Sınıfta projeksiyon kullanılacaksa önceden tüm hazırlıklar yapılmalıdır. Aksi
takdirde plansız ve hazırlıksız kullanım zaman kaybına neden olur.
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Yapılan birçok araştırma bu dört olguyu kanıtlar nitelikte bulgular ortaya koymuştur.
Örneğin zaman sabit tutulmak üzere insanlar okuduklarının yalnızca %10’unu, işittiklerinin
%20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin
%70’ini, hem yapıp hem söylediklerinin ise %90’ını hatırlayabilmektedirler.

5.4.3. Araç ve Gereçlerin Eğitime Etkileri

İyi tasarlanarak yapılmış araç gereçler eğitim sürecini zenginleştirir, öğrenme
isteğini ve öğrenmeyi artırır.


Soyut kavramları somutlaştırır.


Bilgilerin görsel/işitsel araç gereçler yoluyla sunulması, eğitilenlerin ilgilerini
çeker, duygusal tepkiler yaratarak onları motive eder.

Araç gereçler zamandan tasarruf sağlar: Resimler, grafikler, haritalar, modeller,
filmler vb. ders ve tartışma sürelerinden tasarruf sağlar, eğitilenler daha kısa sürede daha etkili
öğrenirler.

Eğitilenlerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Eğitilenlerin
bazıları dinleyerek bazıları görerek bazıları okuyarak bazıları ise bilgiler farklı araç gereçlerle
sunulduğunda öğrenebilirler.

Araç gereçler tekrar tekrar kullanılabilir. Etkili bir materyal maliyetten tasarruf
sağlar, materyali geliştirmek için harcanan zaman ve enerjiyi tekrarlama problemini de çözer.


İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır.


İyi bir gereç, görülemeyecek kadar küçük olan bir nesneyi büyütülmüş boyutta
sunarak öğrenilmesini kolaylaştırabilir.


Öğrenilen bilgilerin kolayca hatırlamasını sağlar.

5.4.4. Araç Gereçlerin Eğitimciye Sağladığı Yararlar


Eğitimcinin konuyu anlatmak için harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltır.



Tahta kullanımı ihtiyacı azalır.



Bu araçlar sayesinde daha kaliteli çizim, şekil ve grafiklere kolayca ulaşılabilir.



Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasını sağlar.



Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar.



Eğitimi canlı ve açık hâle getirir, öğrenenin etkin katılımını sağlar.
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Eğitilenlerin ilgi ve dikkatini arttırır.



Öğrenme arzusu meydana getirir.



Eğitimi monotonluktan kurtarır.



Unutmayı azaltır ve geciktirir.


Eğitilenlerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek, araçlar sayesinde
sağlanır. Böylece eğitim kolaylaşır.
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Uygulamalar

91

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde koruyucu sağlık hizmetleri içinde önemli bir yer tutan sağlık eğitimi
tanımı, araçları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olunması sağlanmıştır.

93

Bölüm Soruları
1) Sağlık eğitimi konularını yazınız.
2) Sağlık eğitimi yöntemlerini yazınız.
3) Sağlık eğitiminde kullanılan araç ve gereçleri yazınız.
4) Araç ve gereçlerin eğitimciye sağladığı yararları yazınız.
5) Araç ve gereçlerin eğitime etkilerini yazınız.
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6. ÇEVRE SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Çevre ve Sağlık Tanımı

6.2.

Çevre Sağlığı Temel İlkeleri

6.3.

Çevre Sağlığı Uygulama Konuları

6.4.

Çevre Riskleri ve Sağlık Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çevre ve Sağlık Tanımı
Çevre Sağlığı Temel İlkeleri
Çevre Sağlığı Uygulama
Konuları
Çevre Riskleri ve Sağlık
Etkileri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde çevre sağlığının koruyucu hekimlikteki yeri ve önemi tartışılacaktır.
Çevre sağlığı temel ilkeleri ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki uygulama alanları
anlatılacaktır.
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6.1. Çevre ve Sağlık
Çevre, canlı bir organizmanın yaşamını ve gelişimini direkt veya dolaylı olarak
etkileyen tüm dış faktörler şeklinde tanımlanmaktadır. Bu dış faktörler canlı bir organizmanın
yaşamını ve gelişimini olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sağlık açısından
baktığımızda çevreyi üç ana grupta inceleyebilmekteyiz.
1-

Fizik çevre

2-

Biyolojik çevre

Fizik çevre: içme ve kullanma suları, sıvı ve katı atıklar, konutlar, iç ve dış ortam
havası, ışık, aydınlatma, iyonize radyasyon, gürültü ve iklim koşulları
Biyolojik çevre: diğer canlılar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar
Sosyokültürel çevre: nüfus, aile ve akrabalar, sosyal sınıflar, din, kültür ve ekonomik
bileşenlerdir.
3- Sosyokültürel çevre
Çevre kirliliği, bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre
varlıkları üzerinde maddi zararlar meydana getiren ve onların niteliklerini bozan yabancı
maddelerin, hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayı şeklinde tanımlanmaktadır.
Başka bir anlatımla çevre kirliliği, “ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insandan
kaynaklanan ekolojik zararlar” şeklinde de ifade edilmektedir.
Çevresel kirliliğin çeşitleri:1-Hava kirliliği 2-Su kirliliği 3- Toprak kirliliği 4- Gürültü
kirliliği 5-Radyoaktif kirlilik şeklinde özetlenebilmektedir.
Çevre sağlığı: çevrede bulunan ve insan sağlığına zararlı etkiler yapabilen yada
yapabilme durumunda olan bütün koşulların düzeltilme işlemleri olarak tanımlanmaktadır.
Çevre sağlığının en önemli yanı kitleleri çok hızlı bir şekilde etkileyebilecek salgınlara yol
açmasıdır.
Çevre, hastalıklar için zemin hazırlayabileceği gibi, doğrudan hastalık nedeni de
olabilmektedir. Ayrıca çevre, bazı hastalıkların gidişi ve sonucu açısından da önem arz
etmektedir. Çevre sağlığı uygulamaları birçok meslek grubunun koordineli bir şekilde
çalışması sonucu başarıya ulaşabilmektedir. Çevrenin korunması amacıyla alınacak önlemler
başlangıçta pahalı olmasına karşın, kirlenmenin meydana getireceği olumsuz etkilerin maddi
ve manevi etkileri dikkate alındığında, bu yatırım harcamalarının sanıldığı gibi yüksek
olmadığı anlaşılmaktadır. Çevre sağlığının uğraştığı konular:
1- İçme ve kullanma suyu
2- Atıklar
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3- Dış ortam hava kirliliği
4- Konutlar
5- İç ortam hava kirliliği
6- Radyasyon
7- Aydınlatma
8- Gürültü
9- Zehirli kimyasallar
10-

Elektro manyetik alan kirliliği

11-

İklim değişikliği

12-

Pestisitler

Şeklinde genel bir sıralama yapmak mümkündür.

6.2. Çevre İnsan Etkileşimi
İnsan sağlığı temel olarak genetik ve çevresel etkenlerden etkilenmektedir. Yani
hastalıların sebebini genetik ve çevresel faktörler olarak gruplandırmamız mümkündür.
Bugünkü bilgilerimize göre, hastalık nedenleri önce iki gruba, sonra altı gruba ayrılır.
1- Bünyesel Nedenler: Gen, hormon ve metabolizma bozuklukları vb.
2- Çevresel Nedenler
2.1- Fiziksel nedenler: Isı, soğuk, ışınlar ve travmalar.
2.2- Kimyasal nedenler: Zehirler, kanserojenler, ilaçlar.
2.3- Biyolojik nedenler: Mikroorganizmalar, parazitler, mantarlar.
2.4.- Psikolojik etkenler: Stresler.
2.5- Beslenme bozuklukları: Aşırı, yetersiz, dengesiz beslenme
2.6- Sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler.
İnsan sağlığını temel olarak genetik ve çevresel etkenlerden etkilendiği düşüncesine
dayanır. Bir bireyin ailesinden genetik yapısını aldığı bu genlerin embriyonun oluştuğu anda
var olduğu ve yaşam boyu değişmediği bilinmektedir. Ancak bir genin yapısı mutasyon
olayında olduğu gibi değişirse, işlev kayıplarına, hücre ölümlerine yol açabileceği gibi,
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spesifik bazı genetik mutasyonların kanser vb. hastalıklara yol açabilmektedir. Daha da
ötesinde bir çevresel etken herkesi aynı derecede etkilemez. Bir bireyin çevre maruziyetinden
ne kadar etkileneceğini onun genetik materyali belirler.
İnsan günlük yaşamında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde isteyerek veya istemeden
çevre ile sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim bireyin performansını, fiziksel kapasitesini
ve sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle başta sağlığı olumsuz etkileyen faktörler olmak üzere
bütün çevresel faktörler kontrol altına alınmalı ve düzeltilmelidir.
Çevre Sağlığı bu olumsuz faktörlerin kontrol altına alınması hedefleyen bir bilim ve
sanattır. Bu bilimin kapsamında hava, gıda, su kirliliğine neden olan etkenler, radyasyon,
kimyasal maddeler, hastalık vektörleri, güvensiz fiziksel çevre gibi konular bulunmakla
birlikte, bu konularla sınırlanmayacak kadar çok çeşitli konularla ilgilenen bir bilimdir.
İnsan sağlığının çevreden etkilenebilmesi için bir dizi olayların oluşma zorunluluğu
vardır. Bu olaylar zinciri enfeksiyon zinciri kavramına benzer bir şekilde “çevre sağlığı
paradigması” veya “çevre sağlığı zinciri” olarak adlandırılır.
Asıl olarak; ”Kaynak, Ortam ve Alıcı’ dan oluşan bu zincir kirlilik etkeninin
kaynaktan salınımı ile başlar, çevrede dağılması veya yayılması ile devam eder. İnsana
ulaşması ve maruziyetin altından bir etkilenim söz konusu olursa etken vücuda deri, ağız,
solunum gibi yollardan biriyle vücuda girer ve vücudun savunma mekanizmasının ya da
korunmasının düzeyine göre değişen derecelerde hastalığa neden olabilir.
Söz konusu çevre sağlığı zincirinin her bir etken için ayrıntılı olarak ortaya konması
özellikle “çevre hekimliği uygulamaları çoğunlukla hastalık oluştuktan sonra hastalığın
etkeninin bulunması ve aranmasına yönelik uygulamalar olup, bir hekimlik ve klinik
uygulamadır. Oysa Çevre Sağlığı uygulamaları, bir klinik hekimlik uygulaması değildir. Bir
çok bilim alanın birlikte çalışmasını gerekli kılan multidisipliner bir bilim ve sanattır.
Çevre hekimliği ile ilgili bölümde hastalık etkeni olarak çevresel etkenlerin çevredeki
hareketi ve insan vücuduna giriş yolları ve insan vücudundaki hareketleri ayrıntılı olarak
irdelenecektir.
Sağlığı etkileyen çevresel tehlikeler değişik şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bu
sınıflandırmalar fonksiyonel olmaktan öte konunun çok geniş olmasından dolayı konuyu
gruplandırarak incelemek ve anlatabilmek içindir. Bu amaçla ,doğal çevre ve yapay çevre
olmak üzere ikiye ayrılabildiği gibi, fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyo-kültürel çevre olmak
üzere dört başlık altında da incelenebilirler. Ayrıca biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) çevre
olmak üzere iki başlık altında incelemek de mümkündür.

6.3. Çevre Sağlığı temel İlkeleri
Çevre sağlığı uygulama ilkelerini 5 ana başlık altında toplamamız mümkündür.
Bunlar:
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1. Bütün çevre sağlığı uygulamalarının hedefi ve amacı insan sağlığını geliştirmek ve
iyilik halinin devamını sağlamaktır.
2. Uygulamada öncelik risk gruplarına verilmelidir.
3. Uygulamalarda işbirliği ve kooperasyon temel ilke olarak benimsenmelidir.
4. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır.
5. Çevre sağlığı sorunlarının uluslar arası özellik gösteren sorunlar olduğu
unutulmamalıdır.

6.4. İnsan Ekolojisi
Ekoloji canlılar ile çevre arasındaki ilişki ve etkileşimi inceleyen bilim dalıdır.
Ekolojik düşünün temel kuralı canlının çevresi ile bir bütün olduğu, sürekli olarak
birbirlerinden etkilendikleridir.
İlk aşamada çevreyi biyolojik, fizik ve sosyo-kültürel çevre olarak üçe ayırabiliriz.
A. Biyolojik Çevre
1-Mikroorganizmalar: (viruslar,bakteriler,mantarlar,riketsiyalar)
2- Vektörler: Kemiriciler arasında fare, sincap, antropotlar arasında sivrisinek,
tahtakurusu, karasinek, bit, pire, kene ve kurtlar önemli vektörlerdir.
3- Bitki ve Hayvanlar: İnsanların dünya üzerinde yaşamaları bitkilerin varlığına
bağlıdır.
4- Hayvansal ve Bitkisel Besinler: Yaşamın sürmesi için gerekli üç ögeden biridir.
Bununla beraber besinler zehir veya hastalık etkenleri ile bulaşırsa sağlık için zararlı olabilir.
B. Fizik Çevre
1- Su: İnsanın üç temel (su, hava, besin) gereksinmesinden biridir. İnsan bulabildiği
suyu kullanır. Bir suyun içilebilmesi ve kullanılabilmesi için fizik (berrak, kokusuz), kimyasal
(amonyak, nitrit, organik maddeler içermemesi) ve biyolojik (mikroorganizma içermemesi)
yönden uygun olmalıdır.
2- Atıklar: Şehirlerde çöpleri, köylerde çöp ve gübreliklerin ortadan kaldırılması,
koku, çirkin görünüş ve vektör üremesi bakımından önemli bir sağlık sorunudur. Toplanan
çöpler yerleşim alanından uzak bir yerde zararsız hale getirilerek imha edilmelidir.
3- Barınaklar: İnsanların temel gereksinmesinden biri de barınaklardır. İnsan
güvenliği ve dış etkenlerden korumak için bir barınağa gereksinimi vardır. Barınaklar
sağladıkları yararlar yanında, sağlık koşulları yetersiz ise, sağlık için zararlı olabilir.
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Barınaklarda aranan nitelikler dört grupta toplanır:
a. Fizik nitelikler: Havalı, güneş gören, rutubeti olmayan, dirençli, gereksinimleri
karşılayan(oturma, yatak, yemek yerleri olan) kolay temizlenebilir olmalıdır.
b. Psikolojik nitelikler: İçinde yaşayanlarda emniyet hissi veren, aile içi ve aileler
arası sosyal hayatı sağlayacak olanakları ve toplumun ev standardına uygun olmalıdır.
c. Sağlık koşulları: İçinde yeterli akar suyu, elektriği, ayrı banyosu, tuvaleti, mutfağı,
yatak odası ve oturma odası olmalıdır. Ayrıca içindeki eşyalar da sağlığı koruyucu nitelikte
olmalıdır.
d. Kazaların önlenmesi: Ev kazaları; evin çökmesi, yangın, elektrik kazaları, soba ve
ocağa düşmek ve mekanik kazalar olmak üzere beş grupta toplanır.
4- Kanalizasyon: Tuvalet ve atık suların zararsız hale getirildikten sonra dere, göl,
nehir veya denize dökülmesi, su ve besinlerle bulaşan hastalıkların önlemede çok önemlidir.
Kanalizasyon yapmak çok pahalıya mal olduğundan, gelişmemiş ülkelerde bu tesisleri
kuramamaktadır.
5- Hava Kirlenmesi: Hava kirlenmesi denince şehirlerde açık havanın kirlenmesi
anlaşılır. Hava kirlenmesinin sağlığa zararı SO2, CO, benzpyerene, is ve partiküller gibi
kansere neden olabilen maddelerden ileri gelir. Hava kirlenmesinin önlenmesi güç ve pahalı
bir iştir. Kesin çözüm evlerde ve sanayide elektrik enerjisi ve doğal gaz gibi dumansız ve
külsüz yakıt kullanmaktır. Sanayi tesislerin şehir merkezinden uzakta kurulması, yeşil
alanların çoğaltılması, merkezi ısıtmanın yapılması, taşıtların eksoz gazlarının azaltılması
hava kirlenmesine karşı alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.
6- Kimyasal Kirlenme: Suların, besinlerin ve toprağın kimyasal kirlenmesi
zamanımızın en önemli çevre sorunlarından biridir. Dünya nüfusu arttıkça ve sanayileşme
yayıldıkça daha da önemli bir sorun olacaktır. Kimyasal maddelerin zararlı etkileri akut ve
kronik zehirlenmeler yanında mutajenik, teratojenik ve kanserojenik etkileri olabilir.
7- Işınlar: İyonizan olmayan ışınların sağlık üzerine olumsuz etkileri sınırlıdır.
Bunların etkileri göz ve deri üzerinedir. Radyasyon ise çeşitli kanser ve hastalıklara neden
olmasından dolayı önemlidir.
8-Gıda Kontrolü: Gıda maddeleri üretildiği yerden tüketime sunulmasına kadar
geçen dönemlerde iyi kontrol edilmeli ve denetlenmelidir. Yoksa insanların yaşayabilmesi ve
sağlıklı olabilmesi için gerekli olan gıda maddelerini sağlığını bozan, tehdit eden bir etken
olarak karşımıza çıkar.

6.5. Çevre Sorunlarında Risk Değerlendirilmesi
Bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde her yıl halk sağılığını tehdit edebilecek
çok sayıda yeni molekül piyasaya sürülmektedir. Şu anda yaklaşık 100.000 civarında
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kimyasal madde ticari kullanımdadır ve her yıl bunlara 1000-2000 kadar yenisi
eklenmektedir. Ancak bunların yalnızca 100 kadarı karsinojenik etki açısından
incelenmektedir. Ayrıca şu ana kadar tehlikesiz olarak bildiğimiz bir çok maddenin sağlık
üzerine zararlı etkisi olabilir. Söz konusu ajanın toksisitesi zayıf veya maruziyeti az ise
sağlığa zararlı bu tip etkileri ortaya koymak çok daha zordur. Özellikle genler üzerine toksik
ajanlarda- ki genellikle eşik değeri yoktur (radyasyon gibi)- kişisel risk çok az olmasına
rağmen bir ülke veya bölge ölçeğinde her yıl çok sayıda yeni olgu ortaya çıkabilmektedir.
Bununla birlikte kamuoyu çevresel risklere karşı oldukça duyarlıdır ve hızlı güvenilir
bilgi alma eğilimindedir. Ülkemizde Çernobil nükleer kazası sonrasında, 1994 yılındaki su ve
hava kirlilikleri, 2000li yılların başında cep telefonlarının sağlık üzerine etkileri konularında,
kamuoyu, oluşabilecek sağlık riskleri hakkında doğru ve zamanında bilgi almada zorluk
yaşanmıştır.
Bu tür isteklere doğru yanıt ancak bilimsel temellere dayalı olarak yapılan risk
değerlendirilmesi ile sorunun boyutlarının incelenmesi ile mümkündür.1980 li yılların ikinci
yarısından itibaren risk değerlendirilmesi hemen hemen her ülkede gündeme gelmiştir. Bu
süreç birbirinden ayrı ama birbirini izleyen 4 etaptan oluşmaktadır. Bu sürecin en önemli
amacı risk yönetimi için doğru ve pratik karar alımına yardımcı olmaktır. Bu 4 adım şe
şekildedir:
1. Olası tehlikeli ajanın saptanması
2.

Doz yanıt ilişkisinin incelenmesi

3.

Maruziyetin değerlendirilmesi

4.

Riskin karekterizasyonu (riskin niceliksel olarak belirlenmesi)

6.5.1. Olası tehlikeli ajanın saptanması
Bu etapta söz konusu ajanın sağlık üzerine zararlı bir etkisi olup olmadığı araştırılır.
Bir ajanın zararlı etkisi esas olarak epidemiyolojik araştırmalarla ortaya konur. Ancak
epidemiyolojik araştırmalar çok uzun zaman gerektiriler. Örneğin karsinojen olduğundan
şüphenilen bir maddenin etkisini görmek için maruziyetten sonra 5-15 yıl geçmesini
beklemek gerekir. Bu da koruyucu önlemler almak için çok uzun bir zamanın geçmesine yol
açar. Ayrıca kronik çevresel risklere maruziyet şiddeti çok az, bağıl riski düşük (1-2 arasında)
ancak maruziyet çok sayıda kişiyi etkilemektedir. Epidemiyolojik araştırmaları kısıtlayan
diğer önemli bir sorunda sıklıkla incelenen patolojinin birden fazla nedenin olması ve olası
maruziyetlerin tam olarak belirlenememesidir.
Klasik epidemiyolojide nedensel ilişkileri ortaya koymak için kullanılan yöntemler 3
tanedir.
1Kesitsel araştırmalar: Burada araştırmaya alınan kişiler çeşitli yöntemler ile
hasta ve sağlam olgular olarak ayrılırlar ve hepsine aynı anda herhangi bir etkene maruz kalıp
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kalmadığı araştırılır. Örneğin çocukluk çağı önemli sorunlarından biri olan asemptomatik
kurşun zehirlenmesi için 6ay -6 yaş arasındaki çocukların kan kurşun düzeylerine bakılır.
Eğer 10 µg/dl üzerindeyse patolojik kabul edilir. Bu arada her çocuğun evinde kullanılan
boyanın kurşun içerip içermediği araştırılır.
2Vaka kontrol araştırmaları: Burada önce belirli bir sağlık sorunu olan
olgular belirlenir. Daha sonra onlara yaş, cinsiyet bölge gibi belirli özellikleri benzer olan
sağlam kişiler kontrol grubunu oluşturmak için alınırlar. Her iki grup içinde aynı anda
herhangi bir etkene maruz kalıp kalmadığı araştırılır. Örneğin Akciğer kanserli ve sağlam
olgularda sigara maruziyetinin araştırılması gibi.
3.
Kohort araştırmaları: Burada araştırmaya tamamen sağlıklı kişiler alınır.
Bunlarda sağlık üzerine zararlı etkisi olduğu düşünülen herhangi bir etken varlığı araştırılır.
Daha sonraki yıllarda hastalık gelişip gelişmediğine bakılır. Örneğin koroner kalp hastalığıfizik aktivite derecesinin incelendiği bir araştırmada öncelikle kişilerin başlangıç fizik aktivite
düzeyleri belirlenir. Sonraki takip dönemlerinde ise koroner kalp hastalığı gelişip gelişmediği
araştırılır.
Bağıl riski çok yüksek bir çok maddenin sağlık üzerine etkisi gerek mesleksel gerekse
kazalardan sora yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (amyant, benzen, radyasyon vb).
Artık klasik epidemiyolojik yöntemlerden ziyade çevreye özgü yöntemlerin kullanılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliğinin etkisini incelemek için kullanılan zaman seri
analizleri ve arsenik in kanserojen etkisini incelemek için kullanılan ekolojik araştırmalar
bunlara örnek olarak verilebilir.
Olası zararlı etkiyi ortaya koymak için kullanılan bir diğer yöntem ise hayvan
deneyleridir. Hayvan deneyleri çok önemli bilgileri kısa sürede sağlamasına rağmen önemli
kısıtlılıkları vardır. Epidemiyolojik araştırmalarda olduğu gibi çok zayıf patojen ajanın
etkisini ortaya çıkarmak çok zordur. Örneğin kanserojenik etkisi vardır diyebilmek için
hayvanların en az %10 u kansere yakalanmalıdır ve %1 lik artışı ortaya çıkarabilmek için
230.000 fareye ihtiyaç vardır! Hayvanlardan elde edilen sonuçların insanlara uyarlanmasında
sorunlar vardır. İnsanda kanserojen etkisi saptanan hemen hemen tüm maddelerde
hayvanlarda da benzer sonuçlara ulaşılmış ancak sakarin gibi bazı maddeler farelerde
kanserojen etkisi saptandığı halde insanlarda bu etki görülmemiştir.
Toksikolojik açıdan bir maddenin tehlikeli sayılabilmesi için;
1.
Her iki cinsten 3 değişik dozun uygulandığı 3 grup ve bir kontrol grubundan
oluşan ve her grupta 50’den fazla hayvanın olması,
2.
İki farklı türde yapılması ve bu deneylerden elde edilen sonuçların istatistiksel
olarak anlamlı olması gerekmektedir.
Kimyasal maddeleri karsinojenik etki açısından sürekli değerlendiren ve sınıflayan iki
merkez vardır. Dünya Sağlık Örgütüne bağlı çalışan Uluslararası Kanser Araştırma
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Merkezi(IARC) ve Amerika Birleşik Devletlerinde Ulusal Çevre Koruma Ajansı. IARC 2006
verilerine göre insanda kesin karsinojen etkisi saptanan 101, olası karsinojen etkisi saptanan
69 ve insanda kanser yapması mümkün olabilecek 245 etken vardır.

6.5.2. Doz yanıt ilişkisinin incelenmesi
Çevreye bağlı sağlık risklerinin değerlendirilmesinde yukarıda ifade edildiği gibi en
büyük sorun düşük dozlara bağlı risklerin saptanmasındadır.
Epidemiyolojik araştırmaların yokluğunda yüksek dozların kullanıldığı deneysel
araştırmalara başvurulmaktadır. Bu durumda sonuçların yüksek dozdan düşük doza
indirgenmesi gerekmektedir.
Burada iki farklı yaklaşım söz konusudur. Eğer eşik doz varsa bu değerden aşağısı
pratik olarak zararsız kabul edileceğinden bu değerin belirlenmesi önem taşır. Bu durumda tür
içi ve türler arası farklılıklar göz önüne alınır ve insan hepsinden daha duyarlı kabul edilerek
bu değer belirlenir.
Eşik değer söz konusu değilse matematiksel yöntemlerle doz-yanıt ilişkisi çok küçük
dozlara kadar indirgenir.

6.5.3. Maruziyetin değerlendirilmesi
Bu etapta kişisel özelliklere göre maruziyetin niceliksel olarak tanımlanması söz
konusudur. Çünkü aynı dozda maruziyette yaş ve cinsiyete göre büyük farklılıklar
gösterebilir. Örneğin iyonize radyasyonun etkisi özellikle çocuklar ve hamilelerde daha
fazladır. Maruziyetin değerlendirilmesinde en fazla tanımlayıcı epidemiyolojiden faydalanılır.
Maruziyet değerlendirilmesinde iki farklı yöntem kullanılır. Ortamdaki konsantrasyon
değerlerinden hareketle yapılan değerlendirmeler (örneğin hava kirliliği için SO2) ve değişik
kontaminasyon yollarını göz önünde bulundurarak alınan kişisel doz miktarından hareketle
yapılan maruziyet değerlendirmeleri.
Maruziyet göstergeleri:
1.Niteliksel
Evet(Maruziyet var) hayır (maruziyet yok), meslek, oturulan yer, endüstriyel işlerde
çalışma vb parametreler.
2.Niceliksel
İşte çalışma süresi, belirli bölgede oturma süresi, sigara içme miktarı vb. parametreler.
Kümülatif maruziyet(alınan doz miktarı x süre) hesaplanır. Bununla birlikte, herhangi
bir çevresel kirleticiye kısa süre için yüksek dozda maruz kalma ile düşük dozda ancak uzun
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süre maruz kalma arasında önemli farklılıklar vardır. Genellikle uzun süreli maruziyetler
sağlık için daha büyük risk teşkil etmektedir.
Maruziyet kaynağından insanda toksik etki oluşma sürecinde incelenmesi gereken çok
sayıda etap vardır.


Kirletici kaynak



Ortamda taşınması



Başka maddelere dönüşüm



Çevrede birikimi



Vücut tarafından alınabilecek doz miktarı



Temas şekli



Alınan doz miktarı,



Hastalığın erken belirtileri



Hastalığın ortaya çıkması

6.5.4. Riskin karekterizasyonu
Riske bağlı alınan doz ile maruziyet birlikte incelendiğinde söz konusu sağlık sorunun
tanımlamak ve niceliksel olarak ifade etmek olanaklı hale gelir.
Burada riskin niceliksel olarak kişisel ve toplumsal bazda ifadesi söz konusudur.
Örneğin maruziyete göre her yıl belirli bir bölge 10 yeni kanser olgusu veya 5 erken ölüm
gibi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre ve sağlık tanımı ile çevre sağlığı uygulama konuları üzerinde durulmuştur.
Sağlığa etki edebilecek çevresel parametreler ve çevre sağlığı temel ilkeleri işlenmiştir.
Ayrıca çevresel risklerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Çevre sağlığı temel ilkelerini yazınız.
2) Hastalıkların nedenlerini gruplandırınız.
3) Fiziki çevrenin bileşenlerini yazınız.
4) Biyolojik çevrenin bileşenlerini yazınız.
5) Çevre sorunlarında risk değerlendirmesi aşamalarını yazınız.
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7. İŞ SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İş Sağlığı Tanımı
7.2. İş Hijyeni Tanımı
7.3. İş Yerindeki Fiziksel Riskler
7.4. Meslek Hastalıkları Tanımı ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İş Sağlığı Tanımı
İş Hijyeni Tanımı
İş Yerindeki Fiziksel Riskler
Meslek Hastalıkları Tanımı
ve Özellikleri
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Anahtar Kavramlar

118

Giriş
Bu bölümde erişkinlerin yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri iş yerleri ve
buralarda sağlık riski oluşturabilecek etkenler konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Belli mesleklere özgü olarak ortaya çıkan ve meslek hastalığı olarak değerlendirilen sağlık
riskleri konusunda bilgi sahibi olmak.
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7.1. İş Sağlığı Kavramı
İSİG faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmemesi nedeniyle ortaya çıkacak iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının ve verimsiz çalışma nedeniyle doğan kayıpların
ekonomik maliyeti vardır. İşçi işyerindeki tüm risklerin olası sonuçlarına doğrudan açıktır. İş
kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünü bütünüyle veya kısmen kaybedebilir. İş
kazası ve meslek hastalığı nedeniyle kaybedilen iş saatleri, kaza nedeniyle ortaya çıkan
makine hasar ve kayıpları, makinelerin çalışmaması nedeniyle meydana gelen kayıplar ve
ödenmesi gereken tazminatlar işverene bir ekonomik yük getirir.
İşçi ve işverenin kaza ve meslek hastalığı nedeniyle uğradığı kayıplar da dolayısıyla
ulusal ekonominin kayıplarıdır ve devlet için bir ekonomik yüktür.
İSİG kapsamında ağırlıklı olarak anlatılacak teknik yönü işyerinde sağlık ve güvenlik
hizmetlerini kapsamaktadır. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetleri ilkesel olarak koruyucu
niteliklidir. Mühendislik ve tıp hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Korumayı amaçlayan
mühendislik faaliyetleri tıbbi korumanın önündedir ve kuramsal olarak mükemmel bir
biçimde verilmesi halinde tıbbi korumaya gereksinim kalmayacağı düşünülebilir. Ancak
pratikte bu olası değildir.
Koruma amaçlı mühendislik hizmetleri işin ve işyeri ortamının çalışana uydurulması
olarak ifade edilebilir. Amaç çalışanı işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlı
etkilerden korumaktır. Bu etkinlikler ‘Ergonomi’ disiplininin çalışma alanında değerlendirilir.
Makinelerin, prosesin ve işyeri ortamının işlevsel inşası kadar iş organizasyonunun ve çalışma
sürelerinin işlevsel kılınmasını kapsar.
Tıbbi koruma çalışanın işe uydurulması olarak tanımlanabilir. İşe giriş muayenesi
uygun çalışanın doğru işe alınmasını; eğitim, sağlık ve güvenlik yönünden çalışanın doğru
davranışlar geliştirmesini; periyodik muayeneler, işe bağlı olanlar başta olmak üzere sağlık
sorunlarının erken tanınmasını, destek hizmetleri ise çalışanın sağlığının en üst düzeye
çıkarılmasını sağlar. Koruma öncelikli mühendislik faaliyetleri ‘İş Güvenliği Birimi’, tıbbi
koruma ise ‘İşyeri Sağlık Birimi’ tarafından yürütülür.
Bu tanımdan anlaşılacağı gibi İSİG’in tarafları vardır:


İşçi



İşveren



Devlet


Destek sağlayan kurumlar (Meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, sigorta kurumları vs).
İşçi, işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini çatısı altında örgütlendiği
sendikalar aracılığıyla talep eder, işveren bir harcama kalemi olarak gördüğü sağlık ve
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güvenlik faaliyetlerinden tasarruf etmek ister, devlet ise işçi ile işveren arasında mevzuat
yapan ve denetleyen yapı niteliğindedir, hükümet eden siyasi parti veya partilerin yaslandığı
gruplara veya ideolojilerine göre işçiden ya da işverenden yana ağırlığını koyar. Meslek
örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sigorta kurumları alana bilgi ve hizmet
desteği sağlarlar.

7.2. İş Fizyolojisi
Çalışma sırasında iş nedeniyle organizmada “yüklenme” (İng.: stres, Alm.: Belastung),
olur. Organizma bu yüklenmeye “yanıt” (İng.: strain, Alm: Beanspruchung) verir.
Yöntemsel nedenlerle yüklenmeleri mental (zihinsel) ve fiziksel (bedensel) olmak
üzere ikiye ayırmak uygundur. Ancak gerçekte bu çok mümkün değildir, zira her işin değişen
ölçülerde fiziksel boyutu olduğu gibi mental boyutu da vardır. Örneğin taşıma → montaj →
vinç operatörlüğü → programlama → tercüme → dikte etme biçiminde sıralanabilecek işlerde
fiziksel komponent dikte etmeye doğru azalacak, buna karşılık mental komponent artacaktır.
Taşıma işinde zihinsel komponent çok azken fiziksel komponent fazladır. Dikte etme işinde
durum bunun tam tersidir.
İş fizyolojisi fiziksel yüklenmeyi, iş psikolojisi mental yüklenmeyi inceler.
Yüklenmeye organizma nabız artışı ya da ruhsal durumda değişme gibi non-spesifik yanıtlar
verir. Bu nedenle organizma yanıtı üzerinde fizyoloji ve psikolojinin ortak çalışması gerekir.
Fiziksel yüklenmenin dinamik ve statik komponentleri vardır. Dinamik iş kasların
izotonik kontraksiyonuyla, statik iş ise izometrik kontraksiyonuyla yürütülür. Dinamik iş belli
bir miktar güç harcanarak kastedilen mesafedir ve formülü İş (J) = Güç (N) x Yol (m) olarak
ifade edilir. Dinamik iş yüklenmesinin indikatörü artan oksijen gereksinimidir ve bu artan
nabız ve solunum sayısı ile karşılanır. Ağır işlerde kardiyopulmoner sistem kapasitesi aşılır.
Anaerob glikoliz ile kas ve kandaki oksijen rezervlerinin mobilize olması oksijen açığını 20
L’ye dek çıkarabilir.
Statik iş belli bir süre kasların kasılı kalması ile üretilen iştir ve formülü İş (J) = Güç
(N) x Süre (s)’dir. Maksimal izometrik kontraksiyon 4 s süre ile olasıdır. Kararlı durumda
harcanan güç maksimum gücün % 15’i kadardır.
Verimlilik belli bir zamanda yapılabilen maksimum iştir: Verim (W) = İş (J) x Süre (s)
Verimi etkileyen faktörler, ekonomik koşullar, kişisel özellikler, uyum, fizyolojik ve
psikolojik faktörler ile sosyolojik koşullardır. Verimlilik kas gücü, kardiyopulmoner kapasite
ve motor kapasitenin arttırılması ile arttırılabilir. Kas gücü idmanla artar, inaktivasyonla kısa
sürede düşer. Kardiyopulmoner sistem kapasitesi, maksimum O2 alımı, morfolojik ve
fonksiyonel parametreler ile sınırlıdır. Alveoler yüzey, kalp hacmi, kan hacmi, toplam
hemoglobin morfolojik; kalp dakika hacmi, arteriyovenöz O2 farkı, solunum dakika hacmi ise
fonksiyonel değişkenlerdir.
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Kalp dakika hacmi, kalp atım hacmi ve nabız sayısı ile belirlenir. Kalp atım hacmi
yüklenme sırasında % 20 ila % 30 arasında artabilir ve en yüksek değerine maksimum O2 alım
kapasitesinin üçte biri düzeyinde ulaşır. Bu düzeyden sonra kalp dakika hacminin artışı ancak
nabız sayısının artışı ile mümkündür (F = 210 – 0.8 x yaş).
Solunum dakika hacmi solunum hacmi ve solunum dakika sayısı ile belirlenir. Fiziksel
yüklenme sırasında artan O2 gereksiniminin giderilmesinde arteriyovenöz O2 farkı da önemli
rol oynar.
Çalışanın işe uyumu, yüklenmenin niteliği ve çalışanın kardiyopulmoner kapasitesi ile
ilgilidir.
Uyumun ölçütü 8 saatlik bir vardiyada maksimum O2 alımının % 30’una eşit olan
süreklilik sınırıdır. Bir başka, ama daha az belirleyici ölçüt, süreklilik sınırında dakikada
ancak 35–40 artmasına izin verilen nabız sayısıdır. Bunların üstünde artışa yol açan iş ağır iş
olarak kabul edilir.
Kardiyopulmoner sistem kapasitesi direkt yöntem ile ölçülebilir:


Nabız sayısı maksimum düzeye eriştiyse (20 yaşta 195, 60 yaşta 160),



O2 alımı artan yüklenmeyle beraber artmıyorsa,


Laktat konsantrasyonu 1 g/L’nin üzerine çıkıyorsa maksimum O2 alım
kapasitesine ulaşılmıştır.
Her zihinsel ve bedensel iş ve ek olarak sınır değerleri aşan çevresel koşullar
yorulmaya yol açar. Tükenme işe devam etmeye izin vermeyen maksimum yorulma
düzeyidir. Tükenme, kurtarma faaliyetleri gibi süreklilik sınırının aşıldığı işlerde ortaya çıkar
ve otonom rezervleri mobilize eder.
Periferik ve santral yorulma sıklıkla birlikte ortaya çıkarlar. Periferik yorulma fiziksel
iş sırasında tek tek organlarda ve daha çok iskelet kasında ortaya çıkar. Santral yorulma
serebral aktivitenin azalması ile ortaya çıkar.
Konsantrasyon, dikkat,
ortaya çıkar.

kontrol, kavrama azalır, hareketlerde koordinasyon kaybı

Eğer yeterli motivasyon söz konusu ise, subjektif yorulma belirtileri düşük düzeylerde
kalabilir. Tükenme sınırına ulaşılmadıkça motivasyon yorulma hissinden daha baskındır.
Monotoni, uyaransızlık ve psikolojik doygunluk yorulmayı hızlandırır. Yorulma yüklenmenin
olmadığı bir süre içinde giderilir. Dinlenme başta hızlı giderek yavaşlayan bir süreçtir.
Dinlenme sürecinde nabız sayısı ve O2 alımı düşer, laktik asit yıkılır ve intraselüler enerji
depoları doldurulur.
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Molalar işin genel olarak durdurulması halidir. Bir vardiya içindeki dinlenmeler gibi
mesai sonrası ertesi güne kadar geçen süre de buna dahildir. Yorulmanın önemli bir bölümü
çok kısa sürede giderilir. Buna eklenen süre inefektiftir. 1-5 dakikalık kısa molalar özellikle
etkilidir. Uzun süren kesintisiz işler önemli ölçüde konsantrasyon kaybı ve dikkatin azalması
ile belirginleşen yorulmaya yol açar. Bu da uzun süreli dinlenmeyi gerektirir, ki bu da
‘yeniden uyum’ süresini uzatır. Böyle bir etki zamanında verilen molalarla azaltılabilir. Mola
süresi vardiya süresinin % 15’inden az olmamalıdır. Kısa ve çok kısa süreli molalar uzun
süreli molalardan daha etkilidir. Çalışma süresinin artmasıyla mola sayısı artmalıdır. Daha
düşük yoğunluklu bir iş gerçek molanın alternatifi olmamalıdır. Çok sayıda kısa süreli mola
az sayıda uzun süreli mola uygulamasından daha iyidir.

7.3.İş Hijyeni
Bir işyerinin hijyenik olması o işyerinin sağlık ve güvenlik koşullarının en üst düzeyde
sağlanması demektir. Bunun için sağlık ve güvenlik risklerini tahmin edebilme, tanıma,
değerlendirme ve denetleyebilme becerisi gereklidir. İşyerlerinde hijyenik koşulların
sağlanması için görevlendirilen kişi iş hijyenistidir. Riskleri “tahmin edip” “tanıyabilen” bir iş
hijyenisti doğru “değerlendirme” için gerekli ölçümleri yapabilmelidir. Ölçümlerden sonra
“denetleyebilmek (kontrol altına almak)” amacıyla İSİG ekibinin diğer elemanlarıyla risklerin
tolere edilebilir limitler içine alınmasını ve denetim önlemlerinin yaşama geçirilmesini
sağlamalıdır.
İşyerinde riskler psikososyal, ergonomik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak
sınıflandırılırlar. İşyerinde psikososyal faktörler iş çevresi, işin içeriği, iş organizasyonu ile
iş görme kapasitesi, gereksinimler, kültür, işle ilgili olmayan kişisel menfaatler arasındaki
karşılıklı etkileşimle ilgilidir ve deneyimler ve algı yoluyla sağlığı, iş doyumunu ve verimi
etkilerler. İşyerinde yüklenme- organizma yanıtı-işle başa çıkma konsepti içinde işe bağlı
yorgunluk/monotoni, stres/psişik doygunluk işle baş edememe biçimindeki organizma yanıtı
olarak ortaya çıkarlar. Bunlar bir vardiya içinde aşağıdaki biçimlerde görülebilirler:
Yüklenmeye bağlıdırlar, iş sırasında veya sonrasında görülebilirler. Geri
dönüşlüdürler. Yeterli dnlenme (yorgunluk), başka bir iş veya görev alma (monotoni ve
doygunluk), bir talebin yerine getirilebilmesi (stres) ile giderilebilirler. Nicelik ve/veya
nitelikte verim azalmasına yol açarlar. Yetersiz psikolojik ve fiziksel eylemlilik nedeniyle
verimlilikte düşme erken belirti olarak ortaya çıkar, çabanın arttırılması ile işin gerektirdiği
verimlilik düzeyi yakalanmaya çalışılır, ancak bu verimliliği daha da azaltır.
İşe bağlı yorgunluk psiko-fizyolojik fonksiyon değişiklikleriyle beraber gider,
verimliliğin azalması sürecidir. Psişik, ya da santral yorgunluk daha çok mental
yüklenmelerde ortaya çıkar. Yorgunlukta işin yoğunluğu ve süresi rol oynarken, stres kişinin
hedef ve sonuca odaklı varsayımları sonucu ortaya çıkar. Stres işçinin yapmak zorunda
olduğu ile yapmak istediği veya yapabileceği arasındaki farktan doğar. İşçinin zorlanması
veya kapasitesinin altında çalıştırılması nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi işin üretilmesinde
insiyatif kullanamama nedeniyle de görülebilir.
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Monotoni yorgunluğa benzer bir durumdur, psişik aktivitenin geri dönüşlü azalmasına
yol açar. Psişik yorgunluk bütün işlerde görülebilirken monotoni işin tek yönlülüğü, uyaran
azlığı, basiyt işlerde eylemin sürekli tekrarı, dar gözlem alanı gibi durumlarda ortaya çıkar.
Psişik doygunluk stres benzeri bir durumdur, herhangi bir iş veya duruma karşı isteksizlik
halidir. Verim azalması, huzursuzluğa yol açar. Monotonide olduğu gibi işin değiştirilmesi ile
düzelir.
Olumsuz psikososyal faktörlere uzun süreli maruziyet aşırı yorgunluk, kronik stres ve
tükenmeye yol açar. Aşırı yorgunluk uzun süreli yüklenmelere bağlı olarak kısa süreli
molalarla giderilemeyecek ölçüde organ fonksiyonlarının ve organizma-çevre etkileşiminin
bozulması sürecinin başlangıcıdır. Belirtileri genel yorgunluk, mutsuzluk, aşırı duyarlılık,
motor güvensizlik, konsantrasyon güçlüğü, kısa süreli hafıza kayıpları, uyku bozuklukları ve
huzursuzluktur. Kronik stres kişinin asgari gereksinimlerini bile karşılamayı olanaksız
gördüğü, organ fonksiyonlarının ve organizma-çevre etkileşiminin bozulduğu bir durumdur.
Genellikle kişinin sürekli olarak kapasitesinin altında çalıştırılması ve bazı beklentilere
ulaşamama kronik strese yol açar. Semptomlar aşırı yorgunluktakilere benzer, ancak uyku,
sinidirim ve dolaşım sitemi bozuklukları gibi fonksiyonel ve depresif durum ve sinirlilik gibi
psişik semptomlar daha belirgindir. Tükenme vücut fonksiyonlarının destabilize olduğu ve
aktif çevre-organizma ilişkisinin sürdürülemediği patolojik bir durumdur. Organizmanin
fonksiyonel sistemlerinin tek seferde aşırı yüklenmesi ve tam tüketilmesi ile de ortaya
çıkabilir. Tedavi gerektiren bir durumdur. Genellikle aşırı yorgunluk ve kronik stresin yanlış
değerlendirilmesi ile ortaya çıkar.

7.3. Fiziksel Riskler
7.3.1. Görme ve Aydınlanma
Çevreden gelen bilgiler % 80-90 oranında görme yoluyla algılanırlar. Belirli bir işi
yapabilmek için gerekli aydınlatma düzeyleri kişisel anatomo-fizyolojik özelliklere ve ışık
kaynaklarının fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişir. Görünebilir ışığın dalga boyu 380 nm
ile 780 nm arasındadır. Işık akımı lumen olarak ölçülür, lm sembolü ile gösterilir. Bir ışık
kaynağından bir zaman biriminde her yöne yayılan ışık miktarıdır. Aydınlatma şiddeti Lux
olarak ölçülür işareti lx’dir. Belli bir yüzeye düşen ışık miktarı lm/m2 olarak ölçülür.
Kişisel adaptasyon farklı aydınlanma derecelerine uyum sağlama yetisidir. Göz 0.01 lx
ile 100 000 lx arasındaki yoğunluklara kendini ayarlayabilir. Yüksek aydınlanma ölçülerine
adapte olma 1 ila 1,5 saniyeyi gerektirir. Karanlık adaptasyonu başlangıçta şiddetli iken
giderek yavaşlar ve 20 ila 40 dk içinde tamamlanır. Yaşlanma ile birlikte adaptasyon yeteneği
düşer. Görmenin başlangıçtaki durumuna döndürülebilmesi için aydınlanma şiddeti
arttırılmalıdır. Akomodasyon ise göz merceğinin kendisini farklı uzaklıklara adapte
edebilmesidir. Kırma kusurları belirli bir dereceye kadar giderilebilir. 45 yaşın ötesinde
merceğin elastisite kaybı nedeniyle akomodasyon gücü düşer.
Bazı işler ve iş ortamları için aydınlatma şiddetleri şöyle olmalıdır:
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Sokak ve meydanlar

10–15 lx



Depo

50–100 lx



Dinlenme odaları

200 lx



Temizlenme odaları

500 lx



Binalar içindeki yollar

500 lx



Bürolar

300–500 lx



Teknik resim

750 lx



Saat tamiri, kuyum işi 1000–1500 lx



Ameliyat sahası

>3000 lx

Bu değerler şu örneklerle karşılaştırılabilir:


Parlak gecede hilal ay

0.01 lx



Dolunay

0.25 lx



Kışın bulutlu hava

2000–4000 lx



Yazın bulutlu hava

10 000–20 000 lx



Engelsiz güneş ışığı

>80 000–100 000

Işık oranları işte kesintisiz bir konsantrasyon sağlamalıdırlar. Aydınlatma düzeyleri
işe, işin niteliğine, iş ortamına göre değişmelidir. Aydınlatma şiddeti pencere büyüklüğünden,
ışığın geliş açısından, etraftaki yapıların yüksekliğinden, oda derinliğinden ve pencerelerin
temizliğinden etkilenir. Genel olarak pencereden bir parça gökyüzünün göründüğü iş ortamı
yüksek görme taleplerini karşılar.
Karanlığa geç uyabilme sorunu nedeniyle çalışılan yerin aydınlığı odanın genel
aydınlığından fazla olmalıdır. Eğer işyerindeki doğal aydınlatma yeterli olamıyorsa yapay ışık
kaynakları kullanılmalıdır. Aynı ışık düzeylerinde küçük objelerin tanınması daha fazla
zaman ve konsantrasyon gerektirir. Keskin görüş gerektiren işlerde sürekli yüksek ışık
yoğunluğu sağlamak gereklidir. Işığın spektral bileşimi kırılmayı etkiler. Kısa dalgalı mavi
ışık görece miyopiye yol açar. Uzun dalgalı kırmızı ışık ise tam tersi etki gösterir. Özellikle
yaşlı çalışanlarda bu etki kompanse edilemez boyutlarda olabilir.
Kamaşma farklı aydınlanma düzeylerine maruz kalındığında ortaya çıkar. Kamaşmayı
engellemek için yapay ışık kaynağı veya güneş görüş alanı dışında tutulmalıdır. Yapay ışık
kaynakları ufuk çizgisine 30 dereceden fazla açıyla düşecek şekilde yerleştirilmelidir.
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Floresan lambalar ise ufuk çizgisine paralel yerleştirilmelidirler. Dolaylı kamaşma ışığın
yansıması nedeniyle ortaya çıkar. Görüş alanında bu nedenle ayna, cam, metal gibi ışığı fazla
yansıtan yüzeyler olmamalıdır.
Çalışılan obje ile çevresi arasındaki kontrast en fazla 3:1, obje ile çevre arasında ise
10:1 oranında olmalıdır. Görüş alanındaki en büyük kontrast 40:1’i aşmamalıdır. Koyu zemin
üzerinde parlak işaretler veren ekranlarda kontrast 5:1 ile 10:1 arasında olmalıdır.
Yüzey yapılarını tanıma bir miktar gölge gerektirir. Tek gözünü kullananlarda bu
hacimli mekanı tanımada önemlidir. Gölgesiz bir çalışma ortamı tercih edilmez.

7.3.2. Tozlar
Tozlar ve duman sisle birlikte aerosolleri oluştururlar. Tozlar mekanik parçalanma ve
savrulma nedeniyle havaya veya diğer gazlara dağılan katı parçacıklardır. Dumanlarda katı
parçacıklar kimyasal ve termik süreçlerle çevreye karışmaktadır. Sislerde ise yabancı
parçacıklar küçük tanecikler halinde dağılmışlardır. Tozlar uzun vadede fibrojen, duman ve
sisler ise kimyasal-irritan ve kimyasal-toksik etkiler yaparlar.
Aeresoller solunabilir özelliktedirler. 25-200 m büyüklüğündeki kaba tozlar burun
mukozası üzerine, 25 m’den küçük solunabilir tozlar trakeobronşiyal bölgeye ve 7 m’den
küçük tozlar alveollere yerleşebilirler. Toz lifleri özel bir partikül biçimidir. Uzunluğu 5
m’den fazla, çapı 3 m’den az ve bunların oranı en az 3:1’e eşittir. Tozların organizmaya
alınımı aerodinamik çapla ölçülebilir. Herhangi bir parçacığın aerodinamik çapı havada
kendisiyle aynı düşme hızına sahip 1 g/cm3 yoğunluğundaki bir kürenin çapına eşittir.


Toplam solunabilir toz: İşçinin solunum yollarında yer alan toz miktarıdır.



Burun-damak-gırtlak tozu: Vücudun temizleme mekanizmasıyla yutulabilir



Alveoler toz: Bronşiyoller ve alveollerde toplanan tozlardır.

tozdur.

Bronkopulmonal temizleme mekanizmaları normal koşullarda solunan tozların %
90’ını elimine edebilirler. İş ortamındaki aerosollerin inhale edilmesi ve solunum yollarında
çökmesi aerosolün bileşimine, fiziksel-kimyasal özelliklerine, ortamdaki yoğunluklarına,
maruziyet süresine, hava akımının yönüne ve şiddetine bağlıdır.

7.4. Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalıkları, herhangi bir meslekteki koşulların zaman içerisinde, devamlı ve
tekrarlayan etkileri sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.
Meslek hastalıkları genellikle iş kazaları ile birlikte anılırlar. Ancak meslek
hastalıkları, hastalık etkeninin devamlı olması, hastalığın ilerleyici olması ve başlangıcının
bilinmemesi ile iş kazalarından ayrılır.
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Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Madde 62: Sigortalının çalıştırıldığı işin
niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhsal bozukluklar meslek hastalığıdır şeklindedir.

7.4.1. Meslek Hastalıklarının Özellikleri:


Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik tablosu bulunmaktadır.



Meslek hastalıklarında iyi belirlenmiş bir hastalık etkeni bulunmaktadır.



Hastalık deneysel olarak tekrar edilebilir.


Hastalık etkeninin veya metabolitinin biyolojik ortamda (kan, idrar ve benzeri)
bulunabilmesi.


Hastalık insidansının o meslekte çalışanlarda yüksek olmasıdır.

7.4.2. Meslek Hastalıkları Listesi
Bazı durumlarda oluşan hastalığın mesleksel olup olmadığı kesin olarak
saptanamamaktadır. Hukuki sorunlar yaratan bu karışıklığın önlenebilmesi için meslek
hastalıkları listesi yapılmıştır. Herhangi bir hastalığa yakalanan bir işçi, listede o hastalığı
neden olabileceği gösterilen bir işte çalışmışsa, hastalığı mesleksel olarak edilmiştir. Meslek
hastalığı listesinde bulunmayan bir hastalığın mesleksel olarak kabul edilebilmesine Sosyal
Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu karar verme yetkisine sahiptir. Meslek hastalıkları listesinde
beş grup hastalık gösterilmektedir.
1.

Kimyasal Maddelerle Oluşan Meslek Hastalıkları,

2.

Mesleksel Deri Hastalıkları,

3.

Pnömokonyoz ve Diğer Mesleksel Solunum Yolları Hastalıkları,

4.

Fizik Etkenlerle Oluşan Meslek Hastalıkları,

5.

Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar.

Yükümlülük Süresi: Meslek hastalığına neden olduğu düşünülen herhangi bir işten
fiilen ayrılan bir işçinin, işten ayrıldığı tarih ile hastalığın ortaya çıkabileceği en uzun süreye
“yükümlülük süresi” adı verilmektedir. Bazı hallerde ise hastalığın mesleksel olarak kabul
edilebilmesi için bir işçinin o hastalığa neden olan işte belli bir süre çalışması gerekmektedir.
Bu sürede “maruziyet süresi” olarak kabul edilmektedir. Yükümlülük süresi hastalığın
doğurduğu hukuki sorumluluk açısından ileri derecede önemlidir. Kurşun zehirlenmesinde
yükümlülük süresi 3 yıl iken, silikoz için maruziyet süresi 10 yıldır.
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7.4.3. Meslek Hastalıklarında Tozlar
Etkeni toz olan akciğer hastalıkları, pnömokonyoz adı altında toplanırlar. İnsanlık
tarihinde ilk olarak bilinen meslek hastalıklarıdır.
Pnömokonyoz çalışma ortamında bulunan tozların akciğerlere yerleşip birikmesi ve
zehirli etki yapması sonucu oluşan hastalıklardır.
En önemli pnömokonyozlar Silikoz, asbestoz ve bissinoz’dur.
1.

SİLİKOZ:

Ülkemizde en sık görülen meslek hastalığıdır. Hastalık yer altı çalışanlarında, taş
ocakları çalışanlarında, dökümhane çalışanlarında, porselen işçilerinde, cam ve kristal sanayii
çalışanlarında daha sık görülmektedir. Yükümlülük süresi 10 yıl olan hastalığın belirtileri
Dispne, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, sağ kalp yetmezliği, kronik cor – pulmonale,
akciğerlerde infiltrasyon ve tüberkulozdur.
2.

BİSSİNOZ:

Keten, kendir ve pamuk tozlarından oluşan bir pnömokonyozdur. Tekstil işçilerinde
görülür, 10 – 15 yıl süre ile tekstil işinde çalışanların üçte birinde oluşmaktadır.
Hastalığın Belirtileri:
a)
Birinci devre: Hafta sonu sonrası veya herhangi bir tatil sonrası iş başı
yaptıktan bir iki saat sonra göğüste sıkışma, nefes darlığı ve öksürük başlar. Bu durum
pazartesi ateşi olarak yorumlanır.
b)
İkinci devre: Nefes darlığı, öksürük, göğüs sıkışması gibi belirtiler işbaşı
yapılan günlerin dışında da görülmeye başlanır. Bronşit ve astım krizleri yaşanır. İşten
ayrılınca hastalık şikayetleri kaybolur.
c)
Üçüncü devre: İşçi çalışmaya devam edecek olursa, nefes darlığı ve diğer
şikayetleri yerleşir. Kronik bronşit ve amfizem iyileşmeyen bir devreye girmiştir. İşçi işten
uzaklaşsa bile iyileşme görülmez.
Yükümlülük süresi birinci devre için 15 gün, diğer devreler için 3 yıldır.
3.

ASBESTOZ:

Hastalığın nedeni asbest veya amyant denilen silika tozlarıdır. Yükümlük süresi 10 yıl
olan hastalığın belirtileri; nefes darlığı, öksürük, göğüste ağrı, göğüsün şişmesinde azalma,
solunum seslerinde yavaşlama, tırnaklarda saat camı şekli, balgamda asbestoza özgü
cisimcikler. 15 – 20 yıl asbest tozlu yerlerde çalışanlarda akciğer ve bronş kanseri ile
mezatelyoma görülebilmektedir.
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MESLEKSEL KANSERLER
Ulusal Düzeyde Kabul Edilen Mesleksel Kanserler
Etken

Arsenik
Bileşikleri
Krom,
Kadmiyum

ve

Deri,
Karaciğer

Çinko,

Alifatik
hidrokarbonlar
Benzol
homologları
Aromatik
ve hidrazinler

ve

amin

İyonlayıcı Işınlar
zift,

Solunum,

1 yıl

Bronş

1 yıl

Deri

1 yıl

Lökoz

10 yıl

Mesane

10 yıl

Bronş,
Mesotelyoma

Asbest

Kurum,
katran ve asfalt

Yükümlülü
k Süresi

Organ

Plevra

ve

10 yıl

Akciğer, Bronş

10 yıl

Deri

5 yıl

Uluslararası Düzeyde Kabul Edilen Mesleksel Kanser Etkenleri
1. 4 – Aminobifenil,
2. Arsenik ve Bileşikleri,
3. Asbest,
4. Benzen,
5. Benzidin,
6. N-N- Bis (2 kloretil)- 2 Naftilamin
7. Biklorometil eter,
8. Dietilstilbestrol,
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9. Hardal Gazı,
10.

Hematit,

11.

İzopropil alkol,

12.

Molfolan,

13.

Krom ve Bileşikleri,

14.

Kurum, Katran ve madeni yağlar,

15.

2-Naftilamin,

16.

Nikel,

17.

Vinilklorür,

18.

Berilyum

Meslek Gruplarında Görülen Kanser Çeşitleri
Meslek Grubu

Kanser Türü

Tarım İşçileri

Lösemi,Dudak,Karaciğer,Akci
ğer
Non-Hodgkin Lenfoma,Testis

Fırıncılar

Akciğer

Çimento İşçileri

Akciğer ve mide

Kömür Madeni İşçileri

Mide, Lösemi, Akciğer

Lastik İşçileri

Mesane, Kan

Matbaacılar

Akciğer

Deri İşçileri

Akciğer
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sağlığı çalışanların sağlığı üzerinde direkt olarak etkileri bulunan risklerin
belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısında son derece önemlidir. Bu bölümde iş
sağlığı tanımı, iş yerindeki fiziksel riskler, meslek hastalıkları ve özellikleri konusunda bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İş hijyeni ifadesini açıklayınız.
2) İş yerindeki fiziksel risk etmenlerini yazınız.
3) Meslek hastalıklarının özelliklerini yazınız.
4) Meslek hastalıkları listesindeki grupları yazınız.
5) Yükümlülük süresi terimini açıklayınız.
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8. BESLENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Beslenme ve Halk Sağlığı

8.2. Kötü Beslenme Hastalıkları
8.3. Obeziteye Neden Olan Faktörler
8.4. Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

137

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Beslenme ve Halk Sağlığı
Kötü Beslenme Hastalıkları
Obeziteye Neden Olan
Faktörleri
Toplumda Beslenme
Sorunlarının Saptanması

138

Anahtar Kavramlar

139

Giriş
Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıklardan en önemlilerinden biri fazla kiloluluk ve
Obezite olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin nedenleri ve sağlık risklerinin bilinmesi ve
etkin bir şekilde Obeziteye karşı mücadele edilmesi için gerekli yollar toplumun tümüne
anlatılması gerekmektedir.
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8.1. Beslenme ve Halk Sağlığı
Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH), günümüzde dünyadaki en büyük salgınlardan
biridir. 2008’de meydana gelen ölümlerin %63’üne (36 milyon insan) BOH’ler neden
olmuştur. Bu ölümlerin yaklaşık %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmiş ve 70
yaş altı en yüksek mortalite ise BOH’lere bağlı olarak meydana gelmiştir. BOH’lerin
prevalansı ve bunlara bağlı ölüm sayısının; gelecekte nüfus artışı ve yaşlanma, ekonomik
geçişler ve bunlara bağlı davranışsal, mesleki ve çevresel risk faktörlerinde meydana gelen
değişiklikler sonucu başta düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere önemli derecede
artması beklenmektedir. BOH’nin altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri yatmaktadır. Bu
faktörler tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkolün zararlı kullanımıdır. Bu
davranışlar dört önemli metabolik/fizyolojik değişikliğe yol açar. Bunlar yüksek tansiyon,
fazla kilo/obezite, hiperglisemi ve hiperlipidemidir. Bunlara bağlı ölümler bakımından
dünyadaki başlıca BOH risk faktörü, yüksek tansiyondur (tüm dünyada ölümlerin %13’ü buna
bağlıdır); bunu tütün kullanımı(%9),yüksek kan şekeri (%6), hareketsizlik (%6) ve fazla kilo
ile obezite (%5) izlemektedir. Bu davranışsal risk faktörlerinin ve diğer metabolik/fizyolojik
nedenlerin küresel BOH epidemisi üzerindeki etkileri arasında şunlar sayılabilir:
Fiziksel aktivite yetersizliği: Fiziksel hareketsizlik, dünyada ölüme neden olan risk
faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır (dünya genelindeki ölümlerin % 6’sı).
Hareketsizlik yüzünden her yıl 3,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Yeterince hareketli
olmayan insanlar, tüm nedenlere dayalı mortalite açısından %20 ile %30 arası daha yüksek
risk altındadır. Düzenli fiziksel aktivite; yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalık,
diyabet, meme ve kolon kanseri ve depresyon riskini azaltmaktadır. Meme ve kolon
kanserlerinin yaklaşık % 21-25’inin, diyabetin % 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının %
30’unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin edilmektedir. Fiziksel
aktivite yetersizliği en çok yüksek gelirli ülkelerde görülmektedir fakat bazı orta gelirli
ülkelerde de özellikle kadınlar arasında çok yüksek seviyeler görülmektedir.
Sağlıksız beslenme: Yeterli sebze ve meyve tüketimi; kardiyovasküler hastalıklar,
mide kanseri ve kolorektal kanser riskini azaltır. Çoğu insan DSÖ tarafından hastalık önleme
için tavsiye edilenden daha fazla tuz tüketmektedir; yüksek tuz tüketimi, yüksek tansiyon ve
kardiyovasküler riske dair önemli bir belirleyicidir. Doymuş yağların ve trans yağ asitlerinin
fazla tüketimi, kalp hastalığıyla ilişkilidir. Sağlıksız beslenme, kıt kaynaklı ortamlarda hızla
yükselmektedir. Eldeki veriler, yağ alımının alt-orta gelirli ülkelerde 1980’lerden bu yana
hızla arttığını göstermektedir. Fazla kilo ve obezite: Fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en
az 2,8 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle
indeksinin (BKİ) artmasına bağlı olarak giderek artmaktadır. DSÖ Avrupa Bölgesi, Doğu
Akdeniz Bölgesi ve Amerika Kıtası Bölgesi’nde kadınların %50’sinden fazlası fazla
kiloludur. Bebekler ve çocuklar arasındaki en yüksek fazla kilo prevalansı, üst-orta gelir
gruplarındadır. Fazla kilodaki en hızlı artış ise alt-orta gelir grubunda görülmektedir.
Epidemiyolojik çalışmalar; yaş, cinsiyet gibi demografik faktörlerle, eğitim düzeyi, medeni
durum gibi sosyo kültürel faktörler yanında biyolojik faktörlerin ve beslenme
alışkanlıklarının, sigara ve alkol tüketimi ile fiziksel aktivite azlığı gibi yaşam biçimi
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faktörlerinin de obeziteden sorumlu olduğunu göstermektedir. İnsan ömrünün çok uzun
olmadığı dönemlerde obezite; güç, refah ve sağlık göstergesi iken, günümüzde tedavi
edilmesi gereken bir hastalık, bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin (şişmanlığın) prevalansı giderek artmakta olup
obezite prevalansı1980’den beri iki katından daha fazla artmıştır. 2008 yılında 20 yaş ve üzeri
1.4 milyardan daha fazla erişkin fazla kilolu ya da obez olup bunların içinde 200 milyon erkek
300 milyon kadın şişmandır. 2010 yılında beş yaş altı çocukların 40 milyondan fazlası fazla
kiloludur. Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde obezite prevalansı artmakta,
bu durum sadece yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir.
Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas iskelet sistemi
hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açan
obezite, sadece küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmakla kalmayıp, ülke
ekonomilerine olumsuz yönde etki eden bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Obezite,
ülke ekonomilerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir (8). Obezite ile ilgili sağlık
harcamaları gelişmiş ülkelerde tüm sağlık harcamalarının %2-7'sini oluşturmaktadır (9).
Amerika Birleşik Devletlerinde 2000-2005 yılları arasında Sağlık Harcamaları araştırmasına
göre obezite ile ilişkili hastalıkların tahmin edilen yıllık maliyeti 190.2 milyar dolardır, bu
rakam ABD’de yıllık sağlık harcamalarının yaklaşık %21’idir. Çocukluk çağı obezitesi tek
başına doğrudan sağlık harcamalarının 14.1 milyar dolarından sorumludur. Dünya genelinde
fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenmenin neden olduğu sağlık sorunları için yapılan
harcamalar ortalama toplam sağlık harcamalarının yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. Avrupa
bölgesinde ise fiziksel hareketsizliğin kişi başı yıllık yaklaşık 150- 300€ maliyeti olduğu
tahmin edilmektedir. Fiziksel aktivitenin arttırılması sağlık harcamalarının dolayısıyla
ekonomik maliyetin azaltılmasında uygulanabilir, maliyet etkin ve en temel stratejilerden
birisidir. Obezitenin en önemli nedenlerinden olan yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite
yetersizliği, ABD'de tütün kullanımına bağlı meydana gelen sağlık sorunlarından sonra
önlenebilir ölümlerin ikinci en sık nedenidir . Uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam beklentisi
içindeki 21. Yüzyıl insanı için, obezitenin önlenmesinde koruyucu sağlık hizmetleri yaklaşımı
çok büyük bir önem taşımaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık otoriteleri
toplumun her kesimine ulaşmalı, etkin ve yaygın eğitim çalışmalarının hızla yaşama
geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olmalıdır. Obezite ile mücadelede
DSÖ başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, tüm dünyada beslenme alışkanlıklarının
değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi ve hareketli yaşam
biçiminin benimsenmesi konularında çeşitli programlar geliştirerek öncülük etmekte ve
dünyadaki birçok ülke tarafından bu çabalar farklı strateji ve eylem planları şeklinde bireylere
ulaştırılmaya çalışılmaktadır. DSÖ tarafından "Küresel Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Stratejisi(15) "nin geliştirilmesi, İkinci Avrupa Beslenme Eylem Planı'nda özellikle çocukluk
ve adolesan dönemi obezitesi ile mücadeleye yer verilmesi, Avrupa Komisyonu tarafından
Avrupa'da beslenme, fazla kiloluluk ve obezite ile ilişkili hastalıklar konusunda stratejiyi de
içeren "Beyaz Döküman"ın hazırlanması, Avrupa Birliği "Beslenme, Fiziksel Aktivite ve
Sağlık Platformu"nun oluşturulması bu girişimlere örnek olarak verilebilir. Obezitenin
önlenmesine yönelik faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak, ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede
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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 yanısıra
toplumda düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine dair hususları da kapsadığından adı
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı “ olarak değiştirilerek 29 Eylül
2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır.
Ayrıca “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında Türkiye Aşırı
Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı (2011-2015) hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

8.2. Kötü Beslenme Hastalıkları
Toplum beslenmesi beslenmeyle ilişkili hastalıkların primer olarak önlenmesi yoluyla
iyi sağlık durumunun geliştirilmesidir. Beslenmenin halk sağlığının temelindeki önemli yeri
yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Yetersizlik hastalıkları olarak bilinen hastalıklar: Malnutrisyon,
Anemi, Raşitizm ve benzeri gelişmekte olan ülkelerde görülmeye devam ederken gelişmiş
ülkelerde 20 yy. itibaren bu hastalıklar yerlerini başkalarına bırakmışlardır.
Az gelişmiş toplumlarda yetersiz ve kötü beslenme önemli halk sağlığı sorunu olarak
yer alırken, gelişmiş ülkelerde aşırı beslenmenin zemin hazırladığı dejeneratif hastalıklar
görülmektedir. Kişisel ve toplumsal sağlığın olumlu yönde gelişmesinde, beslenmenin çok
önemli bir yeri vardır. İyi bir beslenme, kişinin büyümesi, gelişmesi, üremesi, bedensel ve
ruhsal sağlığının sürmesi ve hastalıklarla, özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı dayanıklı
olması için gereklidir. Kalori – enerji yetmezliği enfeksiyonlara karşı direnci azalttığı uzun
zamandan beri bilinmektedir.
Besin öğelerini gruplandıracak olduğumuzda sırasıyla:
1.

Proteinler

2.

Karbonhidratlar

3.

Yağlar

4.

Vitaminler

5.

Mineraller

6.

Su

Olarak belirtilmektedir.
Yetersiz beslenen toplumlarda gözlenen sağlık risklerini özetleyecek olursak:
•
Yetersiz beslenen toplumlarda bebek ölüm hızı yeterli beslenen toplumdan 10
kat daha yüksek olduğu gösterilmektedir.
•

Yetersiz beslenen toplumlarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülmektedir.
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•
Yetersiz, dengesiz veya aşırı beslenme bazı kronik hastalıkların oluşma riskini
artırmaktadır.
•

Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etkenlerin başında gelmektedir.

Kötü beslenme hastalıklarını şu şekilde gruplandırmamız mümkündür.
A- Primer Beslenme Hastalıkları
1. Genel Açlık Hastalıkları
2. Protein –Enerji Yetersizlikleri
2.1.2 Marasmus
2.2. Marasmik Kuvaşiorkor
2.3. Kuvaşiorkor
3. Avitaminozlar
3.1. A avitaminozu – Keratomalasi
3.2. D avitaminozu – Raşitizm
3.3. C avitaminozu – Skorbüt
3.4. B1 avitaminozu- Beriberi
3.5. B2 avitaminozu – Ariboflavinoz
3.6. Folik asit avitaminozu – Megaloblastik anemi
3.7. B12 avitaminozu – Pernisiyoz anemi
3.8. Diğer vitamin yetersizlikleri
4. Mineral Yetersizlikleri
4.1. Demir yetersizliği anemisi
4.2. Kalsiyum yetersizlikleri
4.3. İyot yetersizlikleri – Basit Guatr
4.4. Flor yetersizlikleri – Diş çürükleri
4.5. Diğer mineral yetersizlikleri
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5. Aşırı Beslenme Hastalıkları
5.1. Şişmanlık
5.2. Bazı dejeneratif hastalıklar
5.3. Bazı metabolizma bozukluğu hastalıkları
B- Sekonder Beslenme Hastalıkları
1. Metabolizma Hastalıkları
1.1. Erişkin tip diyabet
1.2. Gut
2. Diğer Hastalıklar
2.1. Hipertansiyon – kalp damar hastalıkları
2.2. Karaciğer bozuklukları – Siroz
2.3. Bazı mide ülseri tipleri
2.4. Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları
2.5. Bazı santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları

8.3. Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanmasında Yöntemler
1. Dolaysız Yöntemler :
1.1. Klinik belirtilerin saptanması ve değerlendirilmesi,
1.2. Biokimyasal testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi,
1.3. Biofizik testlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi,
1.4. Antropometrik ölçümlerle bulguların saptanması ve değerlendirilmesi,
Büyümenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçümlere bakacak olursak:
•

Vücut ağırlığının ölçümü (kg)

•

Boy uzunluğunun ölçümü (cm)

•

Baş çevresinin ölçümü (cm)

•

Üst kol çevresinin ölçümü (cm)
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•

Deri kıvrım kalınlığının ölçümü (mm)

Şeklinde sıralayabilmekteyiz. Ayrıca antropometrik ölçüm sonuçlarının
Değerlendirilmesiyle verilecek olan kararlarda aşağıdaki yaş ve cinsiyete göre değişen
özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.


Cinsiyete ve yaşa göre boy uzunluğu,



Cinsiyete ve yaşa göre ağırlık,



Cinsiyete ve boya göre ağırlık,



Vücut yapısı; cinsiyete ve boya göre dirsek kalınlığı,



Yaşa ve cinsiyete göre beden kitle indeksi



Çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre boy uzunluğu



Çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre ağırlık,



Yaşa ve cinsiyete göre üst kol çevresi,



Cinsiyete ve yaşa göre triseps deri kıvrım kalınlığı referans değerleri

Beslenmede kullanılan önemli bir değerde beden kitle indeksidir.
Beden Kitle İndeksi, boy uzunluğu ve vücut ağırlığına dayalı bir indeksttir.
Ağırlık (kg)/ boy*boy (metre) olarak hesaplanır. Aşağıdaki tabloda yaşa göre ideal
Beden kitle indeksi değerleri verilmektedir.
Yaş (yıl)

BKİ

19-24

19 -24

25-34

20 -25

35-44

21- 26

45-54

22 - 27

55-64

23 -28
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65 ve üzeri

24 - 29

BKİ dışında bir diğer antropometrik ölçüm bel/kalça çevresi oranıdır. Bu oran
kadınlarda 0.8’i erkeklerde 1.0’i geçmemelidir. Bel çevresi ölçümü de bilgi veren diğer bir
ölçüttür. Kadınlarda 80 erkeklerde 94 cm sınır değerler olarak kabul edilmektedir.
II. Dolaylı Yöntemler
1.

Hayati (Vital ) İstatistik Verileri

1.1. Bebek Ölüm Hızı, 1- 4 Yaş Çocuk Ölüm Hızı
1.2. Ölü doğum ve Düşük Hızları
1.3. Prematüre Doğumlar ve Doğuştan Sakatlık Oranı
1.4. Anne Ölüm Hızı
1.5. Doğumda Beklenen Yaşam Süresi
1.6. Menarş Yaşı
2. Tıbbi (Medikal) İstatistik Verileri
2.1. Hastalık nedeniyle işe devamsızlık,
2.2. Primer ve sekonder beslenme hastalıklarının prevalans ve insidansı
2.3. Bazı hastalıkların morbidite hızları,
2.4. Bazı hastalıkların mortalite ve fatalite hızları
3. Gıda tüketim araştırmaları
3.1. Gıda Denge Cetvelleri
3.2. Ev Halkı Gıda Tüketimi Araştırmaları
3.3. Bireysel Gıda Tüketim Araştırmaları
4. Ekolojik Faktörlerin Araştırılması ve Değerlendirilmesi

8.3. Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan Faktörler
Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör içinde, aşırı ve yanlış beslenme ve
fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin
yanısıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik
pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada
147

özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle
açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin
rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir. Obezitenin oluşmasında başlıca riskler ve riski
etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır:
• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Yaş
• Cinsiyet
• Eğitim düzeyi
• Sosyo - kültürel etmenler
• Gelir durumu
• Hormonal ve metabolik etmenler
• Genetik etmenler
• Psikolojik problemler
• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
• Sigara- alkol kullanma durumu
• Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.)
• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de yaşamın ilk
yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan çalışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile
beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre daha düşük oranlarda olduğu
ve anne sütü verilme süresi, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama zamanlarının
obezite oluşumunu etkilediği bildirilmektedir. DSÖ ve UNICEF tarafından yayımlanan çeşitli
dokümanlarda 6 ay tek başına anne sütü verilmesinin, 6.aydan sonra emzirmenin
sürdürülmesi ile birlikte güvenilir, uygun kalite ve miktarda tamamlayıcı besinlere
başlanılmasının, en az 2 yıl emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde obezite
ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiştir

8.4. Fazla Kiloluluk ve Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları
Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kasiskelet sistemi) ve psikososyal durum
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zerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi
de ortaya konulmuştur. Fazla kilolu olma Avrupa Bölgesinde her yıl 1 milyondan fazla
ölümün ve hasta olarak geçirilen 12 milyon yaşam yılının sorumlusudur .
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları/risk faktörleri:
• İnsülin direnci - Hiperinsülinemi
• Tip 2 Diyabet
• Hipertansiyon
• Koroner arter hastalığı
• Hiperlipidemi - Hipertrigliseridemi
• Metabolik sendrom
• Safra kesesi hastalıkları
• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme
kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri )
• Osteoartrit
• Felç
• Uyku apnesi
• Karaciğer yağlanması
• Astım
• Solunum zorluğu
• Gebelik komplikasyonları
• Menstruasyon düzensizlikleri
• Aşırı kıllanma
• Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskinin artması
• Ruhsal sorunlar: Anoreksiya nevroza (yemek yememe), Blumia nevroza (kusarak
yediği besinlerden yararlanmama), Binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu
veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalışma
• Toplumsal uyumsuzluklar
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• Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ
dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar
enfeksiyonları
• Kas-iskelet sistemi problemleri
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, beslenmenin halk sağlığını korumadaki rolü hakkında bilgi verilmiştir.
Kötü beslenme hastalıkları olarak bilinen durumların neler olduğu, vücut kitle indeksi hesabı
ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler, obezitenin sağlık etkileri ve mücadelede
kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Besin öğelerini gruplandırınız.
2) Primer beslenme hastalıklarını gruplandırınız.
3) Sekonder beslenme hastalıklarını gruplandırınız.
4) Toplumda beslenme sorularının saptanmasında kullanılan yöntemleri yazınız.
5) Obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarını yazınız.
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9. OKUL SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Okul Sağlığı Tanımı
9.2. Okul Sağlığı Hizmetleri
9.3. Okul Çevre Sağlığı Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okul Sağlığı Tanımı
Okul Sağlığı Hizmetleri
Okul
Çevre
Hizmetleri

Sağlığı
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Çocukların gelişimlerine uygun olarak tasarlanmış, yapılandırılmış ve düzenlenmiş
olan eğitim ortamlarında nitelikli eğitmenlerle gerçekleştirilecek eğitimin kalitesi, çocuklara
olabilecek en iyi başlangıcı sağlama açısından önemlidir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de eğitime yönelik kalite standartlarının
belirlenmesi ve bu standartlara göre eğitimin yapılandırılması gerekmektedir. Fiziksel çevre
şartlarının nitelikli olmasının çocukların öğrenmesine yaptığı katkı kadar, motor becerilerini,
fiziksel ve duygusal gelişimlerini de güçlü bir şekilde etkilediği dikkate alınırsa; bu unsura
ilişkin standartların belirlenmesi bu alan için öncelik gerektirmektedir.
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9.1. Okul Sağlığı Tanımı
Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını korumak ve geliştirmek
amacıyla yapılan tüm sağlık etkinliklerini kapsamaktadır. Okul sağlığı hizmetlerinin amacı,
toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal
sağlığa kavuşmalarını sağlamak, sürdürmek ve çocukların dolayısıyla toplumun sağlık
düzeyini yükseltmektir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ= World Health Organization=
WHO), 1998 yılında yayınladığı bildiride “okul sağlığı hizmetlerinin gençlerin sağlığını
olumlu yönde etkileyerek kendilerine güvenlerini artırdığını, yaşam yeteneklerini ve
davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğini” ifade ettiği belirtilmektedir. Okul sağlığı
hizmetlerinin kapsamlı yürütülmesinin, özellikle düşük gelirli aile çocuklarına daha kolay
ulaşılmasını sağladığı, hastaneye başvuru sayısı ve kalma süresini azalttığı, riskli
davranışların önceden fark edilerek giderilmesini sağladığı, gençlerin sağlıklarının olumlu bir
gelişim göstermesini ve kendilerine güvenlerini artırdığı belirtilmektedir. Okul sağlığı
programları, okul ve varsa sağlık personelinin katılıp işbirliği yaptığı ortak bir etkinliktir. Bu
program 3 ana gruptan oluşmaktadır.
1- Çevre Sağlığı
2- Okul Sağlığı Hizmetleri
3- Sağlık Eğitimi
Okulda sağlıklı çevre denince; okul binasının, oyun alanlarının, mutfak ve tuvaletlerin,
ısıtma, havalandırma, aydınlanma koşullarının sağlığa uygun olması anlaşılmalıdır. Her
okulda temiz ve yeterli içme ve kullanma suyu sağlanmalıdır. Okulda sağlık hizmetini
yürütenlerce okul ve çevresinin kazalara karşı koruma yönünden uygunluğu da kontrol
edilmeli ve gerekli olan düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrencilere sağlıklı bir çevrede yaşama
bilinci kazandırılmasının sağlık eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Türkiye’de okul sağlığı
tarihine göz atıldığında, Cumhuriyetin daha ilk yıllarında okul sağlığı ile ilgili bir takım
uygulamalar yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Sağlık Bakanı Adnan
Adıvar ve Cumhuriyet Hükümetinin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam dönemlerinde okullarda
ve toplu yerlerde eğitim, aşı ve sağlık taramaları yapılıp, balık yağı, süt tozu verilerek toplu
beslenme programları uygulanmıştır. 16 İlkokul müfettişlerine 1927 yılında, okullarda
hijyenik koşulların ve öğrencilerin sağlık durumlarının incelenmesi yetkisi verilmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı 1929 yılında, okullarda bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemleri içiren
bir genelge yayınlamıştır. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (24 Nisan 1930 tarih ve 1593
numaralı), okul sağlığına ilişkin sorumluluğu Sağlık Bakanlığına vermiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı 1983 yılından itibaren okul sağlığı hizmetlerinde rol almıştır.
Yine 1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Hizmetleri Uygulama
Rehberi” okul sağlığı uygulamalarını da içermektedir. Okul Sağlığı kapsamında kantinlerin
denetimi de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Okul Sağlığında önemli bir kilometre taşı olarak; öğrencilerin ve okul çalışanlarının
sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve
sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için Okul Sağlığı
çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 25.09.2006
tarihinde ‘Okul Sağlığı İşbirliği Protokolü’ imzalanmıştır. Böylece okul sağlığı hizmetlerinin
kapsamlı bir şekilde sağlık ocağı personeli ile verileceği ortaya konmuştur.

9.2. Okul Sağlığı Hizmetleri
Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde okul öğretim personeli, çocuk ve genç
aileleri ile işbirliği yapılarak bir ekip halinde çalışılmasını sağlama amacı güdülmektedir.
Okullarda yürütülen bu hizmet, özellikle okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere,
bölgesel özellikleri de dikkate alarak aşağıdaki hususlarda hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Bunlar:
yapmak,
-

Genel muayene ve hastalık (görme, işitme, gelişme geriliği vb.) taramalarını
Öğrencilere gereken aşıların zamanında yapılmasını sağlamak,

Öğrencilere, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve gerektiğinde velilere sağlık
konularında eğitim vermek,
-

Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları tutmak,

Okullar ve benzeri yerlerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerekli
tedbirlerin alınması için komisyon oluşturulmasını sağlamak,
Sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunması, kalitesinin sürekli izlenmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması,
Derslikler ile diğer salon ve odalar, tuvaletler, avlu ve bahçeler, kantinler ve
yemekhanelerin öğrencilerin gelişim çağına uygun nitelikte, gerekli asgari teknik ve hijyenik
şartlara sahip olmasının sağlanması,
Okulların çevresindeki öğrencilere hitap eden işyerlerinin gerekli asgari teknik
ve hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermesi,
Bu işyerlerinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin gerekli şartlara uygun
olmasının sağlanması,
Kantin ve yemekhanelerde, sağlığa uygun, çocukların ve gençlerin yeterli ve
dengeli beslenmelerinin sağlanmasına yönelik besinlerin satışının yapılması,
-

Güvenli gıdaların tüketime verilmesi,

-

Çevresinde açıkta gıda satışının önlenmesi,
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Bu işyerleri ile kantin ve yemekhanelerdeki tüm görevlilerin periyodik portör
muayenelerinin yapılması ve yaptırılması,
Yemek servisi bulunan okullarda ve okul beslenme hizmetlerinin
yürütülmesinde çocukların ve gençlerin enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde uygun menülerin planlanması,
Şeklinde özetlenebilmketedir.

9.3. Okul Çevre Sağlığı Hizmetleri
Okul çevresi deyimi, okulun yeri, binası, etrafı, alt yapı tesisleri, oyun alanları, su
temini, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar,
sınıfların büyüklüğü vb. konuları içine almaktadır. Özetle okul çevresi kavramı çocuğun okul
yaşamında karşılaştığı tüm fiziksel ve sosyal çevreyi kapsamaktadır. Eğitim yapılan alanlar,
bodrum + zemin + 3 kattan yüksek olmamalıdır.
Bodrum kat yüksekliği h = 3.80 m., zemin ve normal kat yükseklikleri h = 3.30 m.
olmalıdır. Bodrum yapılamaması halinde, zemin kat yüksekliği h = 3.80 m. olmalıdır.
Bina girişlerinde, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlarda ve engellilerle ilgili
17.12.2009 tarihli ve 9648 (2009/90) sayılı Genelge’de açıklandığı şekilde gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Ana girişler ve yangın merdiveni çıkışlarına ilave olarak, acil durumlarda kullanılmak
üzere arka veya yan bahçeye tali çıkış kapıları düzenlenmelidir. İlköğretim okullarındaki okul
öncesi eğitim bölümüne bağımsız giriş yapılmalı, vestiyerli bir giriş holü düzenlenmelidir.
Bütün girişlerde rüzgârlık yapılmalı, çarpma kapılardan kaçınılmalı, kapılar dışarı
açılır şekilde düşünülmeli ve çift kanat yapılmalıdır. Rüzgarlık dış giriş kapısı ferforje demir
profil olmalıdır.
Giriş kapılarının camlı bölümleri ve yanlarda yapılan sabit camlar h = 90 cm. dolu
kısımlardan sonra başlatılmalıdır. 16 Derslikli ve daha büyük ilköğretim okullarında, küçük
ve büyük öğrenciler için ayrı giriş ve merdiven düzenlenmelidir.
Müdür odası ve öğretmenler odası tercihen birinci katta, tören alanına hâkim bir yerde
düzenlenmelidir. Müdür ve müdür yardımcısı odaları, ihtiyaç programlarında öngörülen
alanları (m²) aşmayacak büyüklükte planlanmalıdır. Müdür yardımcısı odaları, denetim
açısından farklı katlara yerleştirilmelidir.
Dersliklerde öğrencilerin soldan ışık alacağı düşünülerek, tefrişler ve kapı açılımları
buna göre düzenlenmelidir. Derslikler arası duvarların kalınlığı 20 cm.’den az
yapılmamalıdır.
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Müzik dersliğinin tavanında ve duvarlarında ses yalıtımı yapılmalıdır. Resim
atölyelerinde ve işliklerde lavabolu tezgâh yapılmalıdır.
Anasınıfları yer döşemeleri PVC esaslı malzeme ile kaplanmalı, bilgisayar
dersliklerinde antistatik PVC yer döşemesi tercih edilmelidir. Kimya laboratuarlarında
havalandırma bacası yapılmalıdır.
Laboratuar ve hazırlık odası, kantin-çay ocağı, resim atölyesi, işlik, servis ofisi
bölümleri vb. mekânlarda; sabit tüm banko ve tezgâhlar gösterilmeli, detay projeleri
hazırlanmalı, eviye-ocak yerleri belirtilmeli ve havalandırma bacası yapılmalıdır.
Çok amaçlı salon ve spor salonlarının mimari düzenlemelerinde, havalandırma
cihazlarının konacağı mahaller planlanmalıdır. Her iki salonda da havalandırma tertibatı
yapılmalı, sistemin çok amaçlı salonlarda asma tavanla, spor salonlarında ise duvardan
dolaşacak şekilde gizlenmesi sağlanmalıdır.
Kantinin 1. katta planlanması tercih edilmelidir. Kütüphane, tercihen son katta
düzenlenmeli, iyi aydınlatılmış, gürültüsüz bir mekânda bulunmalıdır.
İmkân bulunması halinde bodrum katta beden eğitimi salonu ve soyunma odaları
düzenlenmelidir.
Isı merkezi, sığınak, su deposu, hizmetli odaları, depolar, ana tablo, ihtiyaca göre
jeneratör ve havalandırma santrali bodrum katta düzenlenmelidir. Isı merkezine dışarıdan da
ulaşımın sağlanması için bağımsız bir servis girişi ve merdiveni yapılmalıdır.
Bağımsız servis giriş merdiveninin kol genişliği ile giriş kapısı genişliğinin en az 1.60
m. olması sağlanmalıdır. Bodrum girişinde su tahliyesi sağlanmalıdır. Isı merkezi girişinde
ızgaralı demir kapı yapılmalıdır. Isıtma sisteminin katı yakıtlı olması halinde; kömür girişi ve
deposu ile kül tahliyesi için uygun çözüm düşünülmelidir.
Kazan dairesi tavanında ısıya dayanıklı malzemeden ses yalıtımı yapılmalıdır.
Su deposu mahalli ısı merkezi mahallinden ayrılmalı, etrafında dolaşılabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Bodrum katta bulunan teknik mekânların kapıları alüminyum yapılmalıdır.
Bodrum katlarda, beden eğitimi salonu ve soyunma odaları dışında zorunlu olmadıkça
öğrencilerin kullanacağı mekânlar oluşturulmamalıdır. Beden eğitimi salonu ve soyunma
odalarının doğal ışık ile aydınlatılmasına, vasistas bant pencere ile havalandırılmasına özen
gösterilmelidir.
Eğitim yapılarında, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlarda ve fiziksel engellilerle
ilgili 17.12.2009 tarihli ve 9648 (2009/90) sayılı Genelge’de açıklandığı şekilde gerekli
tedbirler alınmalıdır.
164

Öğretim binalarında, kolay algılanabilir konumda en az iki ana merdiven
planlanmalıdır. Bina içi merdiven kol genişliği en az 2.00 m. olmalı, kova genişlikleri 20
cm.den fazla olmamalıdır. Merdiven basamak yüksekliği en fazla 17 cm., basamak genişliği
en az 29 cm. olmalıdır.
Konsol merdivenlerden kaçınılmalı, bütün merdivenlerin (yangın merdivenleri dâhil)
bodrum kata indirilmesi sağlanmalıdır.
Merdiven parapetleri betonarme olmalı, yükseklikleri h = 90 cm., üzeri küpeşte ve
galeri parapet yükseklikleri h = 110 cm., üzeri korkuluk olacak şekilde düzenlenmelidir.
Küpeşte, katlar boyunca kesintisiz olmalıdır. Korkuluklar; kaymayı, düşmeyi, tırmanmayı
engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.
Engelli rampalarının eğimleri en çok % 6, genişliği en az 152,5 cm. olmalıdır. Bina
dışı merdiven ve rampalarda kaymayan malzemeler tercih edilmelidir.
Bir tarafı derslik olan koridorlarda koridor genişliği en az 2.50 m. ve iki tarafı derslik
olan koridorlarda koridor genişliği en az 3.00 m. olmalı, koridor uçları mekânlarla veya
yangın merdiveni ile kapatılmamalıdır.
İki tarafı derslik olan koridorlar, koridor uçlarından ve teneffüs mekânı olarak
düzenlenebilecek ara boşluklardan aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Ayrıca; gerektiğinde
dersliklerin koridora bakan duvarlarında bant pencere yapılmalı ve koridorların gün ışığı ile
aydınlatılması sağlanmalıdır.
Bütün ıslak hacimler, tesisat kolaylığı açısından katlar boyunca aynı düşey akslar
arasında planlanmalıdır. Öğrenci sayılarına göre katlarda WC grupları oluşturulmalıdır.
WC’ler kız-erkek öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenmelidir. WC kabin bölümleri,
bütün imalatlar bittikten sonra en az 1.00 m. genişlikte olmalıdır. İlköğretim okullarında;
lavaboların öğrencilerin yaş gruplarına göre uygun yükseklikte yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
Ana sınıfı WC kabin kapıları dışa açılmalıdır. Islak hacimler, su deposu, laboratuar, ana tablo,
jeneratör ve mutfak mekânlarının üzerine getirilmemelidir. Bütün ıslak hacimlerde doğal
havalandırma olsa dahi, havalandırma bacası yapılmalıdır.
Okul binalarında her 25 kız öğrenci için 1 adet wc, her 30 erkek öğrenci için 1 adet
wc, ayrıca, her 20 erkek öğrenci için 1 adet pisuar, her 40 öğrenciye 1 lavabo, pansiyon
binalarında ise her 6 kız öğrenciye 1 adet duş, her 10 erkek öğrenciye 1 adet duş
düşünülmelidir. İdari wc’lerde her 20 öğretmen için 1 adet wc, 1 adet lavabo, 20 erkek
öğretmen için 1 adet pisuvar düşünülmelidir. Zemin katta fiziksel engelliler için 1 adet WC
düzenlenmelidir.
Dersliklerde pencere alanının, derslik alanına oranı, 1/4 - 1/2 arasında olmalıdır.
Derslik pencereleri bitmiş döşeme kotu üzeri h = 90 cm.den başlamalı, pencere yüksekliği h =
180 cm. olmalıdır. Pencere açılımları üstte vasistas, altta açılır kanat olarak düzenlenmeli,
açılır kanat genişliği 80 cm.den fazla olmamalı, vasistaslar başta ve sonda olmak üzere en az 2
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adet yapılmalıdır. Pencerelerin rahat açılabilmesi için kolon ve duvara sıfır gelen yüzeylere en
az 10 cm. olacak şekilde diş bırakılmalıdır.
Merdiven sahanlıklarında bulunan pencereler döşeme kotu üzeri en az h = 90 cm. den
başlatılmalıdır. WC pencereleri üstten açılabilir vasistaslı ve genişlikleri en çok 60 cm. olacak
şekilde düzenlenmelidir. Asma tavanlar pencere açılımını etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır.
Derslik kapıları kanat genişliği 1.00 m.den az olmamalı ve koridora doğru 180 derece
açılmalıdır. Ana giriş kapıları dışarı doğru açılmalı, çarpma, döner kapı ve eşik
kullanılmamalıdır.
Yangın yönetmeliğine uygun olarak yangın merdiveni yapılmalıdır. Yangın
merdivenleri, kaçış yolu açısından birbirine alternatif olacak şekilde, ana dolaşım
merdivenleri ile ters yönde düzenlenmelidir. Yangın merdivenleri bodrum kata kadar
indirilmeli, üzeri çatı ile örtülmeli, zemin kattan tahliye çıkışı yapılmalıdır. Dersliklerde,
koridorlarda ve diğer mekânlarda, duvar, döşeme, kolon ve kirişlerde kolay alevlenen yapı
malzemeleri kullanılmamalı, duvar iç kaplamaları, ısı ve ses yalıtımları, en zor alevlenici
malzemeden yapılmalıdır.
Sığınaklar, Yönetmeliğe uygun olarak bodrum katta düzenlenmelidir. Sığınak
içerisinde bağımsız wc-lavabo-duş grupları ve eviyeli tezgâhlı mutfak ofis bölümü
düzenlenmelidir. Sığınağa, dik açı dönüşlü iki demir kapının bulunduğu ara bir holden
girilmelidir.
Özetle,
Okul bahçelerinde, öğrenci başına en az 2.00 m² alan ayrılacak şekilde düzenleme
yapılmalıdır. Ayrıca bahçede, kaymaz malzeme ile kaplanmış tören alanı düzenlemesi
yapılmalıdır.
Okul bahçelerinde, en az birer adet voleybol ve basketbol sahası düzenlenmeli, okul
alanlarının elverişli olduğu büyük kapasiteli okullarda, birden fazla voleybol ve basketbol
sahası ile mini futbol sahası düzenlenmelidir.
-Voleybol Sahası
Dış ölçüleri 13 m. x 22 m., oyun sahası iç ölçüleri 9 m. x 18 m. olacak şekilde kuzeygüney doğrultuda voleybol alanı ayrılmalıdır.
-Basketbol Sahası
Dış ölçüleri 19 m. x 32 m., oyun sahası iç ölçüleri 15 m. x 28 m. olacak şekilde, kuzey
güney doğrultuda basketbol alanı ayrılmalıdır.
-Mini Futbol Sahası
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Dış ölçüleri 24 m. x 42 m., oyun sahası iç ölçüleri 20 m. x 40 m. olacak şekilde mini
futbol alanı düzenlenmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde okul sağlığı hizmetleri ve okullardaki gerekli çevre sağlığı kriterlerinden
önemli olanları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
adet

1) Okul sağlığı hizmetleri kapsamında okul binalarında kaç erkek öğrenci için bir
tuvalet (W.C) yapmak gerekir?

2) Okul sağlığı hizmetleri kapsamında engelli rampalarının eğimleri en çok % kaç
olmalıdır?
3) Okul sağlığı hizmetleri kapsamında basamak genişliği en az kaç cm olmalıdır?
4) Okul sağlığı hizmetleri kapsamında bina içi merdiven kol genişliği en az kaç m
olmalıdır?
5) Okul sağlığı hizmetleri kapsamında giriş kapılarının camlı bölümleri ve yanlarda
yapılan sabit camlar kaç cm olmalıdır?
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10. YAŞLI SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yaşlılık ve Sorunları
10.2. Yaşlı Sağlığı Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yaşlı Sağlığı Tanımı
Yaşlı Sağlığı Hizmetleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Toplumların gelişmişlik düzeyinin artmasıyla beraber, temel sağlık hizmetlerinin de
geliştiği bilinmektedir. Sağlık hizmetlerine ulaşmanın artması, sağlık alanındaki yenilikler,
bulaşıcı hastalıklarla mücadele de başarılar yaşamın uzamasına olanak sağlamıştır.
Toplumlarında giderek yaş ortalamalarının artmasıyla yaşlı sağlığı hizmetleri giderek önem
kazanmaktadır.
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10.1. Yaşlılık ve Yaşlılıkla İlgili Sorunlar
Yaşlılık çeşitli şekilde tanımlanabilir.
1.
Biyolojik Yaşlılık: Ergenlik çağında başlayan ve yetişkinlik dönemi boyunca
süren bir olgu olarak tanımlanır.
2.
Sosyal Yaşlılık: Toplumda yaşlı olarak belirtilen kişilerin niteliklerini belirtmek
amacıyla kullanılan bir terimdir.
3.
Ekonomik Yaşlılık: Kişinin çalışma hayatını sonlandırdıktan sonraki yaşam
sürecini belirtmektedir.
4.

Kronolojik Yaşlılık: Kişinin doğum tarihine göre belirlenen durumdur.

Bir toplumun yaşlılık durumunu belirtmek için Kronolojik Yaşlılık ölçüt olarak
kullanılmaktadır. Bir toplumda 65 yaşın üzerindekilerin toplam nüfusa oranı toplumun
yaşlılık durumunu belirlemektedir. Bu oran %4’ten az ise toplum genç nüfus, %4 - 7 arasında
ise erişkin nüfus, %7 – 10 arasında ise yaşlı nüfus, %10’dan fazla ise çok yaşlı nüfus
özelliğindedir.
Yaşlılık durumunu belirtmek üzere Kronolojik Yaş yerine “yaşam beklentisinin”
kullanılması önerilmektedir. Yaşam Beklentisi, belirli yaştaki kişilerin ne kadar daha
yaşayabileceklerini tahmin edilmesidir. Gelişmemiş ülkelerde bebek ölümlerinin fazlalığından
dolayı yaşam beklentisi kısadır.
Yaşlılık, kişinin iş veriminin azalması, genel sağlık durumunun bozulması ve vücut
yapısında yıkımlar olması şeklinde de tanımlanmaktadır. Bu şekilde yaşlanmaya Birincil
Yaşlanma adı verilmekte olup, genetik olmanın yanında fiziksel ve sosyal çevrenin etkisine
bağlı olduğu da dile getirilmektedir. Hastalıkların, bedensel ve ruhsal travmaların etkisiyle
oluşan yaşlanmaya da ikincil yaşlanma denmektedir.
Yaşlanma ile birlikte kişinin vücudunda bazı değişiklikler oluşur.
1.
Kas dokusu, plazma hacmi ve albümini, toplam vücut suyu azalırken, yağ
dokusu ve glikoproteinler artar.
2.
Kalbin kardiyak atım hızı ve streslere yanıtı azalır. Kalp hipertrofisi görülür.
Damar duvarları kalınlaşır, esnekliği azalır. Karaciğer, böbrek, beyin gibi organların
perfüzyonu azalır.
3.

Hormon salgılanması ve glukoz toleransı azalır.

4.
Böbreklerde işlev yapan nefron sayısı, glomerüler filtrasyon hızı, renal kan
akımı, kreatinin klirensi ve tubuler işlevler azalır.
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5.
Sinir sisteminde,fonksiyonel rezidüel kapasite, rezidüel hacim ve ölü boşluk
artar. Göğüs kafesinin boyutları değişir.
6.

Yemek borusunun peristaltik hareketleri ve midenin boşalma hızı azalır.

Yaşlılık döneminde görülen hastalıklar gençlik döneminde görülenlerden nitelik ve
nicelik olarak farklılık gösterirler. Gençlerde daha fazla akut hastalıklar görülürken, yaşlılarda
sıklıkla kronik hastalıklar görülmektedir. Enfeksiyon hastalıkları yaşlılarda daha ağır prognoz
göstermektedir. Bu antikor düzeyinin yaşla değişim göstermesinden değil, dokuların
dayanıksızlığından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin bugünkü altmış beş yaş üzeri nüfusunun
%90'ında bir, %35'inde iki, %23'ünde üç ve %15'inde dört ve daha fazla kronik sağlık sorunu
olduğu tahmin edilmektedir. İleri yaşlarda daha sık görülen kronik hastalıklardan bazıları,
koroner arter hastalığı, kanserler ve beyin-damar hastalıkları, ülkemizde toplam ölümlerin
%51,3'üne neden olmaktadır. Ülkemizde 1,2 milyon koroner kalp hastası olduğu ve her yıl
bunların 130.000'inin öldüğü tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün "XXI. Yüzyılda
Herkese Sağlık" politikası Avrupa Bölgesi için saptadığı yirmi altı hedefinden beşincisi, yaşlı
sağlığı ile ilgilidir: "2020 yılında yaşlı kimseler daha sağlıklı bir yaşlanmaya ve toplumsal
üretkenliğe daha fazla katılmaya olanak bulabilmelidir".

10.1.1. Yaşlıların Sosyal Sorunları
Yaşlılık döneminde sağlık sorunlarının yanında sosyal sorunlar da yer almaktadır. Bu
sorunların oluşumunda sağlık sorunlarının katkısı bulunmaktadır. Özellikle ileri yaşlarda
kronik ve dejeneratif hastalıklar yaşlıları yatağa bağımlı hale getirmektedir. Bu durumdaki bir
kişi bir başkasının bakım ve desteğine gereksinim duymaktadır.
Yaşlıların sağlıkları ile ilgili diğer bir sosyal sorun ise, sağlık sorunları ile ilgili bir
sağlık kuruluşuna başvurma zorluğudur. Yaşlıların başvurusunu etkileyen faktörler olarak
fizik ve mental yetersizlikleri ve bu nedenle başkalarının desteğine gereksinim duymaları,
bazı rahatsızlıkların yaşlılar tarafından olağan karşılanması gösterilebilir.

10.1.2. Yaşlıların Bakımı
Yaşlılık sorunları ile ilgilenen iki bilim dalı bulunmaktadır.
1.
Gerontoloji: İhtiyarlık bilimi de denmekte olan bu bilim, yaşlılıktaki biyolojik,
psikolojik, ekonomik ve sosyolojik nitelik taşıyan sorunlarla ilgilenmektedir.
2.

Geriatri: Yaşlıların sağlık sorunları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bilimsel bir kurulu, kişinin kendi kendine yeterli olmasını
sağlamaya yönelik sağlık ve sosyal hizmetler sunmayı, yaşlılık bakımının amacı olarak
belirlemiştir.
Yaşlıların bakıma gereksinim duyup duymadıkları aileleri tarafından kolayca tahmin
edilebilir. Yaşlılar, özel sağlık hizmeti sunulması gereken grup olarak ele alınmalıdır.
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Yaşlıların birinci basamak sağlık hizmetlerinden ve aileleri tarafından evde sağlanacak bakım
hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Huzurevi ve gündüz bakımevleri gibi
kuruluşlarda bakıma muhtaç yaşlıların bakımı gerçekleştirilmelidir.

10.2. Ülkemizde Yaşlılarla İlgili Mevzuat
Toplumumuz yaşlısına sahip çıkma özelliği taşımaktadır. Ülkemizde yaşlılar anayasa
teminatı altındadırlar. Anayasamızın 61. Maddesine göre "Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara
devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir" denmektedir.
1949 yılında yürürlüğe giren 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu, 1965 yılında yürürlüğe giren 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1971 yılında
yürürlüğe giren Bağ-Kur Kanunu, 1976 yılında kabul edilen 2022 sayılı kanun ve 1985
yılında 3235 sayılı ek kanunla Sağlık Sigortası haline dönüştürülen Bağ-Kur Kanunu
ülkemizde emeklilere ve yaşlılara sosyal güvence sağlayan kanunlar ve uygulamalardır.
Kamu desteğinde organize edilecek sosyal hizmetlerle ilgili olarak 2828 sayılı "Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu" 27.05.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
kanunun amacı, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer
kişilere götürülen sosyal hizmet ve faaliyetlerin düzenlenmesidir. Bu kanuna bağlı olarak
24.11.1984 tarihinde 18585 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri
Yönetmeliği ülkemizde huzurevlerinin kuruluş ve görevlerini açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe
göre, huzurevleri desteksiz yaşamı sıkıntısız olarak sürdüremeyen yaşlı, yalnız ve kimsesiz
bireylerin huzur, güven, sağlık ve mutluluklarını sağlamak, onların fiziki, ruhsal ve sosyal
gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.

10.3. Yaşlı Sağlığı Hizmetleri
Yaşlı bakım hizmetleri sosyal hizmetlerin çalışma alanlarından biridir. Birleşmiş
Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkelerinde, yaşlının aile ve toplum tarafından
desteklenmesi, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri sağlanması ve yaşlıya yönelik
hizmetlerin çoğunun devlet tarafından sağlanması gerektiği bildirilmektedir. Türkiye’de yaşlı
hizmetleri ilk defa 1963 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler
Genel Müdürlüğü kurulmasıyla kamu hizmetleri içerisindeki yerini almıştır. 1982 Anayasanın
61. maddesinde yaşlılara yönelik olarak “Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı
ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” hükmü yer almaktadır.
Türkiye’de, sosyal hizmetler 1983 tarihinde yürürlüğe giren, 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ile hukuken tanımlanmıştır. Buna göre; sosyal hizmetler,
kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi,
manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü” dür.
Yaşlılar için verilecek hizmetlerin temel amaçları;
- Kendi evlerinde olabildiğince uzun bir süre bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde
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yaşamalarını sağlamak,
-Yaşlılık, evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri
alternatif yerleşim olanakları sağlamak, - Fiziksel ya da mental hastalık nedeni ile gereksinim
duyulan durumlarda uygun hastane koşulları sunmak olmalıdır.
Sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korumaya, bakıma, yardıma
muhtaç yaşlılara devletin denetim ve gözetiminde, halkın gönüllü katkı ve katılımı da
sağlanarak bir bütünlük içinde hizmet sunma amacı doğrultusunda, muhtaç yaşlı kişilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yasası
kapsamında huzurevleri kurulmaya başlanmış, yanı sıra yaşlı dayanışma merkezi, evde
yaşlıya yardım projesi, ihtiyarlık maaşı gibi hizmetler de başlatılmıştır.
Yaşlılara götürülen sosyal refah hizmetleri iki başlık altında toplanabilir:
1- Sosyal güvenlik hizmetleri: Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışmış
yaşlılar güvenlik kapsamında yer alırlar. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan 65 yaş ve
üzerindeki bireyler; 1976 yılında yürürlüğe giren 2022 sayılı “65 yaşını doldurmuş, muhtaç,
güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki yasa” ile güvence altına
alınmaya çalışılmıştır.
2- Sosyal Hizmetler: Ülkemizde sosyal yoksunluk ve/veya ekonomik yoksulluk içinde
bulunan yaşlıların yaşam standartlarını koruma ve yükseltme amaçlı tüm hizmetleri
planlamak, düzenlemek, izlemek, koordine etmek ve denetlemekle görevli SHÇEK’in bu
hizmetleri kurum bakım hizmetleri, evde bakım hizmetleri, yaşlı kulüpleri, yaşlı hizmet
merkezleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere toplam beş temel alanda
toplanmaktadır. Huzurevlerinde 60 yaş üstündeki yaşlılara hizmet verilmektedir. Aynı
kanunla “bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine
uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi
kendilerine yeterli olmalarını sağlayan becerileri kazandırmak veya bu becerileri
kazanmayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşları, bakım ve
rehabilitasyon merkezleri” olarak adlandırılmıştır. Huzurevleri, yaşlının hazır olmadığı bir
bakım ortamıdır. Geleneksel yapıda, aile içinde saygın ve otorite sahibi olan yaşlının hızlı bir
değişme sonucu aile dışına itilip, huzurevine yerleştirilmesi, yaşlıların çeşitli sorunlar
yaşamasına neden olmaktadır. Kuruma giden yaşlının, kendini kabul etme ve kendine saygı
duymayı belirleyen çevreyi tanıma ve denetleyebilme olanakları kaybolmaktadır. Bir kriz
döneminde bireyi destekleyen fiziksel, duygusal ve toplumsal kaynaklar yaşlılıkta azalmakta
ve bu nedenle kişinin eskiden kullandığı çözüm yolları etkisini yitirmektedir.
Yaşlılarda sağlığı korumak ve aktif yaşam tarzını sağlamak için fiziksel aktivite ve
egzersizin rolü günümüzde gittikçe daha da büyük önem kazanmaktadır. Teknolojik
gelişmelerle günlük aktivite yoğunluğunu azaltmak her ne kadar yaşamı kolaylaştırsa da uzun
vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve bu durum sağlığı olumsuz etkilemektedir.
Egzersiz; vücuttaki yaşla ilişkili ve sağlığı olumsuz etkileyen değişiklikleri engellemede
etkilidir. Eldeki bulgular egzersizin, vücut kompozisyonunu geliştirdiğini, kas kuvvetini,
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düşmeleri, diyabet (DM) ve koroner arter hastalığı (KAH) riskini, eklem ağrısını ve
depresyonu azalttığını, yaşam kalitesini artırdığını ve yaşam süresini uzattığını
göstermektedir. Yapılacak egzersizin yaşlılarda pozitif etkiler elde etmek için standart
şekillerde değil, kişinin kalp-damar ve kas-iskelet sistemi kapasitesine ve bireysel isteklerine
özgü olması gerekmektedir. Fiziksel aktivite; günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi
kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde
yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanır. Bir başka deyişle koruyucu sağlık
yaklaşımının bir aracı olarak bireyin sağlığını geliştiren, gelişmiş durumunu devam ettiren,
yorgunluğa ve hastalıklara karşı direncini arttıran hareketlerin toplamıdır. Fiziksel aktivite;
artan enerji tüketimiyle sonuçlanan iskelet kasları tarafından üretilen istemli hareketler olarak
da tanımlanmaktadır. Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite ise yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili
değiştirilebilir davranışsal bir risk faktörü olarak ta tanımlanabilir.
Aerobik ve dirençli egzersizler kanıtlanmış yararları olan, düşük maliyetli ve düşük
riskli aktivitelerdir. Yürüme ve koşma gibi aerobik egzersizler, germe, dirençli egzersizler,
uygun şiddet ve sürede ve ısınma ve soğuma egzersizleri ile beraber yapılırsa yaşlılarda,
sağlığa pozitif katkıları vardır. Aerobik egzersiz, maximal kardiak outputu ve dokuların
oksijen kullanımını artırır, lipid profilini düzenler. Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin
yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi,
toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), DM, osteoporoz gibi kronik
hastalıkların görülme sıklığını arttıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Obezitenin artışında
bedensel etkinliğin (fiziksel aktivite) azalması en önemli sorumlu faktör olarak kabul
görmektedir. Yine araştırmalar göstermektedir ki; fiziksel etkinlik total mortalitede olduğu
gibi toplumda görülme sıklığı artan iskemik kalp hastalığı (İKH), inme, DM, kognitif
bozukluklarda da azalma sağlar. Yapılan fiziksel aktivitelerin kemik mineral yoğunluğu ve
kas kuvvetini arttırdığı, omurga hareketliliği ve esnekliğini arttırdığı bilimsel çalışmalarla
ortaya konmuştur. Yaşlılarda fiziksel etkinliklerin beden bileşimini ve özellikle beden yağını
azalttığına ilişkin çalışma bulguları ve bedensel etkinlik artışıyla yaşlılığa bağlı beden ağırlığı
artışının engellenebileceğine ilişkin öneriler vardır. Fazlaca kanıt olmamakla birlikte, kalori
kısıtlamasına gidilmeden bedensel etkinlik düzeyinin arttırılmasının, visseral obeziteyi
azaltabileceğine ilişkin yaygın bir görüş de bulunmaktadır. Araştırmalarda dokuz haftalık kısa
denilebilecek bir sürede bile kombine çalışma programının beden yağını azaltabileceğine
ilişkin bulgular elde edilmiştir. Yaşlılarda daha belirgin beden ağırlığı ve beden yağı kaybını
sağlamak için aktivite artışı ile birlikte kombine edilecek diyet programlarından da
yararlanılarak egzersiz etkinliğinin artması sağlanabilir. Yaşlıların uzun vadeli sportif
etkinliklere yönlendirilmeleri, onların bazı sağlığa ilişkin risk etmenlerinden kurtulmalarını
sağlayacaktır. Temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren; yürümek, koşmak,
sıçramak, yüzmek, bisiklete binmek, çömelmek-kalkmak, kol ve bacak hareketleri, baş ve
gövde hareketleri gibi çeşitli spor dalları, egzersiz, oyun ve gün içerisindeki aktiviteler
fiziksel aktivite olarak kabul edilebilir. Yaşlılarda egzersiz programları, denge, esneklik,
kuvvet ve çevikliğin gelişmesine katkıda bulunarak kişinin yaşama katılmasını ve aktif bir
hayat sürmesini sağlamaktadır. Doksanlı yıllarda, 65 yaş üzerindeki Amerikalıların %30’nun
düzenli egzersiz yaptığı saptanmıştır ve bu oranı % 60’lara çıkarmak hedef olarak
öngörülmüştür. Yaşlıları sedanter yaşantıdan uzaklaştırmanın ve düzenli spor yapmalarını
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sağlamanın sağlıklarına yararlı olabileceğine dair görüşler uzun süredir mevcuttur. Amerikan
Spor Hekimliği Koleji’nin yayımladığı bir raporda dayanıklılık alıştırmalarının beden
bileşimini olumlu etkilediğini bildirilmektedir. Buna göre total beden yağında %1–4 azalma
sağlamak mümkündür. Tüm Amerikan yetişkinlerinin ileri derecede aktif bir yaşam tarzına
sahip olmaları durumunda, KAH hastalıklarından %35, kolon kanserinden %32, DM’den
meydana gelen ölümlerin %35 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Önceden sedanter
olup, yaptıkları egzersizlerle kondüsyon düzeyini geliştiren kişilerde de toplam mortalitenin
%44, kalp damar sistemi hastalığından ölüm riskinin ise %42 azaldığı bulunmuştur. Yaşa
bağlı obezite artışının, başlı başına bir kalp damar hastalığı riski olması nedeniyle, uygun
spora ilişkin yüklenme dozunu bulmaya ilişkin çabalar da sürmektedir. Kas güçsüzlüğü ve
sonucunda meydana gelen denge ve yürüme bozukluğu, yaşlılarda düşmenin en önemli risk
faktörlerindendir.
Düşmeler, 75 yaş üzerinde yaralanma sonucu ölüme yol açan nedenler arasında ilk
sırada yer almaktadır. Yürüme programları ve aerobik egzersizler omurga, kuvvetlendirme
egzersizleri ise hem omurga hem dekalça kemik mineral dansitesinde artış sağlamaktadır.
Egzersiz osteoartritli yaşlılarda ağrıyı ve düşkünlüğü azaltıp, fonksiyonel kapasiteyi artırır.
Yapılan çalışmalarda yaşlılarda Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY) düşük olanların kas
güçlerinin ve yürüme hızlarının da düşük olduğu saptanmıştır.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 sonuçlarına göre ülkemiz
nüfusunun %6.8’ini 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Hem dünyada hem de
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı artmaya da devam edecektir. Fiziksel aktivite programlarını
planlamak ve katılıma teşvik etmek için bu yaşlı bireylerin yaşa özel fiziksel aktivite
alışkanlıklarının ayrıntılı bilinmesi gereklidir. Ancak Türkiye’deki yaşlı bireylerin fiziksel
aktivite alışkanlıkları hakkında yeterli bilgi yoktur. Yaşlılarda fiziksel inaktivite oranı
%33’tür. İnaktivite nedenleri, normal yaşlanma, kronik hastalıklar ve uygun olmayan kasiskelet sistemi kullanımıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yaşlı sağlığı tanımı, ülkemizdeki yaşlı sağlığı hizmetleri ve yaşlılık
döneminde risk yaratan konular ve bunlarla mücadele yöntemleri anlatılmıştır.
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Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte şehirleşmenin artması, konut yapımındaki gelişmeler ve
çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını
sağlarken vektörel hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde sorun olmaya devam etmektedir.
Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok
bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlı ekenlerle mücadele
edilmesi zorunludur.
Vektörlerle mücadelede; öncelikli olarak vektör ve türlerinin, biyolojik ve morfolojik
özelliklerinin, geçirdikleri evrimlerin, yaşam yerlerinin, üreme yerlerinin ve şekillerinin,
beslenmelerin hastalık yapma özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.
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11.1. Vektör Tanımı ve Vektörler ile Mücadele Yöntemleri
Vektör; hastalık etkenlerini ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının
dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran
omurgasız eklem bacaklı hayvanlara (artropodlara) ve kemiricilere denir. Başka bir deyişle
enfeksiyon etkenini hasta bireyden sağlam bireye taşıyan canlılara genel olarak (ara canlı)
“vektör” denir.
Hastalık etkeninin bulaştırması bakımından iki tür vektörlük söz konusudur.

11.1.1. Mekanik Vektörlük
Mekanik vektörlükte, hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir
çoğalma, gelişme ve değişme göstermez. Vektör, hastalık etkenini bir süre taşır ve asıl konağa
nakleder. Örneğin karasinek tifo, paratifo, dizanteri vb. birçok hastalığı bu şekilde insanlara
taşır.
Mekanik vektörlük aktif ve pasif olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Aktif
mekanik bulaştırma: parazitin bulaşabilen şekillerini içeren, hasta konaktaki lezyondan
beslenerek ya da kan emerek ağız kısımları parazitle kontamine olmuş vektörün, sağlam
konağı sokarak bulaştırmasıdır. Örneğin ahır sineği ( stomoxys calcitrans) şark çıbanlı
kişilerin yaralarından aldığı etkeni (leishmania tropica) başka insanlara bulaştırabilir.
Pasif mekanik bulaştırma: vektörün üzerine konduğu maddeden vücuduna ayaklarına
ve kanatlarına bulaşan veya sindirim kanalına girdiği hâlde canlı olarak dışkısı ile atılan
paraziti, sağlam konakların mukoza ve konjektivasına, yiyecek maddelerine, mutfak
gereçlerine taşıyarak bulaştırmasıdır. Örneğin insan dışkısına konan karasineğin vücuduna
bulaşan entemoeba histolytica kistleri daha sonra besin maddelerine, mutfak eşyalarına ya da
insanın dudaklarına ellerine taşınır. Aynı zamanda da karasineklerin organizmasında 24–48
saat canlı kalan aynı etken karasineğin dışkısı ile de taşınır.

11.1.2. Biyolojik Vektörlük
Biyolojik vektörlükte hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi
geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir. Örneğin sıtma etkeni olarak plasmodium türleri
sivrisinek vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra insanlara aktarır.
Biyolojik vektörlüğü de aktif biyolojik bulaştırma ve pasif biyolojik bulaştırma diye
iki bölümde incelenmektedir. Aktif biyolojik bulaştırma: etken vektörün vücudunda çoğalır.
Bu durum daha çok virüs ve bakteri hastalıklarında görülür. Örneğin vebalı fareden kan emen
pirenin sindirim sisteminde yersinia pestis çoğalır ve pirenin soktuğu sağlam konaklara ( fare
ve insanlara ) bulaştırır.
Pasif biyolojik bulaştırma: vektörün vücudunda gelişen veya çoğalan parazitin farklı
yollardan bulaşmasıdır. Örneğin “hymenolopis nana”nın etkenini taşıyan pirenin tesadüfen
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yutulması ile yutan insanda bağırsakta erişkin parazit meydana gelir.

11.2. Vektörler ile Mücadele Yöntemleri
11.2.1. Mekanik Yöntem
Zaralıların yaşadığı, barındığı, ürediği ve beslendiği ortamları tespit ederek, alınacak
önlemlerdir. Alt yapı sorunlarının giderilmesi, iyi bir çevre düzenlenmesi (çöplerin zamanında
toplanması, şehir içinde gübrelik vs. bulunmaması, bataklıkların kurutulması, kanal ve
kanaletlerin onarılması, kanalizasyon sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, sarnıç ve kuyuların
kapatılması, sazlıkların kesilmesi vs.)

11.2.2. Biyolojik Yöntem
Vektör larvalarını veya erginlerini yok eden canlıların korunması, üretilip uygun
yerlere bırakılması. Örnek olarak: Gambusia adındaki sivrisinek larvaları ile beslenen balığın
üretilip, uygun yerlere bırakılması.

11.2.3. Kimyasal Yöntem
Vektörleri kontrol altına alabilmek için ilaçla yapılan mücadele işidir. Kimyasal
mücadele vektörlerin 2 yaşam evresinde yapılır. Bunlar larva mücadelesi ve ergin mücadelesi
şeklindedir.

11.3. Vektörler ile Bulaşan Hastalıklar
Vektörlerin hemen hepsi hijyen açısından zayıf, organik birikintilerin bulunduğu
ortamda kolayca yaşayıp üreyebilmektedir. Bu sebeple yeterli fiziki alt yapı ve iyi çevre
şartları vektörel hastalıkların oluşmasını büyük ölçüde azaltmaktadır.
Vektörlerle mücadelede çeşitli şekillerde biyolojik ve kimyasal müdahaleden önce
çevre sağlığı tedbirlerinin alınması şarttır. Çünkü vektörlerin üreme ve beslenme ortamları
ortadan kaldırılmadan ne kadar ilaç kullanılırsa kullanılsın tam bir başarı sağlanamaz. Bu
sebeple özellikle durgun suların ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun kontrol
altında tutulması, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi mutlaka
sağlanmalıdır.
Toplum sağlığı açısından önemli bir paya sahip olan vektörlerle bulaşan hastalıklar;
yer, iklim, hayat şartları, sosyal ekonomik durumlar, kişilerin davranış ve alışkanlıkları,
mücadele yönteminin kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Birçok türün arasında insan sağlığı açısından önemli olan vektörler ve bulaştırdıkları
hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:
- Karasinekler: ishal, dizanteri, konjektivit, tifo, kolera
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- Sivrisinekler: Sıtma, ensefalit, sarı ateş, dang, flaryazis
- Bit: Epidemik tifüs, dönen ateş
- Pire: Veba, endemik tifüs
- Mite (akar): Uyuz, riketsiyal çiçek, çalılık tifüs
- Kene: Kene felci, lyme hastalığı, tularemi, kırım kongo kanamalı ateşi
(KKKA)
- Tatarcık: Şark çıbanı, tatarcık humması
- Kemiriciler: Fare ısırığı hastalığı, leptospirozis, salmonelozis.
Hastalıkların etkilediği nüfus, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde
ABD dâhil birçok ülkede pireler aracılığı ile veba taşınmaya devam etmektedir.
Vektörlerle taşınan hastalıklarda aşı ya da kemoprofilaksinin yararı oldukça sınırlıdır.
Bu hastalıkların azaltılması veya engellenmesi ancak vektör sayısının azaltılması ile
mümkündür. Yumurta pupa ya da ergin devrede uygun yöntem seçilip bölgenin özelliğine
göre uygulanmalıdır. Pestisitlerin kullanımı sayesinde önemli ölçüde azalma olmuş ancak
sorun olmaktan çıkmamıştır.

11.4. Pestisitleri Tanımı ve Özellikleri
Pestisit, zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal
madde ve preparatlardır. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da
zararlarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da
bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir.
Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık
yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar,
solucanlar ve mikroorganizmalar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı
yararları olsa da insanlar ve diğer canlılar için potansiyel toksisitelerinden dolayı sorunlara
neden olabilir. Pestisit benzeri maddeler, pestisit gibi kullanılan veya bir kısmı bu kapsama
giren biyopreparatlar, böcek ve bitki gelişim düzenleyicileri, feromonlar (hormon taşıyan) ve
diğer
cezbediciler, beslenmeyi engelleyiciler, repellentler (böcek uzaklaştırıcı ilaçlar),
tuzaklar, bitki aktivatörleri, fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan preparatlar ve
benzeri maddelerdir. Genel olarak zirai ilaç yapımında kullanılan aktif maddeler, bazı
yardımcı maddeler ile karıştırılarak kullanılır. Bu karışıma formulasyon adı verilir.
Formulasyon uygulamanın amacı daha emniyetli, insan ve çevre sağlığı açısından daha az
zararlı ve ekonomik kullanım sağlamaktır.
İlaç formülasyonunun içinde;
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- Etken madde veya aktif madde,
- Yardımcı maddeler,
- Emülgatörler,
dolgu maddeleri bulunmaktadır.
Bu maddeler; katı ve sıvı ilaç formülasyonları için ayrı ayrı özelliklerde olur. Toksik
özellik gösteren bir maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki özellikleri
taşıması gerekir:
- Biyolojik olarak aktif,
- Etkili,
- Ucuz,
- Güvenilir,
- Kolay uygulanabilen,
- Yeteri kadar kararlı (stabil),
- Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir,
- Hedef canlıya spesifik olarak toksik,
- Çevre için kabul edilebilir olmalıdır.
- Yanıcı, korozif, patlayıcı, boyayıcı etkisi, yaban hayatına ve faydalı organizmalara
zararlı olmamalıdır.
- Kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilmelidir.
Pestisitler görünüşlerine, fiziksel yapılarına, formülasyon şekillerine, etkiledikleri
zararlı ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemine, içerdikleri aktif madde cins ve
grubuna, zehirlilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde
sınıflandırılabilir. Pestisitlerin sınıflandırılmasında formulasyon şekillerine göre ve etkili
oldukları zararlı grubuna göre olan sınıflandırma daha yaygın olarak kullanılır.
1- Formulasyon şekillerine göre sınıflandırma
- Toz ilaçlar (Dust)
- Islanabilir toz ilaçlar (WP)
- Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC veya EM)
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- Solüsyon konsantre ilaçlar (SC)
- Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP)
- Yazlık ve kışlık yağlar
- Granüller (G)
- Peletler
- Tabletler
- Toz tohum ilaçları
- Sıvı tohum ilaçları
- Aerosoller
- Zehirli yemler
- Kapsül şekli verilmiş formulasyonlar
- Akıcı konsantreler (FC)
- Kuru akışkanlar
2- Kullanıldıkları zararlı grubuna göre sınıflandırma
- Böcekleri öldürenler (İnsektisit)
- Fungusları (mantarları) öldürenler (Fungusit)
- Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik)
- Yabancı otları öldürenler (Herbisit)
- Örümcekleri öldürenler (Akarisit)
- Bakterileri öldürenler (Bakterisit)
- Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit)
- Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit)
- Nematodları öldürenler (Nematosit)
- Salyangozları öldürenler (Mollussisit)
- Algleri öldürenler (Algisit)
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- Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit)
- Kaçırıcılar (Repellent)
- Çekiciler (Atrakant)
Pestisitler sadece profesyonel kullanıcılara değil küçük paketler halinde normal
toplum bireylerinin kullanımına da sunulmaktadır. Pestisitlerin başlıca kullanım alanları
şunlardır:
- Tarımsal üretim
- Bahçecilik
- Balık yetiştiriciliği
- Ormancılık
- Süs amaçlı bölgelerde (parklar, bahçeler, oyun alanları)
- Tütsüleme ve kereste korumacılığı
- Endüstriyel böcek kontrolü
- İnşaat (duvar kağıdı yapıştırıcıları, boyalar, sıvacılık vb)
- Ev ve bahçeler
- Deniz böcek kontrolü
- Sucul böcek kontrolü
- Gıda saklanması
- Hayvancılık
- Toplum hijyeni, böcek kontrolü
- Beşeri ilaç olarak
Pestisitlerin insanlar ve çevredeki diğer canlılara olan olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi için depolanması ve kullanılmaları sırasında gerekli önlemler alınarak kurallara
titizlikle uyulması gerekir. Bu önlemlerin alınmasında gösterilecek titizlik oranında
pestisitlerin olumsuzlukları da en düşük düzeye indirilebilir. Pestisitlerin kullanılması
sırasında alınması gerekli önlemler aşağıda verilmiştir:
Pestisitleri kullanırken pestisit düzenleme ve uygulama kanunları dikkate alınacak
işlemler:
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- İlaçlama aletleri öncelikle kontrol edilerek sızıntı ve kaçak bulunup bulunmadığı
gözden geçirilmelidir.
- İlaçlama sırasında özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- İlaçlamada kullanılacak elbise, eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu ekipmanın
sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Kullanmadan önce etiket bilgileri kontrol edilerek belirtilen emniyetli kullanım
talimatları uygulanır.
- Son kullanma tarihleri dikkate alınır.
- Kapalı alanlarda ilaçlama yapılıyorsa fan ya da sulama su tankları kapatılır.
- İnsan ve çevre için en az toksik, fakat hedef zararlı için en etkili olan ilaç tercih
edilir.
- Boş ilaç kapları vakit geçirilmeden imha edilmelidir.
- İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
- İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
- İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir.
- İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır.
- Hava rüzgârlı ise ilaçlama yapılmamalıdır.
- Az rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılma zorunluluğunda rüzgâr sırttan gelecek şekilde
hareket edilmelidir.
- Ürüne ve hayvanlara zarar veren toz ve spreylerin rüzgâr ile sürüklenmesinden ve
belli noktalarda aşırı birikmelerinden kaçınılır.
- Hortum patlaması, alet deposunun sızdırması gibi arızalarda ilaçlama bırakılıp arıza
giderilmeli ve eğer vücuda bulaşma olmuşsa bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
- İlaçlama sırasında bulantı, baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri hissedildiğinde
ilaçlama hemen bırakılmalı ve kullanılan pestisitin etiketi veya ismi ile birlikte hekime veya
hastaneye başvurulmalıdır.
- İlaçlama bittikten sonra alet ve diğer teçhizat sabunlu su (deterjan değil) ile iyice
yıkanmalıdır.
- İlaç hazırlanması ve ilaçlama sonrasındaki temizlik için kullanılan ilaçlı su
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rastgele dökülmemelidir.
- İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol sabunlu su
ile yıkanmalıdır.
- Bunlar ve benzeri önlemlere gereken titizlik gösterildiğinde ilaçların olumsuzlukları
en aza indirildiğinden zehirlenmelerin de önüne geçilmiş olur.
- Pestisitler sadece gerek duyulduğunda, tavsiye edilen doz ve uygulama zamanlarında
kullanılmalıdır.
- Kimyasalın ürün ve hayvanlardaki kalıntı oranlarının kanunlarda belirtilen miktarı
aşmaması gerekir.
- Hangi pestisitlerin karışabilir olduğu dikkate alınmalıdır.
- Emniyetli pestisit kullanımı için genel kurallar bilinmelidir. Kullanılan pestisitin
tarihi, zamanı, yeri, ve miktarı devamlı kayıt altında tutulmalıdır.
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Uygulamalar

202

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde vektör kaynaklı sağlık riskleri ve alınması gereken önlemler ile pestisit
tanımı ve türleri ile kullanımları sırasında yapılması gerekenler ve önlemler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer alır?
a) Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırır
b) Deri veya mukoza içine hastalık etkenini bırakır
c)

omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır.

d) Kemiricilerdir.
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi mekanik vektör tanımı içinde yer almaz?
a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Etken gelişme göstermez
c)

Etken değişme göstermez.

d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektör tanımı içinde yer alır?
a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra
asıl konağa nakledilir
c)

Etken değişme göstermez.

d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri
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4) Aşağıdakilerden hangisi Sıtma hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdırr?
a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Pire
e) Bit
5) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını
bulaştıran vektör kaynağıdırr?
a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Kene
e) Bit
6) Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde
ve preparatlara……………………… denir.
7) Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir pestisitin taşıması gereken bir özelliktir?
a) Güvenilir
b) Yeteri kadar kararlı (stabil)
c) Kolay uygulanabilen
d) Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir
e) Hepsi
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8) Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanım alanlarından biri değildir?
a) Deniz böcek kontrolü
b) Sucul böcek kontrolü
c) Gıda saklanması
d) Ev ve bahçeler
e) Hepsi
9) Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken
konulardan biridir?
a) İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
b) İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır
c) İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir
d) İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır
e) Hepsi
10) İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol
………………….. ile yıkanmalıdır.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3b), 4)b, 5)d, 6)e , 7)pestisit, 8)e, 9)e, 10)sabunlu su
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12. EPİDEMİYOLOJİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Epidemiyoloji Tanımı
12.2. Epidemiyolojinin Tarihsel Gelişimi
12.3. Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
12.4. Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Epidemiyolojinin amacı sağlık problemlerinin ve sağlıkla ilgili durumların sebeplerini
araştırmak ve buna uygun koruyucu yöntemler geliştirmektir. Epidemiyoloji tıpta hem klinik
hem de toplum tıp bilimlerinde kullanılmakta olup hastalık ve sağlık problemlerinin
dağılımını (Tanımlayıcı Epidemiyoloji), nedenlerini (Analitik Epidemiyoloji) ve sağlık
problemlerinin teşhis, tedavi ve önlenmesi için (Deneysel Epidemiyoloji) uygun yöntemleri
belirlemeye yarayan tıbbi araştırma tekniklerini öğreten bilim dalıdır. Daha kısa olarak
epidemiyoloji tıbbi araştırmaların mimarisidir.
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12.1. Epidemiyoloji Tanım, Amaç, Kullanım Alanı
Yunanca EPİ (=üstünde), DEMOS (=toplum, halk), LOGOS (=bilim) köklerinden
meydana gelen epidemiyoloji sözlük anlamı olarak “toplumun başına problem olan
durumların incelenmesi” şeklinde tarif edilebilir. Eski zamanlarda toplumu tehdit eden
hastalıklar bulaşıcı hastalıklar olduğu için ve bu dönemlerde Epidemiyoloji daha çok bulaşıcı
salgın hastalıklar ile ilgilendiği için “salgınlar bilimi” veya “epidemileri (salgınları) inceleyen
tıp bilimi” olarak tanımlanmıştır.
Epidemiyolojinin tarihsel gelişimine paralel olarak sadece bulaşıcı hastalıklar ile ilgili
olmaması ve zamanla bulaşıcı olan ve olmayan tüm hastalıklar ve toplumların tüm sağlık
problemleri ile uğraştığı için günümüzde en geçerli tanım Last tarafından yapılmış tanımdır.
Bu tanıma göre Epidemiyoloji; “Belli toplumlarda sağlıkla ilişkili durumların ve olayların
saptanması ve dağılımının ve nedenlerinin incelenmesi ile bu incelemelerin sağlık
problemlerinin önlenmesi ve kontrolü için uygulanmasını sağlayan bilim dalıdır”. Yukarıdaki
tanıma göre epidemiyoloji sadece ölüm, hastalık ve sakatlık gibi durumlarla ilgilenmekle
kalmaz aynı zamanda birçok pozitif sağlık durumu ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili olaylarla
ve hatta tüm sosyal olaylarla ilgilenir. Örnek olarak İntihar epidemiyolojisi, kaza
epidemiyolojisi, AİDS epidemiyolojisi vd...
Epidemiyolojinin amacı sağlık problemlerinin ve sağlıkla ilgili durumların sebeplerini
araştırmak ve buna uygun koruyucu yöntemler geliştirmektir. Epidemiyoloji tıpta hem klinik
hem de toplum tıp bilimlerinde kullanılmakta olup hastalık ve sağlık problemlerinin
dağılımını (Tanımlayıcı Epidemiyoloji), nedenlerini (Analitik Epidemiyoloji) ve sağlık
problemlerinin teşhis, tedavi ve önlenmesi için (Deneysel Epidemiyoloji) uygun yöntemleri
belirlemeye yarayan tıbbi araştırma tekniklerini öğreten bilim dalıdır. Daha kısa olarak
epidemiyoloji tıbbi araştırmaların mimarisidir.
Epidemiyolojik bir araştırmanın temel kaynağı insan topluluklarıdır. Bu topluluklara
örnek olarak belli bir bölgede oturanlar, doğurgan yaştaki kadınlar, belli bir fabrikada
çalışanlar, 1960 tarihinde doğanlar ve bunun gibi diğer bir çok örnek verilebilir.
Klinik bilimlerde hasta ile, epidemiyoloji’de ise hastalık veya sağlık problemi ile
ilgilenilir. Klinik bilimlerde klinisyen direkt hasta ile ilgilenir. Hastanın birtakım tetkikler ile
teşhisini koyar, tedavisini yapar ve belli periyotlar da hastanın kontrolünü yapar.
Epidemiyoloji ile uğraşan epidemiyolog ise toplumda görülen hastalık veya sağlık problemi
ile ilgilenir. Sağlık problemi veya hastalığa maruz kalan toplum grubunu belirler, sağlık
problemini veya hastalığı ortaya çıkaran nedenleri ve yayılma sebeplerini araştırır ve bu
incelemeleri sonucuna göre birtakım hipotezler ortaya atar ve bu hipotezleri sınayarak sağlık
problemlerinin nedenlerini ortaya çıkarır. Daha sonra bu sağlık problemini veya hastalığı
önlemek için alınması gerekli önlemleri ortaya koyar. Bu nedenle epidemiyoloji ile uğraşan
epidemiyologlara “tıbbi dedektif” de denmektedir.
Epidemiyoloji halk sağlığının temel disiplinlerinden biri olup istatistik bilimi ile
yakından ilişkilidir. Epidemiyoloji de hastalık veya sağlık problemlerinin ölçümü esastır.
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Toplumlara ait veriler belirli ölçütler halinde toplanıp tablo ve grafikler tarzında sunulur.
Hastalık ölçütleri (insidans, prevalans), ölüm ölçütleri (mortalite hızları), riskler, oranlar,
yüzdeler gibi bir takım ölçütler ile sağlık problemi ortaya konur ve istatistiksel yöntemler ile
kıyaslamalar yapılır.
Sağlık bilimlerinde epidemiyoloji başlıca;
1)

Hastalık ve sağlık problemlerinin sebeplerinin saptanmasında

2)

Hastalıkların doğal gelişiminin ortaya çıkarılmasında

3)
Toplumların sağlık düzeylerinin saptanması, zaman süreci içindeki değişimin
incelenmesi ve diğer toplumlar ile kıyaslanmasında
4)

Klinik araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde

5)

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde

6)
Kişilerin belirli sağlık problemleri ile karşılaşma risklerinin saptanmasında
kullanılmaktadır.
Epidemiyolojinin kullanım alanlarına ilişkin bazı önemli örnekler aşağıda sırası ile
verilmiştir.

12.2. Epidemiyoloji Tarihsel Gelişim
İleri sürülen “hastalıkların oluşumunda çevresel faktörlerin etkili olduğu” fikrinden
almakta olup hastalıkların oluşumundaki çevresel faktörlerin araştırılması gerektiği
belirtilmiştir.
1662 yılında John Graund isimli araştırmacı Londra’da doğum ve ölümlere ait
kayıtları incelemiş ve toplumda hastalıkların dağılımını ilk defa nicel olarak ortaya
koymuştur. John Graund bu incelemeleri sonucunda;
• Erkeklerde doğum ve ölümlerin kadınlara göre fazla olduğunu
• Bebek ölümlerinin sayısının çok fazla olduğunu
• Yılın değişik mevsimlerinde ölümlerin farklı olduğunu
• Veba vakalarının sayısal olarak tahminini yapmıştır.
1747 yılında James Lind isimli araştırmacı Skorbüt hastalığının nedeni ve tedavisi
konusunda hipotezler ortaya atmış ve bu hipotezleri aşağıdaki şekilde test etmiştir.
Lind bir gemi seferi sırasında toplam 12 skorbüt’lü hastayı alarak her birini özel
odalarda yatırmış ve hepsine aynı diyeti uygulamış bu diyete ek olarak;
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• 2 kişiye günde 3 kez eliksir vitriol
• 2 kişiye 1’er litre elma suyu
• 2 kişiye 3 öğünde ikişer kaşık sirke
• 2 kişiye günde yarım litre deniz suyu
• 2 kişiye günde 2’şer portakal ve 1 limon
• 2 kişiye ise özel bir karışım vermiştir.
Tedaviye 6 gün devam ettikten sonra en iyi iyileşmeyi portakal ve limon verilen 2
hastada olduğunu görmüş ve sitrik asit içeren meyvelerin skorbütü tedavi ettiği ve önlediği
sonucuna varmıştır. Lind’in bu çalışmalarından yıllar sonra Skorbüt’ün C vitamini eksikliği
sonucu ortaya çıktığı bulunmuştur. Lind’in bu çalışması deneysel epidemiyolojik çalışmaların
ilk örneğidir.
1839 yılında İngiltere Nüfus Ofisi’nde tıbbi istatistik sorumlusu olarak göreve
başlayan William Farr 40 yıl bu görevde kalmış ve bu süre zarfında yıllık yaşam
istatistiklerini yayınlamış ve bu istatistikleri sağlık sorunlarının değerlendirilmesinde
kullanmıştır. Farr bu çalışmaları yanında maden işçileri ile diğer mesleklerde çalışanlardaki
ölüm nedenlerini incelemiş ve ölümler ile yerleşim yeri ve medeni durum arasındaki ilişkileri
saptamıştır.
1846 yılında Danimarka’lı P.L.Panum isimli bir hekim Faroe adalarında meydana
gelen bir Kızamık salgınında bu adalardaki birçok köyü dolaşmış ve binlerce vaka üzerindeki
gözlemleri neticesinde;
•
Sağlam kişilerin hastalar ile temasından sonra döküntülerin ortaya çıkması için
belirli bir sürenin geçtiğini (kuluçka dönemi)
•
Hastaların döküntüleri çıkmaya başlamadan bir kaç gün öncesine kadar ve
döküntüleri ortadan kalktıktan sonraki bir kaç güne kadar hastalığı bulaştırdığı, diğer
dönemde hastalığı bulaştırmadığı
•

Bu hastalığın hastalar ile direkt temas ile bulaştığını

•
Kızamık geçirenlerde hayat boyu bağışıklık oluştuğunu belirtmiş olup
Panum’un bu çalışmaları tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalara güzel bir örnek teşkil
etmektedir.
Epidemiyoloji’nin gelişmelerine katkıda bulunan en önemli çalışmalardan biri 18531854 de John Snow’un Londra’da içme suyu ile kolera arasındaki ilişkiyi incelemesidir. Snow
Londra’daki evleri tek tek dolaşarak koleradan ölen olup olmadığını ve içme suyunun nereden
sağlandığını araştırarak aşağıdaki sonuçları bulmuştur.
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Tablo 3: Snow’un Araştırma Sonuçları
SU SAĞLANAN
ŞİRKET

NÜFUS
MİKTARI

KOLERADAN
ÖLÜMLER

ÖLÜM HIZI

Southwark Şirketi

167.654

844

5.0

Lambeth Şirketi

19.133

18

0.9

Snow yukarıdaki tablodaki sonuçlara göre Sauthwark şirketinden su alanlardaki kolera
ölüm hızının, Lambeth şirketinden su alanlara göre yaklaşık 5 kat fazla olduğunu
gözlemlemiş, daha sonra Southwark şirketinin içme suyunu Thames nehrinin atıklar ile çok
kirlenmiş bir bölümünden aldığını, Lambeth şirketinin ise daha temiz bir bölgeden aldığını
ortaya koyarak kolera’nın içme suyu ile bulaşmış olduğunu tespit etmiştir. Kolera etkeni
V.Cholera Snow’un bu çalışmasından yaklaşık 15 yıl sonra Koch tarafından 1883 yılında
saptanmıştır. Snow’un bu çalışması hem tanımlayıcı hem de analitik epidemiyolojik
çalışmalara güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Modern epidemiyoloji dönemi 1950 yılında Doll ve Hill’in Akciğer kanserinde risk
faktörlerinin belirlenmesi ile ilgili incelemeleri ile başlamıştır.
Bu araştırıcılar 700 Akciğer
kanserli hasta ve 700 kanserli olmayan kontrol grubunu kıyaslayarak Akciğer kanserindeki
risk faktörlerini ortaya koymuşlardır. Bu çalışma analitik epidemiyolojik çalışmalardan Vakakontrol araştırmalarına örnek verilebilir.
Yine 1950’li yıllarda Poliomyelit aşısının etkinliği ile ilgili bir deneysel
epidemiyolojik çalışma önemlidir. Bu çalışmada yaklaşık 1.000.000 çocuktan bir kısmına aşı
bir kısmına ise placebo uygulanarak poliomyelit aşısının deneysel epidemiyolojik bir çalışma
ile etkinliği ortaya konmuştur.
1951-1961 yıllarında Doll, Hill ve Peto isimli araştırmacılar İngiliz Doktorlarını belli
bir zaman süresince izlemişler ve bu dönem zarfında sigara içenlerde Akciğer kanserinden
ölümlerin sigara içmeyenlere göre 10 kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Bu inceleme
Analitik epidemiyolojik araştırmalardan Kohort araştırmalarının kullanımına güzel bir örnek
teşkil etmiştir.
Son yıllarda ABD’de başlatılan büyük çaplı kohort tipindeki epidemiyolojik
araştırmalar (Framingham-Massachusets, Tecumseh-Michigan, Evans County-Georgia)
toplum sağlığının en önemli sorunlarından olan kalp-damar hastalıklarının nedenleri ve risk
faktörlerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu tip çalışmalarda toplumdan seçilen belli sayıdaki
kişiler (kohort) belli sürelerde izlenerek sonuçta kalp damar hastalığı oluşan ve oluşmayan
gruplar birbiri ile kıyaslanarak hastalık nedenleri ve risk faktörleri saptanmaktadır.
Yukarıdaki kronolojik sıraya göre verilen bazı örnekler dışında yine analitik
epidemiyolojik çalışmalar yardımı ile aşağıdaki bazı sağlık problemlerinin nedeni ortaya
çıkarılmıştır. Bu tip araştırmalara örnek olarak;
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• Gebelikte kullanılan bazı ilaçlar ile konjenital anomaliler arasındaki ilişkinin
saptanması
• Östrojen preparatlarının kullanımı ile endometrial kanser arasındaki ilişkinin
saptanması
• Pasif sigara içimi ile solunum sisteminin olumsuz yönde etkilenmesi arasındaki
ilişkinin saptanması
• Radyasyona maruz kalanlarda lösemi insidansının yüksek bulunması ve malign
hastalıklarda radyasyonun etyolojik rolünün saptanması verilebilir.
Bunun dışında toplumun sağlık problemleri ortaya çıkarılıp, nedenleri bulunduktan
sonra deneysel epidemiyolojik çalışmalar ile koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin hangisinin
daha etkili olduğu araştırılır.
Bu tip çalışmalara örnek olarak;
• İçme sularına fluor katılması ile diş sağlığına olumlu etkilerin saptanması
• Sigara içiminin bırakılması, fizik aktivitenin arttırılması gibi davranışlar ile toplumda
kalp-damar hastalıklarından ölümlerinin azalmasının saptanması
• Çevresel bazı sağlığa zararlı etkenlerin ortadan kaldırılması ile bazı sağlık
problemlerinin azalmasının saptanması verilebilir.

12.3. Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri Tanım, Sınıflama
Epidemiyoloji’nin amacı daha önceki bölümde verilen tanımından da anlaşılacağı gibi
insan topluluklarında sağlık problemlerinin veya olayların dağılımını, görülme sıklıklarını ve
nedenlerini araştırmak olup bu amaçlar çeşitli tipteki epidemiyolojik araştırmalar ile
planlanarak gerçekleştirilir.
Epidemiyolojik araştırmalar kabaca Gözlemsel epidemiyolojik araştırmalar ve
Deneysel epidemiyolojik araştırmalar olmak üzere iki bölümde sınıflandırılabilir. Gözlemsel
Epidemiyolojik Araştırmalar ise Tanımlayıcı (Deskriptif) ve Çözümleyici (Analitik)
epidemiyolojik araştırmalar şeklinde iki grupta toplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda
epidemiyolojik araştırma tiplerinin sınıflaması verilmektedir.
Epidemiyolojik araştırma tiplerinden Gözlemsel Epidemiyolojik araştırmalarda
incelenen olay doğal seyrinde gözlemlenmekte ve olayın seyrine araştırıcı tarafından herhangi
bir müdahalede bulunulmamaktadır. Gözlemsel epidemiyolojik araştırmalardan Tanımlayıcı
tipteki araştırmalar bir toplumda belli bir sağlık probleminin veya hastalığın oluşumunu ve
sıklığını tanımlama ile sınırlı kalmakta buna karşılık Çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar
ise bu sağlık problemi ile sağlık problemine neden olduğu düşünülen çeşitli faktörler
arasındaki ilişkilerin gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmaktadırlar.
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Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar sıklıkla epidemiyolojik araştırmaların ilk
basamağını teşkil etmekte olup tanımlayıcı araştırmalar ile belli bir sağlık probleminin ne
sıklıkta olduğu, bu sağlık probleminin kimlerde, nerede ve ne zaman ortaya çıktığı
saptanmaya çalışılır. Tanımlayıcı araştırmalar sonucunda sağlık problemi ile bu sağlık
problemine neden olabileceği düşünülen çeşitli faktörler arasında bir ilişki bulunduğuna
ilişkin çeşitli hipotezler ortaya atıldıktan sonra analitik epidemiyolojik araştırmalar ile bu
hipotezler test edilerek gerçekten sağlık problemi ile sağlık problemine sebep olduğu
düşünülen faktör arasında ilişki olup olmadığı ortaya çıkarılır. Örnek olarak bir epidemiyolog
Akciğer kanserli hastaların geçmişlerinde sigara içiminin fazla miktarda olduğunu tanımlayıcı
epidemiyolojik bir araştırma ile gözlemleyebilir ve Akciğer kanseri ile sigara içimi arasında
bir ilişki bulunabileceğine dair bir hipotez ortaya atabilir. Daha sonra aynı araştırmacı Akciğer
kanserli bir grup hasta ile sağlıklı bir gruptaki sigara içme durumunu geriye dönük olarak
saptamayı amaçlayan çözümleyici tipteki bir epidemiyolojik araştırma ile Sigara’nın
gerçekten Akciğer kanseri oluşumunda rol oynayıp oynamadığını ispatlayabilir.
Tablo 4: Epidemiyolojik Araştırma Tipleri
ARAŞTIRMA TİPLERİ

Diğer Adlandırma

Araştırma
grubu

Seri vakalar

Hasta

İlişki Araştırmaları

Korelasyon
araştırmaları

Toplum

Kesitsel Araştırmalar

Prevalans
araştırmaları

Bireyler

Vaka-Kontrol Araştırmaları

Retrospektif
Araştırmalar

Bireyler

Kohort Araştırmaları

Prospektif
Araştırmalar

Bireyler

Gözlemsel Araştırmalar
Tanımlayıcı (Deskriptif)
Araştırmalar
* Vaka Raporları
Çözümleyici
Araştırmalar

(Analitik)

DENEYSEL
ARAŞTIRMALAR
* Klinik Araştırmalar

Kontrollu araştırmalar Hastalar

* Saha Araştırmaları
*
taramaları

Toplum

Sağlıklı kişiler
Önleme
Araştırmaları

Toplum
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Deneysel Epidemiyolojik araştırmalar ise tabloda görüldüğü gibi Klinik araştırmalar,
Saha araştırmaları ve Toplum taramaları olmak üzere başlıca üç gruptur. Klinik araştırmalar
genel olarak tanı ve tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi amacı ile planlanan
epidemiyolojik araştırmalardır. Klinik araştırmalar genel olarak kontrollü ve kontrolsüz
araştırmalar olmak üzere iki şekilde planlanan araştırmalardır. Kontrollü araştırmalarda
etkinliği araştırılan tedavi yöntemi placebo grubu ile karşılaştırılır. Kontrolsüz çalışmalarda
ise incelenen deney grubunun tümüne aynı tedavi yöntemi uygulanarak bu yöntemin etkinliği
test edilmektedir. Klinik araştırmalar arasında yer alan kontrollü araştırmalar kontrolsüz
araştırmalara göre bilimsel değeri daha fazla olan araştırmalardır.
Deneysel epidemiyolojik araştırmalar arasında yer alan Saha araştırmaları ve toplum
taramaları klinik araştırmalardan farklı olarak sağlıklı kişilerde planlanan araştırmalardır.
Epidemiyolojik araştırma tipleri bundan sonraki bölümlerde sırası ile daha geniş olarak
açıklanacaktır.

12.4. Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar
Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar bir toplum grubunda herhangi bir sağlık
probleminin veya olayın sıklığını belirlemek ve bu sağlık probleminin kimlerde, nerede ve ne
zaman görüldüğünü saptamak ve bu bilgiler doğrultusunda bu sağlık problemi ile sağlık
problemine neden olabilecek faktörleri ortaya çıkarmak amacı ile planlanan epidemiyolojik
araştırmalardır. Bu tip araştırmalar ile sadece toplumda sağlık probleminin ne olduğu,
kimlerde, nerede ve ne zaman görüldüğü belirlenir ve bu sağlık problemine neden olduğu
düşünülen sebepler hakkında hipotezler ortaya atılır. Ortaya atılan bu hipotezler ancak
çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar ile ispatlanmaya çalışılır. Bu nedenle analitik
epidemiyolojik araştırmaların ilk basamağını tanımsal epidemiyolojik araştırmalar ile ortaya
atılan hipotezler teşkil etmektedir. Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar özellikle gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede Ulusal İstatistik Ofisleri tarafından uygulanmakta
olup bu tip araştırmalar için başlıca veri kaynakları nüfus kayıtları, hastane kayıtları ve kişisel
sağlık fişleri gibi düzenli tutulan kaynaklardır. Eğer bu düzenli tutulan kaynakların mevcut
olmadığı ülkelerde veya toplum gruplarında toplumdan uygun örnekleme yöntemleri ile
seçilen toplumu temsil etme yeteneğine sahip örneklerden anket, laboratuar tetkikleri, fizik
muayene bulguları vb. yöntemler ile tanımlayıcı epidemiyolojik araştırma bilgileri elde
edilebilir.
Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaların amaçlarını sıralayacak olursak;
1)Toplumda sağlık problemi veya hastalığın boyutunu ve olayın toplumun hangi
gruplarını etkilediğinin belirlenmesi
2)Toplum gruplarında sağlık problemlerinin durumu ve dağılımına göre sağlık
hizmetlerinin planlamasının yapılması
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3)Sağlık problemi ile sağlık problemine neden olduğu düşünülen faktörler
arasındaki ilişkiye değin hipotezlerin ortaya atılması
4)Toplumdaki Sağlık problemi veya olayın diğer bölgeler ile kıyaslamasının
yapılması şeklinde sıralanabilir.
Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaların en önemlisini Vaka Raporları teşkil etmekte
olup diğer taraftan çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar arasında yer alan kesitsel
çalışmalarda tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar arasında kısmen yer almaktadırlar.

12.4.1. Vaka Raporları
Vaka raporları bir sağlık probleminin epidemiyolojik yönden araştırılması için bir
başlangıç noktası teşkil eden çalışmalardır. Vaka raporları bir sağlık problemi ilke bu sağlık
problemine sebep olabileceği düşünülen sebep arasında bir ilişki olabileceği hipotezini ortaya
çıkaran incelemelerdir. Bu tip araştırmalar genellikle klinisyenler tarafından ortaya atılan bir
sağlık problemi ile bir sebep arasındaki ilişki hipotezini içeren çalışmalardır.
Vaka raporlarına örnek olarak 1980’li yıllarda Los Angeles’taki hastanelere başvuran
5 Pneumocystitis carinii vakalarının tümünü homoseksuel genç hastaların teşkil etmesi
sonucu bu sağlık problemi ile homoseksuel davranış arasında bir ilişki olduğunu
düşündürmüş ve hatta ilk başlangıçta bu sağlık problemine homoseksuellerle ilişkili immun
yetmezlik sendromu GRID (Gay related immunodeficiency syndrome) adı verilmiş fakat daha
sonra yapılan çeşitli epidemiyolojik araştırmalar ile bu sağlık probleminin sadece
homoseksuellerde görülmediği ve diğer toplum gruplarında da görülebildiği anlaşılarak bu
problemin AIDS olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Vaka raporlarına diğer bir örnek 1961 yılında 40 yaşında menopoz öncesi dönemde bir
kadında oral kontraseptif kullanımından 5 hafta sonra pulmoner emboli gelişimi sonucunda
bu tek vaka ile pulmoner emboliye oral kontraseptif kullanımının neden olabileceği hipotezi
kurulmuştur. Daha sonra çözümleyici epidemiyolojik tipteki araştırmalar ile oral kontraseptif
kullanımının pulmoner emboliye neden olabileceği hipotezi ispatlanmıştır.
Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi klinisyenler tarafından ortaya atılan vaka
raporları sağlık problemi ile sağlık problemine sebep olan etken arasında ilişki olabileceği
hipotezi daha sonra epidemiyologlar tarafından yapılan çalışmalar ile sınanmaktadır.
Çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar arasında yer alan kesitsel araştırmalar
tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaların planlanmasında da sıklıkla kullanılmaktadır.
Kesitsel araştırmaların bir bölümünde sağlık ile ilişkili herhangi bir olay zamanın belli bir
kesitinde kısa bir süre zarfında incelenir. Bu tip kesitsel araştırmalara örnek olarak belli bir
bölgede belli bir zaman kesitinde Diabet ve Hipertansiyon taramaları ile bu hastalıkların o
bölgedeki sıklığı belirlenir bu problemin kişi, yer ve zaman özelliklerine göre dağılımının
incelenmesi örnek verilebilir. Diğer taraftan kesitsel araştırmaların bir bölümü ise uzun süreli
araştırmalar olup bu tip araştırmalarda bu süre zarfında sağlık problemi veya olayda zaman
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içinde meydana gelen değişiklikler saptanmaya çalışılır. Bu tip araştırmalara örnek olarak
gelişme çağındaki çocukların belli bir zaman süresince izlenmesi ile çocuklarda gelişme ve
büyümeyi etkileyen çok çeşitli faktörlerin saptanması örnek olarak verilebilir.
Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar arasında yer alabilen İlişki araştırmalarda ise
belli bir topluma ait elde mevcut bulunan veriler kullanılarak belli bir sağlık problemi ile bu
sağlık problemine neden olabilecek etkenler arsındaki ilişkiler araştırılır. Bu tip ilişki
araştırmalarına örnek olarak; 1960 lı yıllarda sigara satışlarının yüksek düzeyde bulunduğu
bölgelerde koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüksek düzeylerde bulunması arasında bir
ilişkinin saptanması ile koroner kalp hastalığı ölümleri ile sigara satışları arasında bir ilişki
olabileceği hipotezi ortaya konması örnek verilebilir. İlişki araştırmalarına diğer bir örnek
çeşitli ülkelerdeki diş çürüğü sıklık hızı ile bu ülkelerdeki şeker tüketimi arasında arasın da
pozitif bir ilişkinin bulunması verilebilir.
Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar içinde daha az yer alan İlişki araştırmaları ve
Kesitsel araştırmalardan daha ileride Çözümleyici epidemiyolojik araştırmalar bölümünde
daha geniş olarak bahsedilecektir.
Yukarıda bahsedildiği gibi Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaların en önemli
amaçlarından bir tanesi belli bir toplumda hastalık veya sağlık probleminin kişi, yer ve zaman
özelliklerine göre dağılımının saptanmasıdır. Aşağıdaki tabloda toplumlarda bir sağlık
problemi veya olayın dağılımını etkileyen kişi, yer ve zaman özelliklerinin en önemlileri
verilmektedir.
Tablo 5: Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalarda Kişi, Yer ve Zaman Özellikleri
Kişi Özellikleri

Yaş, Cinsiyet, Irk, Etnik yapı, Din, Medeni durum,
Sosyo-ekonomik durum, Meslek, Alışkanlıklar

Yer Özellikleri

Kırsal-Kentsel,
durum

Bölgesel,

Ulusal,

Uluslararası

Zaman Özellikleri

Saat, Gün, Hafta, Ay, Mevsim, Yıl durumu

Bir sağlık problemi veya bir olay yukarıdaki tabloda verilen kişi, yer ve zaman
özelliklerine göre toplum gruplarında farklı boyutlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bir
toplumda tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar ile incelenecek sağlık probleminin mutlaka
yukarıda verilen çeşitli özelliklere göre dağılımının incelenmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar

223

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve araştırmalarda kullanılan
yöntemler hakkında özet bilgi verilmiştir. Ayrıca epidemiyolojik araştırma yöntemlerinden
olan tanımlayıcı epidemiyoloji yönteminin özellikleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Vaka raporlarını anlatınız.
2) Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaların amaçlarını yazınız.
3) Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini sınıflandırınız.
4) Sağlık bilimlerinde epidemiyolojinin kullanım alanlarını yazınız.
5) Epidemiyolojinin tanımını yapınız.
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13. EPİDEMİYOLOJİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sağlık Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Parametreler
13.2. Hastalık Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Parametreler
13.3. Ölüm Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Parametreler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sağlık Düzeyi Ölçümünde
Kullanılan Parametreler
Hastalık Düzeyi Ölçümünde
Kullanılan Parametreler
Ölüm Düzeyi Ölçümünde
Kullanılan Parametreler
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Epidemiyoloji toplum veya toplumdan seçilen belli bir grubun sağlık problemlerinin veya
sağlık ile ilişkili durumlarının (hastalık, ölüm, doğum vd.) ve bunlara etkili olan faktörlerin nicel
olarak ölçümü ile ilgilenmektedir. Bu bilgilerin doğru olarak ortaya konması planlanan sağlık

hizmetlerinin doğru sunulması ve hedefe ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.
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13.1. Sağlık Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Epidemiyolojik Ölçütler
Epidemiyoloji toplum veya toplumdan seçilen belli bir grubun sağlık problemlerinin
veya sağlık ile ilişkili durumlarının (hastalık, ölüm, doğum vd.) ve bunlara etkili olan
faktörlerin nicel olarak ölçümü ile ilgilenmektedir. Epidemiyolojik araştırmalarda en basit
ölçüm toplumda belli bir sağlık problemi olanların sayısıdır. Örneğin bir toplumda 100 tane
diabetli veya 50 tane hipertansiyonlu hasta bulunduğunun belirtilmesidir. Fakat sadece bu salt
sayılar toplumun sağlık problemi hakkında fikir vermez. Epidemiyoloji’de toplumun sağlık
problemi hakkında kesin bir fikir elde edebilmek için salt sayılar yerine olayın boyutunu kesin
olarak belirten ve diğer toplum grupları ile kıyaslamaya olanak veren hız, oran, proportion vd
gibi ölçütler kullanılır. Örneğin aşağıdaki tabloda A ve B şehirlerine ait nüfus, ölüm sayısı ve
ölüm hızları verilmiştir.
Tablo 6: A ve B Şehirlerine Ait Nüfus, Ölüm Sayısı ve Ölüm Hızları
Şehirler

Nüfus

Ölüm Sayısı

Ölüm Hızı

A Şehri

1.000.000

1.500

%0 1.5

B Şehri

2.000.000

2.000

%0 1.0

Yukarıdaki tabloya göre sadece salt ölüm sayılarını göz önüne alırsak B şehrindeki
ölüm sayısının (2000) A şehrine göre (1500) daha fazla olduğu gibi yanlış bir sonuca
varabiliriz. Salt ölüm sayıları yerine ölüm hızı denen ölçütü kullanacak olursak A şehrindeki
hız %0 1.5 ve B şehrindeki hız %0 1.0 olup A şehrindeki ölümlerin boyutunun B şehrine göre
daha fazla olduğu görülecektir. Bu nedenle epidemiyoloji’de salt sayılar yerine birtakım
epidemiyolojik ölçütler kullanılmakta olup bunları sırası ile inceleyeceğiz.

13.1.1. Hız
Hız belli bir zaman zarfında ortaya çıkan belli bir olay sayısının olayın vukubulduğu
toplumun sayısına bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür. Diğer bir deyişle hız bir toplum
grubunda görülen olay sıklığını belirtmektedir. Daha açık bir tanımla hız;
Belli bir toplumda belli bir zaman süreci içinde ortaya çıkan olay sayısının (hastalık,
ölüm, doğum vd) aynı toplumun aynı zaman süresi içindeki nüfusuna veya risk altındaki
toplum sayısına bölümüdür.
Yukarıdaki tanımda yer alan “risk altındaki toplum” terimi olaya maruz kalan toplum
olarak tanımlanabilir. Örneğin Cerviks Karsinomu için risk altındaki toplum o toplumun tüm
nüfusu değil bu hastalığa maruz kalan 25-69 yaş grubu kadın nüfus miktarıdır. Diğer bir
örnek olarak kızamık gibi bir infeksiyon hastalığı için risk altındaki toplum tanımlamasında
kızamık’a karşı aşılı olanlar ve daha önce kızamık geçirmiş olanlar dışındakiler risk altındaki
toplumu temsil etmelidirler. Risk altındaki nüfus olaya maruz kalan toplum grubuna göre;
tüm toplum, belli bir bölgede yaşayanlar, belli yaş grubu veya belli cinsiyet grubu olabilir.
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Hızlar genel olarak çıkan matematiksel sonuca göre %, %0, %00, %000 olarak
yorumlanır.
Örnek olarak bir hastanede çalışan toplam 10000 sağlık personelinden 50 tanesi
Hepatit taşıyıcısı ise bu hastanede hepatit taşıyıcısı sağlık personeli hızı (50/10000) 0.005
veya %00 5 olarak bulunur.

13.1.2. Oran
Kaba olarak oran bir sayısal değerin diğer bir sayısal değere bölümüdür. Daha açık bir
şekilde tanımlayacak olursak oran;
Belli bir toplumda belli bir sürede oluşan A olayı sayısının aynı toplumda aynı süre
içindeki B olayı sayısına bölümüdür.
Oran’a Örnek olarak A hastalığının 1990 yılındaki hızının 1980 deki hızına oranı,
sigara içenlerde akciğer kanseri hızının sigara içmeyenlerdeki akciğer kanseri hızına oranı,
belli bir bölgedeki 1990 daki nüfusun 1980 deki nüfusa oranı, A bölgesindeki aşılama hızının
B bölgesindeki aşılama hızına oranı verilebilir.
Örnek olarak bir Kadın Doğum Kliniği’nde 1 yıl içinde doğan toplam 10000 çocuğun
6000’I erkek, 4000’I kız ise doğumda cinsiyet oranı (6000/4000) 1.5 olarak bulunur.
Hız ve oran tanımları kısaca verildikten sonra toplumların sağlık düzeylerinin
ölçümünde kullanılan temel epidemiyolojik göstergeler (hız ve oranlar) aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Tablo’da görüleceği gibi epidemiyolojik ölçütler Hastalık düzeyi, ölüm düzeyi,
doğurganlık düzeyi ve diğer ölçütler olmak üzere 4 ana gruba ayrılmaktadır. Diğer ölçütler
toplumların sağlık düzeylerini dolaylı olarak etkileyen ölçütler olup yeri geldiğinde sıkça
kullanılmaktadırlar.

13.2. Hastalık Düzeyini Belirleyen Ölçütler
13.2.1. İnsidans
Belli bir zaman zarfında (genellikle 1 yıl) ortaya çıkan yeni vakaların veya olayların
sayısıdır. İnsidans bir sağlık problemi veya olayın artışı, azalışı veya değişip değişmediğini
gösteren en önemli ölçütlerden birisidir. İnsidans’a örnek olarak A hastanesine başvuran kişi
sayısı, A bölgesinde 1 yıl içinde meydana gelen ölüm sayısı, A bölgesinde bir yıl içinde
ortaya çıkan bulaşıcı sarılık vakalarının sayısı verilebilir. İnsidans terimi salt sayıları temsil
ettiği için genelde insidans yerine insidans hızı’nın kullanılması gerekir. İnsidans hızı belli bir
zaman süreci içinde yeni ortaya çıkan vakaların veya olay sayısının aynı süre zarfındaki risk
altındaki nüfus miktarına bölümüdür. İnsidans hızı vaka veya olay sayısının büyüklüğüne
göre %, %0, %00, .. şeklinde ifade edilir.
İnsidans Hızı : Belli bir toplumda belli bir süre içinde ortaya çıkan yeni vaka veya
olay sayısının aynı süre içindeki risk altındaki toplum nüfusuna bölümüdür.
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İnsidans hızını bir örnekle açıklayacak olursak; Nüfusu 200.000 olan bir bölgede 1990
yılında 50 kızamık vakası bildirilmişse bu bölgede insidans hızı (50/200000) %00 2.5 veya
%000 25 olarak ifade edilir.

13.2.2. Yaşa özgü insidans hızı
Bir toplumda belli bir süre zarfında belli yaş grubunda ortaya çıkan yeni vaka
sayısının aynı zaman zarfındaki aynı yaş grubundaki risk altındaki kişi sayısına bölümü olarak
tarif edilir. Örnek olarak bir toplumda 50-60 yaş grubunda 1990 yılındaki Diabet insidans hızı
verilebilir.

13.2.3. Cinse özgü insidans hızı
Bir toplumda belli bir süre içinde belli bir cinste ortaya çıkan yeni vaka sayısının aynı
süre zarfındaki aynı cinsin risk altındaki nüfus miktarına bölümü olarak tarif edilir. Örneğin
erkeklerde akciğer kanseri insidans hızı denince erkek nüfusta yeni ortaya çıkan akciğer
kanseri vakalarının sayısının risk altındaki erkek nüfusa bölümü anlaşılır.

13.2.4. Kişi-süre insidans hızı
İnsidans hızı belli bir toplumda belli bir süre zarfında yeni ortaya çıkan vaka sayısının
risk altındaki toplum nüfusuna bölümüdür. Bazı durumlarda risk altındaki toplum nüfusunun
bir kısmı birtakım sebepler nedeni ile (ölüm, göç, izin, vd) toplumdan ayrılabilir. Bu
durumlarda kişi-zaman insidans hızı kullanılır. Kişi-zaman insidans hızının hesabında risk
altındaki toplum nüfusu yerine risk altındaki nüfusun izlendiği süreyi kullanmak gerekir. Kişi
zaman süresi olarak kişi-gün, kişi-ay, kişi-yıl gibi birimler kullanılabilir. Bir toplumda belirli
bir zaman zarfında yeni ortaya çıkan vakaların veya olayların sayısının aynı toplumun aynı
süre içindeki risk altındaki toplumun izleme süresine bölümüne “kişi-süre insidans hızı”
denir.
İnsidans hızı ile Kişi-süre insidans hızı arasındaki farkı bir örnek ile açıklamak amacı
ile aşağıdaki tabloda A bölgesinde bir hastalığın 4 yıllık izlenmesi sonucunda vakaların
cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.
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Tablo 7
Cinsiyet

Nüfus

Yeni
Vaka

Kişi-Yıl

Kişi-Süre
İnsidans Hızı

İnsidans
Hızı

Erkek

100.000

120

400.000

%00 3

%00 12

Kadın

200.000

200

800.000

%00 2.5

%00 10

Toplam

300.000

320

1.200.000

%00 2.67

%00 10.7

Yukarıdaki tablo’ya göre erkeklerde insidans hızı (120/100.000) %00 12 iken yine
erkeklerde kişi-yıl insidans hızı (120/400.000) %00 3 kişi-yıl dır.
Kişi-süre insidans hızı özellikle kohort tipi epidemiyolojik çalışmalarda önemlidir. Bu
tip çalışmalarda toplam risk altındaki kişi sayısı yerine takip edilen kişilerin izlenme süreleri
kullanılmaktadır. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak ABD’de başlangıçta hiç bir hastalığı
olmayan 30-55 yaş arasındaki toplam 118.539 kadın 8 yıl süre ile izlenmiş ve 8 yıl sonunda
toplam 274 kadında felç ortaya çıkmıştır. Bu zaman zarfında bazı kişiler çeşitli nedenler ile
(ölüm, göç, araştırma kapsamından çıkarılma) izlenememiştir. 8 yıllık izleme sonunda toplam
908.447 kişi-yıl izlem süresi bulunmuş ve felç hastalığının insidan hızı (274/908.447) %000
30.1 kişi-yıl olarak bulunmuştur. Diğer bir örnek; 1975-1984 yılları arasındaki 10 yıllık süre
zarfında bir bölgedeki kadınlarda 723 yeni cerviks kanseri oluşmuştur. Bölgedeki kadın nüfus
miktarı yaklaşık bu dönemde 620.000 dir. Bölgedeki kişi-süre insidans hızı yeni vaka
sayısının (723) risk altındaki kadınların toplam izlenme süresine (620.000X10=6.200.000)
bölümü olup (723/6.200.000) buda yaklaşık 0.000117 (%000 11.7) vaka/kadın-yıl dır.

13.2.5. Atak hızları
İnsidans hızının özel bir kullanım şeklidir. Bir toplumu oluşturan kişiler bir hastalık
veya olaya kısa süre maruz kaldıklarında insidans hızı yerine kullanılan bir ölçüttür. Bunun
yanısıra bilhassa salgınlarda kullanılan bir ölçüttür. Örneğin besin zehirlenmesi, çocukluk
çağında görülen bulaşıcı hastalıklar için kullanılır.
Atak hızları primer ve sekonder atak hızı olmak üzere genelde iki şekilde
kullanılmaktadır.
Primer atak hızı hastalığın ilk vakası görüldükten sonra o hastalık için “en uzun
kuluçka dönemi” içinde görülen tüm vakaların risk altındaki kişilerin sayısına bölümü ile elde
edilir.
Sekonder atak hızı ise hastalığın ilk vakası görüldükten sonra o hastalık için “ikinci
en uzun kuluçka döneminde” ortaya çıkan vakaların sayısının risk altındaki kişi sayısına
bölümüdür.
Atak hızlarını aşağıdaki tabloda verilen ABD’de meydana gelen kabakulak salgınında
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toplam 400 çocuk’a ait vaka sayıları üzerinde daha açık şekilde inceleyebiliriz.
İlk Vaka Tespitinden Sonra Geçen Zaman

Vaka Sayısı

0 - 26 gün

253

27 - 52 gün

23

Toplam

276

Risk altındaki toplam çocuk sayısı = 400
Yukarıdaki tablodaki değerlere göre primer atak hızı ilk en uzun kuluçka döneminde
(0-26 gün arası) ortaya çıkan vaka sayısının (253) risk altındaki çocuk sayısına (400) bölümü
ile elde edilir ve yaklaşık (253/400) 0.6325 (% 63.25) dir. Sekonder atak hızı ise ikinci en
uzun kuluçka döneminde (27-52 gün arası) ortaya çıkan vaka sayısının (23) risk altındaki
çocuk sayısına (400-253=147) bölümü ile elde edilir ve yaklaşık olarak (23/147) 0.1565
(%15.65) dir.

13.3. Prevalans
Prevalans zaman içinde belli bir anda veya belli bir süre içinde yeni ve eski vakaların
toplam sayısıdır. Prevalans genelde nokta prevalans ve süre prevalans olmak üzere iki şekilde
ifade edilir. Nokta prevalans; belli bir toplumda belli bir anda (örneğin 31/12/1992 tarihinde)
yeni ve eski vakaların toplam sayısıdır. Süre prevalans ise belli bir toplumda belli bir süre
içindeki (1992 yılı, Ocak ayı vs) eski ve yeni vakaların toplam sayısıdır. Prevalans hastalık
frekansının statik bir ölçüsüdür. Prevalans terimide insidans’ta olduğu gibi salt sayıları temsil
ettiği için genelde prevalans yerine prevalans hızı’nı kullanmak gerekir. Prevalans hızı belli
bir toplumda belli bir anda veya belli bir süre içindeki eski ve yeni tüm vakaların toplam
sayısının aynı süre içindeki risk altındaki nüfus miktarına bölümü olarak ifade edilir.
Prevalans hızı’da insidans hızı gibi %, %0, %00, .. olarak ifade edilir.
Prevalans Hızı: Belli bir toplumda belli bir andaki (nokta prevalans) veya belli bir
süre içindeki (süre prevalans) yeni ve eski vakaların toplam sayısının aynı süre içindeki risk
altındaki toplum nüfusuna bölümüdür.
Prevalans hızını bir örnekle açıklayacak olursak; 300000 nüfuslu bir bölgede
31/12/1990 tarihinde eski ve yeni toplam 180 AIDS vakası varsa bu bölgede prevalans hızı
(180/300000) %0 0.6 veya %00 6 olarak ifade edilir.
Bir hastalık veya bir sağlık probleminin prevalansına çeşitli faktörler etkilidir. Bu
faktörler sırası ile;
•

Hastalığın veya olayın öldürücü olması prevalansı düşürür.

•

Hastalığın veya olayın süresi kısa ise prevalans düşük, uzunsa prevalans
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yüksektir.
•

Hastalığın veya olayın yeni vakalarının sayısı fazla ise prevalans yüksektir.

Prevalans hızı genel olarak sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve toplumların sağlık
durumlarının belirlenmesinde kullanılır. Prevalans hızı sıklıkla romatoid artrit, erişkin diabeti
vd. gibi başlangıcı yavaş seyreden kronik hastalıkların varlığının ölçümünde kullanılan bir
hızdır.

13.3.1. İnsidans ve Prevalans arasındaki ilişki
İnsidans belli toplumda belli sürede yeni ortaya çıkan vaka veya olay sayısını belirten
bir ölçüt olmasına karşın, prevalans belli bir toplumdaki belli bir sürede veya belli bir anda
eski ve yeni tüm vaka veya olayların toplam sayısını belirten bir ölçüttür. Prevalans hızı uzun
süren kronik hastalıkların ölçümü için daha elverişli bir ölçüt iken, insidans daha çok kısa
süreli hastalıkların (bulaşıcı hastalıklar) ölçümünde kullanılmaktadır. Prevalans hızı hem
insidans hızına hem de hastalığın süresine bağlıdır. Eğer prevalans hızı düşük ve zaman içinde
anlamlı bir değişiklik göstermiyorsa prevalans, insidans ve hastalık süresi arasında yaklaşık
bir matematiksel ilişki bulunmakta olup bu ilişki insidans hızı ile hastalık veya sağlık
probleminin ortalama süresinin çarpımının prevalans hızına eşitliği tarzındadır. Örnek olarak
bir hastalığın yıllık prevalans hızı %0 30 ve yıllık insidans hızı ise %0 10 ise hastalığın
ortalama süresi kabaca 3 yıl kadardır.
Prevalans Hızı = İnsidans Hızı * Hastalığın Ortalama Süresi
İnsidans ve prevalans hızı arasındaki ilişki hastalığın süresine, iyileşme veya
hastalıktan ölümlerin düzeyine göre değişik şekillerde olabilmektedir. Örneğin;
•
Bir hastalığın insidans hızı yüksek, süresi uzun ve iyileşme olanakları kısıtlı ise
prevalans hızı yüksek olacaktır. Bu durumda zaman içinde prevalans ve insidans hızı artacak
fakat prevalans hızındaki artış insidans hızına göre daha yüksek olacaktır.
•
Yüksek prevalans hızı yüksek insidans hızına veya hastalığın uzun sürmesine
bağlıdır. Bir hastalığın başarılı bir tedavisi ile yaşam uzatılıyorsa prevalans hızı artar. Örnek
olarak kanserin bazı tiplerinde etkili kemoterapötik ajanların mevcudiyeti ve diabet
tedavisinde insülin kullanımı ile yaşamın uzatılması hastalığın prevalansını arttırır.
•
Diğer bir hastalığın insidans hızı artmasına karşılık prevalans hızı azalıyorsa bu
durumda ya hastalık süresi kısadır, ya iyileşme çabuk olmaktadır yada hastalıktan ölüm hızı
(fatalite hızı) yüksektir.
•
Düşük prevalans hızı ise düşük insidans hızına veya hastalığın kısa süreli
olmasına (ölüm veya iyileşmenin kısa olması) bağlıdır. Örnek olarak etkili tedavisi
bulunmayan lösemi hastalığının hastalık süresi kısa ve buna bağlı olarak prevalans hızı
düşüktür.
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•
Diğer bir örnek olarak bir hastalığın hem insidans hem de prevalans hızı zaman
içinde azalıyorsa ya hastalığın yeni vakalarının ortaya çıkışı az yada hastalık çabuk
iyileşmekte veya hastalığın öldürücülüğü (fatalite hızı) yüksektir.
Bir hastalığın insidans hızındaki azalma hastalığa karşı direncin artması, hastalık
etyolojesindeki bir değişim ve hastalık için bilinen risk faktörlerine karşı etkili korunma
programları ile olabilir. Prevalans hızındaki azalma ise insidansın azalması ve hastalığın
çabuk iyileşmesi veya kısa sürede öldürücü olmasına bağlı olarak hastalık süresinin kısalması
ile olabilir.
Hastalık düzeyini belirleyen epidemiyolojik ölçütler (özellikle insidans ve prevalans)
genel olarak hastalığın sağlıklı bireylerde gelişme olasılığının (RİSK) tahmininde, Sağlık
hizmetlerinin değerlendirilmesi ve planlanmasında ve teşhis ve tedavi olanaklarının
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Prevalans hızı insidans hızı ve problemin ortalama süresi ile ilgili olduğu için
problemin oluşma olasılığının (RİSK) iyi bir göstergesi değildir. Prevalans hızı risk
ölçümünden daha ziyade kronik bir problemin boyutu hakkında bilgi vermektedir. İnsidans
hızı ise hastalık veya sağlık probleminin oluşma olasılığının yani kısaca risk’in ölçümünde
kullanılan iyi bir ölçüt olup hastalık ile risk faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde
sıklıkla kullanılmaktadır.
İnsidans ve prevalans hızları diğer taraftan sağlık hizmetlerinin planlanmasında
kullanılmakta olup; prevalans hızı özellikle sağlık tesisleri ve personel ihtiyaçlarının
tahmininde insidans hızı ise hastalık için korunma ve kontrol programları hakkında bilgi
sağlanmasında kullanılmaktadır.

13.4. Ölüm Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Göstergeler
13.4.1. Fatalite Hızı
Fatalite hızı bir hastalığın veya olayın ne kadar öldürücü olduğunu gösteren bir ölçüt
olup belirli bir hastalığa yakalanmış olanlardan ne kadarının öldüğünü gösterir. Fatalite hızı
belli bir zaman birimi ile (aylık, yıllık) belirtilir.
Fatalite Hızı : Belli bir toplumda belli bir zaman zarfında belli bir hastalıktan
ölenlerin sayısının aynı zaman zarfında aynı hastalığa yakalanmış olanların sayısına
bölümüdür.
Örnek olarak 1990 yılında Akciğer kanseri tanısı konan 500 kişiden 75 tanesi ölmüşse
Akciğer kanserinin 1990 yılı için fatalite hızı Akciğer kanserinden ölenlerin sayısısının (75)
Akciğer kanseri tanısı konan kişi sayısına (500) bölümü olup (75/500) yaklaşık 0.15 (% 15)
dir.
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13.4.2. Kaba Ölüm Hızı
Ölüm ölçütleri içinde en sık kullanılan ölçüt olup bir toplumdaki ölüm düzeyini
gösteren kaba bir ölçüttür. Kaba ölüm hızı belli bir zaman zarfında (genellikle yıl) bir
toplumda meydana gelen ölümlerin o toplumun nüfus miktarına bölümü olarak ifade edilir.
Kaba Ölüm Hızı : Bir toplumda belli bir zaman zarfında meydana gelen toplam ölüm
sayısının aynı toplumun aynı süre zarfındaki nüfus miktarına bölümüdür.
Yıllık kaba ölüm hızı hesaplamalarında genellikle yıl ortası nüfus miktarı kullanılır.
Kaba ölüm hızı duyarlı bir ölçüt olmadığından ve toplumun yaş cinsiyet yapısı ve farklı
bölgelere göre ölümler farklı düzeylerde olduğundan kaba ölüm hızı yerine özel ölüm hızları
(yaşa özel, cinse özel, nedene özel, yerleşim yerine özel ölüm hızları) kullanılmaktadır.

13.4.3. Yaşa Özgü Ölüm Hızı
Yaşa özgü ölüm hızı belli yaş gruplarındaki ölümlerin düzeyini gösteren bir ölçüttür.
Yaşa özgü ölüm hızı belli bir zaman zarfında belli bir yaş grubunda meydana gelen ölümlerin
aynı yaş grubunun nüfusuna bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür.
Yaşa Özgü Ölüm Hızı: Belli bir zaman periyodunda belli bir yaş grubunda meydana
gelen ölüm sayısının aynı yaş grubunun aynı süredeki nüfus miktarına bölümüdür.

13.4.4. Nedene Özgü Ölüm Hızı
Toplumda başlıca ölüm nedenlerinin saptanması için kullanılan bir ölçüt olup bir
toplumda belli bir zaman periyodunda belli bir nedenden dolayı ölenlerin sayısının aynı
toplumun aynı süre zarfındaki nüfus miktarına bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür. Örnek
olarak Akciğer kanserine özgü ölüm hızı denince bir toplumda belli bir süre zarfında akciğer
kanseri nedeni ile ölenlerin sayısının aynı toplumun aynı süredeki nüfusuna bölünmesi ile
elde edilen ölçüt anlaşılır.

13.4.5. Bebek Ölüm Hızları
Kabaca bir yaşından küçük bebeklerin ölüm düzeyini gösteren bir ölçüttür. Ülkelerin
sağlık düzeylerinin kıyaslanmasında sıklıkla kullanılan güvenilir bir göstergedir. Bebek ölüm
hızları Toplam bebek ölüm hızı, Neonatal bebek ölüm hızı (erken neonatal ve geç neonatal
bebek ölüm hızı), Postneonatal bebek ölüm hızı gibi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
Toplam bebek ölüm hızı bir toplumda belli bir zaman periyodu içinde meydana gelen
0-1 yaş grubundaki ölüm sayısının aynı toplumda aynı zaman zarfındaki canlı doğum sayısına
bölünmesi ile bulunan bir ölçüttür.
Bebek Ölüm Hızı: Belli bir zaman periyodunda bir toplumda canlı doğan ve 1 yaşını
doldurmadan ölen bebeklerin sayısının aynı toplumda aynı süre zarfındaki canlı doğum
sayısına bölümüdür.
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13.4.6. Anne Ölüm Hızı
Bir toplumda anne sağlığı düzeyini ve ana çocuk sağlığı hizmetlerinin yeterli düzeyde
olup olmadığını belirten bir ölçüt olup aynı zamanda toplumun genel sosyo ekonomik düzeyi
hakkında da kaba bir fikir veren ölçüttür. Bir toplumda belli bir zaman içinde gebelik, doğum
veya loğusalık döneminde ölen kadın sayısının aynı toplumda aynı zaman içindeki canlı
doğum sayısına bölünmesi sonucu bulunan bir ölçüttür. Matematiksel sonuca göre %, %0,
%00, %000 de şeklinde ifade edilebilir.
Anne Ölüm Hızı : Bir toplumda belli bir zaman zarfında gebelik sırasında, doğum
esnasında ve doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde ölen kadın sayısının aynı toplumda aynı
süredeki canlı doğum sayısına bölümüdür.
Bazı ülkeler loğusalık dönemini doğumdan sonraki ilk 6 hafta yerine ilk 12-13 hafta
olarak kabul etmektedirler. Bu durumda anne ölüm hızının hesabında doğumdan sonraki ilk
12-13 hafta içindeki ölen anne sayılarının da hesaba dahil edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde anne ölüm hızı %000 150 civarında olup bu hız Somali’de %000 1100,
Yunanistan ve İsveç’te %000 5, Japonya’da %000 11 ve ABD’de %000 8 civarındadır.

13.4.7. Perinatal Ölüm Hızı
Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin düzeyini gösteren diğer bir ölüm düzeyi ölçütü
perinatal ölüm hızı olup bir toplumda belli bir zaman süresinde ölü doğan ve canlı doğup ilk 7
gün içinde ölen bebek sayısının aynı toplumda aynı süredeki toplam ölü ve canlı doğum
sayısına bölümüdür.
Perinatal Ölüm Hızı : Bir toplumda belli bir zaman süresi içinde ölü doğan ve canlı
doğup ilk 7 gün içinde ölen bebek sayısının aynı toplumda aynı süre içindeki ölü ve canlı
doğum sayısına bölümüdür.

13.4.8. Ölü Doğum Hızı
Toplumdaki tüm doğumların ne kadarının ölümle sonlandığını belirten bir ölçüttür. Bir
toplumda belli bir zaman zarfında gebeliğin 20. haftasından sonra meydana gelen ölü
doğumların sayısının aynı toplumun aynı süre zarfındaki toplam doğum sayısına (ölü+canlı
doğum) bölünmesi ile bulunan bir göstergedir. Doğumun ölü doğum olarak kabul edilmesi
için doğan bebeğin APGAR kriterlerin den hiçbirini göstermemesi gerekir.
Ölü Doğum Hızı : Bir toplumda belli bir zaman zarfında gebeliğin 20.haftasından
sonra meydana gelen ölü doğumların sayısının aynı toplumda aynı süre içinde meydana gelen
toplam doğum sayısına (ölü+canlı doğum) bölümüdür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık düzeyi ölçümünde kullanılan parametrelerin neler olduğu, hastalık
düzeyi, ölüm düzeyi ve ölüm düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan parametreler ve nasıl
hesaplandıkları konuları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ölüm Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Göstergeleri yazınız.
2) Hastalık Düzeyini Belirleyen Ölçütleri yazınız.
3) Sağlık Düzeyi Ölçümünde Kullanılan Epidemiyolojik Ölçütleri yazınız.
4) İnsidans ne demektir? Açıklayınız.
5) Prevelans ne demektir? Açıklayınız.
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14. ÇEVRE ÖYKÜSÜ

246

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çevre Öyküsü Tanımı
14.2. Çevre Öyküsü soruları
14.3. Yaşanılan Çevrenin Öyküsü

247

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çevre Öyküsü Tanımının
Doğru Anlaşılması.
Çevre Öyküsü sorgulaması
yaparken, dikkat edilmesi
gereken soruların özellikleri.
Yaşanılan yer ile ilgili
Çevre Öyküsünün
farkındalığına varabilmek.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde çevresel etkilenim ile ilgili yapılan araştırma ve değerlendirmelerde,
özellikle çevresel ve iş ile ilgili hastalıkların araştırılmasında üzerinde durulması gereken
çevre öyküsü bilgisinden bahsedilecektir.
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14.1. Çevre Öyküsü Tanımı
Çevresel etkilenilme ilgili tanısal ilkeler 4 başlık altında sıralanmaktadır. Bunlar:
1. Semptom öncesi daima istenilmeyen bir etkilenim söz konusu mu? istenilmeyen
etkilenim her zaman semptomlardan önce geliyor mu?
2. Belirlenen etkilenimlerle semptomlar, laboratuar sonuçları ve bulgular uyumlu mu?
3. Etkilenimin doğası ve boyutu söz konusu hastalığı yaratacak düzeyde mi?
4. Eğer varsa eldeki epidemiyolojik veriler bireyde gözlenen durumu desteklemekte
midir?
İş ve çevre hastalıklarının araştırılmasında ve değerlendirilmesinde tıbbi öykü üç ana
öğeyi içerir.
1.

Genel tıbbi öykü

2.

Mesleki ve çevresel sağlık öyküsü

3.
Çevresel ve mesleki etkilenimlere kişinin cevabını değiştiren etmenlerin
araştırılması.
Genel tıbbi öykü başvuru sırasındaki hastalıkların ve sistemlerin gözden geçirilmesini
kapsamaktadır. Semptomların ışığında herhangi bir etkilenimin söz konusu olup olmadığının
belirlenmesini sağlayacak ipuçlarını elde edilmesine yöneliktir. Mesleki ve çevresel öykü ise
olası toksik etkilenim kaynaklarını belirleme olanağı vermesi açısından önem taşımaktadır..
Hastanın öyküsü alınırken semptomlarının herhangi bir etkilenimle bağlantısının
bulunup bulunmadığının sorulması yararlı olacaktır. Onbinlerce kimyasal etmenden
hangisinin söz konusu semptomla bağlantılı bulunduğunun değerlendirilmesiyle ilgili önemli
güçlükler vardır. Hastanın kurduğu bağlantıların teorik olarak olası görülmese bile ciddiye
alınarak kaydedilmesi ve değerlendirilmesi yerinde olacaktır. İş öyküsünde süreç
değerlendirmesi bunların belirlenmesini çok kolaylaştırır. Klasik öykü formlarında veya
denetim listelerinde söz konusu semptomların sorgulanması atılacak ilk adımlardandır.
Kimyasalların sorgulanmasında kullanılacak denetim listeleri ilerde bilimsel
değerlendirme olanağının ortadan kalkmaması için karşılaştırılabilir olmalıdır. Potansiyel
olarak zararlı olduğu bilinen maddelerin sayısı giderek artmaktadır. Bu maddelerin içerisinde
günümüzde zararlı etkileri veya zarar verme potansiyeli konusunda ortak görüşe varılmış
maddelerin başlıcaları şöyle sıralanabilir.
1. Solunabilir biyolojikler: Bakteri, maya ve sporlardan oluşmaktadır.
2. Aşındırıcı kimyasallar: Asitler, alkaliler, amonyak, klor ve feno.
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3. Boyalar: Anilin boyaları, azo boyaları, benzidin vb.
4. Anorganik tozlar: Asbest berilyum, kömür tozu, f iberglas, nikel silisyum.
5. Metal ve metal buharları: Aliminyum, arsenik, kadmiyum krom, kobalt, demir,
kurşun, civa ve nikel bunlar arasında en önemlileridir.
6. Organik Tozlar: Pamuk tozları, odun tozları vb.
7. Petrokimyasallar: Asfalt ve katran, kreozot, katran kömürü, petrol damıtma ürünleri
vb.
8. Fizik Etmenler: Ağırlık kaldırma gürültü, termel stres ve vibrasyon vb.
9. Plasstikler: Vinil klorür, epoksi reçineler, akrilonitril, stiren, metil etil keton vb.
Çevre ve işyeri öyküsünü belirleyecek diğer değerlendirme kişide söz konusu
etkilenimi değiştirebilecek herhangi bir bireysel özellik olup olmadığını belirlenmesidir.
Bebekler, çocuklar ve yaşlılar belirli etkilenmelere karşı daha duyarlıdır.
Belirli toksik etmenlerden etkilenim derecesi beslenme bozukluklarında artar. Sigara
içme değişik etkilenimler için toplumsal etkendir. Eğer etkilenim sırasında sigara içilirse
sinerjistik etki ortaya çıkar. Etkilenim boyunca sigara içiliyorsa polimer duman ateşinde
olduğu gibi toksik etkilenimi değiştirebilir.
Alkol kullananlarda hepatotoksinlerin etkisi artar. Etkenin bulunduğu ortamda
egzersiz ve ağır iş yükü solunan hava miktarını artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin
girmesine yol açar.
Aile öyküsü toksik etkilenim değerlendirmesinin önemli bir bölümüdür. Bazı ailesel
ve genetik hastalıklar belirli toksik maddelerden etkilenme düzeyini büyük oranda
etkileyebilmektedir.

14.2. Çevre Öyküsü Değerlendirme Soruları
Günümüzde çevre öyküsünde sorulması gereken sorular büyük oranda iş öyküsünde
kazanılan deneyimlerin ışığında hazırlanmalıdır.
Söz konusu sorular aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Genel sorular:
1.1. Yakınmalarınız herhangi bir etkilenilme ilişkili olabilir mi?
1.2. Yakınmalarınız herhangi bir uygulama veya yerle ilişkili mi?
2. Mesleksel etkilenilme ilgili sorular:
253

2.1. Belirtileriniz ve yakınmalarınız işin belirli etkinlikleri ile ilişkili mi?
2.2. Yeni bir işe başladınız mı?
2.3. Yeni bir binaya taşındınız mı?
2.4.

İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta

mıdır?
2.5. Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
2.6. Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi?
2.7. İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi?
2.8. Birkaç günlüğüne işten uzaklaştığınızda veya tatile çıktığınızda semptomlarınızda
değişiklik olmakta mıdır?
2.9. Semptomlarınız işe döndüğünüzde başlıyor mu?
2.10. Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı?
Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
2.11. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızda hasta mı? Yada aynı tip yakınmalar var mı?
Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
2.12. Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu
mu?
3. Çevresel etkilenilme ilgili sorular:
3.1. Yeni yapılmış bir eve veya prefabrik bir eve taşındınız mı?
3.2. Apartman veya evinizde yeni bir inşaat veya boya-badana yapıldı mı?
3.3. Ev veya apartmanınızda yeni mobilya veya döşeme malzemesi alındı mı?
3.4. Eviniz gazla ısıtılmakta ise havalandırma var mı?
3.5. Kimyasal kullanmanızı gerektiren herhangi bir hobiniz var mı?
3.6. Bahçeniz veya evde saksı çiçekleriniz varsa canlıkıran kullanıyor musunuz?
3.7. Eviniz veya apartmanınız tütsü ile ilaçlandı mı?
3.8. Evcil hayvanınız varsa pire kontrolü için ne kullanıyorsunuz?
3.9. Evde kimyasal etkilenimine uğramanıza yol açacak bir kaza oldu mu?
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3.10. Yaşadığınız yerin yakınında herhangi bir endüstri bacalı kirletici kuruluş,
rafineri, alanı inşaat zararlı atık yok etme alanı, maden arıtım tesisi var mı?
Değişik klinik alan uygulamalarına göre alınacak öyküde değişiklikler yapılabilir. Bu
açıdan şüphe duyulan sağlık riskini doğurabilecek çevresel riskler önceden belirlenerek bu
konularda çevre öyküsüne başvurmak daha doğru ve hızlı sonuç alınmasını
sağlayabilmektedir.

14.3. Yaşanılan Çevrenin Öyküsü
Günümüzde hastalık nedenleri olarak iki ana başlık karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan
biri genetik sebepler ve yatkınlık iken, diğer ana sebebin çevresel faktörler olduğu kabul
dilmektedir. Bu çevresel faktörler daha çok, insanların tüm yaşam sürelerini geçirdikleri
evleri, işleri, sosyal yaşam alanları vb. gibi tüm çevresini kapsamaktadır. Bu nedenle
yaşanılan çevrenin tüm riskleri bilinmeli ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler
araştırılmalıdır. Yaşanılan çevreyle ilgili ilk akla gelmesi gereken sorular şunlardır:
1. Kırsal çevrede mi kentsel çevrede mi yaşanmakta?
2. Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne kadar
yakın?
3. Su kaynağı (kuyu, arıtılmış su borulu su vb) nedir?
4. Çöp arıtımı var mı?
5. Atık su arıtımı var mı?
Ayrıca çok vakit geçirilen aşağıdaki alanlarla ilgilide belli parametrelerin göz önüne
alınması gerekmektedir

14.3.1. Ev
- Okul öncesi çocukların zamanlarının çoğu evde mi geçmektedir?
- Evin genel durumu nasıl?
- Evde kaç kişi yaşamakta? Kaç odalı? Ayrı mutfağı var mı?
- Havalandırma etkinliği nasıl?
- Mantar üremesi, nem var mı?
Yaşanılan evin tipi (apartman, müstakil, gecekondu, site, prefabrik vb.) kaçıncı katta
oturulduğu sorulmalıdır. Örneğin asbestoz ve radon etkilenimi bodrum katlarda yaşayanlarda
daha fazladır ve bazı önemli sağlık sorunları ile ilişkili olabilir. Prefabrik evlerde yaşayan
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çocuklarda solunum sistemi ve cilt tahrişi, baş ağrısı, bulantı, kusma vb. yakınmalar
görülebilir.
Binanın yaşı ve mevcut durumu da önemlidir. (Söz gelimi 1960 öncesi yapılan
binalarda kurşunlu boyalar kullanılmış olabilir). Binada yapılan tamirat, boya yapılması bazı
toksik etkilenimleri, özelliklede kurşun ve asbest miktarının artmasına neden olabilmektedir.
Evde sigara içen olup olmadığının sorulması mutlaka gereklidir.
Evde kullanılan ısıtma tipi ve yakıt ta sorgulanmalıdır. Odun sobası kullanılması
sonucu ortaya çıkan odun dumanı, şömine, solunum sistemi semptomlarını
şiddetlendirebilmektedir.
Özellikle soba düzenli temizlenmiyorsa ve havalandırma yetersizse değişik hava
kirleticilerinin yüksek kontsantrasyona ulaşması sonucunda önemli sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir. Ayrıca evde kullanılan diğer bazı ürünlerde sorgulanmalıdır. Bunlar:
- Evde kullanılan temizlik ürünleri?
- Ev yüksek gerilim hatlarına yakın mı?
- Evde hayvan besleniyor mu?
- Isıtma pişirme vb. de hangi tür yakıt kullanılmakta? Gaz sobası yada doğal gaz
sobası kullanılan evlerde azot oksitlere bağlı solunum sistemi tahrişi ve diğer yakınmalar
ortaya çıkabilir.
- Çocuk ve aile üyelerinin hobileri nelerdir? Hobilere bağlı olarak toksik kimyasal
etkilenim olup olmadığı da sorulmalıdır.
- Evde çocukların beslenmesiyle ilgili beslenme özelliği var mı (sık balık yeme, bazı
maddelerin çok bazılarının az tüketilmesi vb)?
- Aile bireylerinde toprak vb.yeme alışkanlığı var mı?
- Çocuğun sık sık elini ağza götürme alışkanlığı var mı?

14.3.2. Ana Babanın Mesleği Nedeniyle Etkilenim
Anne- babanın, çalışan diğer aile bireylerinin iş çevresi hakkında bilgi edinmekte çok
önemlidir. Çünkü anne babanın etkilenime bağlı olarak çocukta önemli sağlık sorunları ortaya
çıkabilmektedir. Giyecekler, ayakkabı, deri ve arabalar ile işyerinde bulunan bazı kirleticiler
eve taşınabilmektedir. Bu kirleticilerin çocuklara iletilmesi ve onlarda bazı sağlık sorunlarına
yol açması mümkün olabilmektedir. Örneğin kurşunla pil fabrikasında çalışan ailelerin
çocuklarında kurşun etkilenimi, civalı termometre üreten fabrikada çalışan ailelerin
çocuklarında asbest etkilenimini belirlemeye yönelik sorular öyküye mutlaka eklenmelidir.
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14.3.3. Evde Yapılan İşler
Sanat yada el sanatlarının evde yapılması da çocukların kurşun, seramik cilası vb.
kirleticilerle etkilenimine neden olabilmektedir. Bu tür işler evde yapılıyorsa kullanılan
malzeme ve içerikleri ile ilişkili olabilecek semptomlar öyküde mutlaka yer almalıdır.

14.3.4. Çocuk Yada Ergen İşçiliği
Tarlalarda tarım işçisi olarak çalışan çok sayıda çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklarda
canlıkıran etkilenimi, kazalara bağlı yaralanmalar ile ilgili sorular öyküde yer almalıdır.

14.3.5. Ağır Metal Etkilenimi
Çocukların ağır metal sorgulanması özel bazı durumlar dışında anne-baba ile aynıdır.
Çocuklarda kurşun etkilenimi pek çok ülkede önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu
nedenle pek çok ülkede okul öncesi dönemde tüm çocuklarda kurşun etkilenimini
değerlendirmeye yönelik taramanın yapılması önerilmiştir. Toplumun yerel riski
değerlendirildikten sonra gerekli ise 12-24 aylık çocukların tamamına kan kurşun düzeyine
bakılması önleyici bir anlayış olarak düşünülebilir. 36-72 aylık çocuklarda ise kişisel kurşun
etkilenimi risk öyküsü alınmalıdır. Yaşadığı evin yaşı, evde son 6 ay içinde tamirat yapılıp
yapılmadığı, kardeş yada oyun arkadaşlarında kurşun zehirlenmesi tanısı alan olup olmadığı
vb. sorular öyküde yer almalıdır.

14.3.6. Beslenme Öyküsü
Çocukların yedikleri besinlerde bulunan canlıkıranlar PCB (Çok klorlu bifeniller PBB
(Çok bromlu bifeniller) ve kurşuna bağlı etkilenimler söz konusu olabilir. Nikotinin
vücut
metabolizması sonucunda ortaya çıkan ürünleri sütte de geçtiğinden anneye mutlaka sigara
içip içmediği, kullandığı ilaçlar ve canlıkıran etkilenimini değerlendirmeye yönelik sorular
sorulmalıdır. Annenin kullandığı ilaçlar; mama hazırlamakta kullanılan, içilen suların
kirliliğine bağlı olarak kimyasal etkilenimi görülebilir. Öyküde çocuğun yemeğinde kullanılan
su ile ilgili sorular da yer almalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ele alınan 20. yüzyılın ilk yarısında dünya ekonomisine iki dünya savaşı
yön vermiştir. Yüzyılın ikinci yarısında ise dünya ekonomisi, yeniden büyüme sürecine
girmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?
a) Asitler
b) Alkaliler
c) Gürültü
d) Klor
e) Amonyak
2) Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerden biri değildir?
a) Ağırlık kaldırma, termel stres ve vibrasyon IMF
b) Gürültü
c) Termal stres
d) Vibrasyon
e) Klor
3) Aşağıdakilerden hangisi çevresel öyküde ev koşulları ile ilgilidir?
a) Havalandırma etkinliği nasıl?
b) Evin genel durumu nasıl?
c) Evde kaç kişi yaşamakta?
d) Kaç odalı?
e) Hepsi
4)
4) Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken
sorulardandır?
a) Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne kadar
yakın?
b) Su kaynağı (kuyu, arıtılmış su borulu su vb) nedir?
c) Çöp arıtımı var mı?
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d) Atık su arıtımı var mı?
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir?
a) İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta mıdır?
b) Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
c) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
d) Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi
e) Ev kaç odalı.
6) Eğer etkilenim sırasında…………… içilirse sinerjistik etki ortaya çıkmaktadır.
7) Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz ve………….iş yükü solunan hava miktarını
artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol açar.
8) Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan biridir?
a) Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu
mu?
b) Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı?
Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
c) Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızda hasta mı? Yada aynı tip yakınmalar var mı?
Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
d) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
e) Hepsi.
9) Aşağıdakilerden hangisi anne-baba aracılığıyla eve etkenlerin eve taşınmasını
sağlayabilir?
a) Deri
b) Arabalar
c) Ayakkabı
d) Giyecekler,
e) Hepsi.
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10)
Toplumun yerel riski değerlendirildikten sonra gerekli ise kaç aylık çocukların
tamamına kan kurşun düzeyine bakılması önerilir?
a) 6-9
b) 12-24
c) 36-48
d) 3-6
e) Hiçbiri

Cevaplar
1) c, 2)e, 3)e, 4)e, 5)e, 6)sigara, 7)ağır, 8)e, 9)e, 10)b
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