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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ekonomik seviyeleri ne olursa olsun insanların ortak isteği sağlıklı olmaktır. Ancak
sağlıklı olmayı istemenin de tek başına yeterli olmadığını herkes bilir. Bunun için öncelikle
bireylerin sağlıklarını korumaları ve bunu sürekli olarak sağlamaları gerekir. Kişisel ve
çevresel faktörler, insanların sağlığını etkilemektedir. Sağlıklarını koruyabilmek için fertler,
sağlıklarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek bu faktörleri iyi bilmedir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan sağlık personelinin en önemli görevi, bir ekip anlayışı
içinde bilgi, tutum ve davranışlar kazanmış olarak görevini en iyi şekilde yürütmek çabası
içinde olmaktır. Bu çabaların güç kaynağı ise eğitim ve öğretim hayatına sunulan kitaplardır.
Koruyucu sağlık hizmetleri, sağlığın korunması için çevreye, kişiye yönelik bilgi ve beceri
düzeyindeki uygulamaları zorunlu kılmıştır. “Sağlığını Koruma” modülü, bugün her konusu
bir bilim dalı olmuş bilgilerden yararlanılarak sizlere sunulmuştur. Özellikle meslek
hayatınızda ihtiyaç duyacağınız çok önemli bilgiler, müfredat programı çerçevesinde
derlenmiştir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Sağlık ve hastalık kavramlarının gelişim süreci ve sağlığı koruma aşamalarının nasıl
uygulandığını öğreneceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek sağlık kavramının, modern sağlık
kavramının tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırınız.

 Çevrenizde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşuna giderek önceki yıllardaki
sağlığı koruma uygulamalarıyla ile son yıllardaki uygulamaların gelişim ve
değişimlerini araştırınız.

 Çevrenizde bulunan iki farklı sağlık kuruluşuna giderek buradaki sağlığı koruma
aşamalarını öğreniniz ve karşılaştırınız.

 Yukarıdaki araştırma konularından bir tanesini seçerek sınıf ortamında
sunumunu yapınız.

1. SAĞLIK KAVRAMININ GELİŞİMİ VE
MODERN SAĞLIK

Bireyin, toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olması, sağlığın korunması ve bunun
sürekliliğinin sağlanması her ulusun temel politikasıdır. Bu aynı zamanda ülkelerin
gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biridir.

Resim 1.1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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İnsan gençlikte yaşlılığa ömür saklamalı.

TÜRK ATASÖZÜ

1.1. Tarihsel Gelişimi

Bir uygarlığın sürekliliğini ve gücünü belirleyen en önemli etmenlerden biri, o
toplumu oluşturanların sağlığıdır. Sağlıklı bireylere sahip olmayan toplumların varlıklarını
ve bundan da önemlisi uygarlıklarını sürdürmesi beklenemez. Hastalıklar ve bunlara bağlı
ölümler nedeniyle, bireyleri sağlıklı olmayan bir toplumun üretim gücü ve bunun sonucunda
ekonomisi bozulur. Böyle bir ülkenin her alandaki gücü azalır. Tarih sayfaları, bu ve benzeri
uygarlıkların izleriyle doludur.

Resim 1.2

İlk insanların var olduğu günlerden bugüne insanoğlu, sağlığını korumaya çalışmıştır.
İlk çağlarda insanlar, besinlerini ve giyeceklerini sağlamak için fiziksel olarak güçlü olmak
zorundaydılar. Avcılık yaparken ve savaşırken yaralanan insanlar, herhâlde yaralarını sarmak
ve ağrılarını dindirmek için çeşitli yollar aramış ve bulmuşlardır. O dönemler, fiziksel olarak
güçlü olanların egemenliklerini sürdürebildiği dönemlerdi.

Yazılı kayıtların tutulmaya başladığı dönemler bize, Mezopotamya, eski Mısır
uygarlığının yayıldığı Orta Doğu’da; Çin ve Hint uygarlıklarının yayıldığı Uzak Doğu’da
olmak üzere iki ayrı bölgede, yaklaşık aynı zaman dilimlerinde, bugünküne çok yakın sağlık
anlayışının geliştiğini göstermektedir. Bu dönemde, özellikle asker seçiminde insanlar,
sağlıklı ve sağlıksız olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Sağlıklı askerler içerisinde de en
güçlü ve sağlıklı olanların kralların, hükümdarların özel hizmetine alındığı bilinmektedir.
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Resim 1.3

Eski Mısır uygarlığına (MÖ 1500 yılları) ait papirüslerde, hastalıkların tedavisinde
büyü ve sihrin yanı sıra bitkilerden hazırlanan ilaçların kullanıldığı, çeşitli ameliyatların
yapıldığı yazılmaktadır. Yine, MÖ 1700 yıllarına ait papirüslerde, hastaların dikkatli bir
muayeneden geçirildiği, sonra tanı konulduğu ve tedavi aşamasında ilaç sürülmesi, yaralı
organların sarılması veya hareketsiz hâle getirilmesi şeklinde belirli bir düzene göre sağlık
hizmetinin yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

Herodot’un eserlerine bakıldığında da eski Mısır uygarlığı için “En sağlıklı ülke ve
hekimle dolu.” ifadeleri yer almaktadır. Yine Herodot, eski Mısırlıların kişisel ve çevresel
temizlik yönünden çok iyi düzeyde olduğundan ve çukurlu tuvaletler kullandıklarından
bahsetmektedir. O dönemin gelişmiş uygarlıklarından Minos uygarlığında da (MÖ 3000-
1500) katı ve sıvı atıkların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi için tuvalet
ve kanalizasyon yapımına önem verildiği görülmektedir. İnsan sağlığının korunması için İlk
Çağlardan bugüne kadar tüm uygarlıklar çaba göstermişlerdir.

Resim 1.4

MÖ 9. yüzyılda Çinliler, hâlen hasta olan birinin değil, henüz hasta olmamış birinin
sağlığını koruyan kişiye hekim demişler ve hekime hasta iken değil, sağlıklı oldukları zaman
ücret ödemişlerdir.
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Bu anlayış, günümüz modern sağlık anlayışıyla, bireyin hasta olmadan sağlığının
korunması ve yaşamını sağlıklı olarak sürdürmesi gerekliliği anlayışıyla örtüşmektedir.
Gelişmiş tüm uygarlıklar, bu anlayışı benimsemiş ve sağlık politikalarını buna göre
oluşturmuşlardır.

MÖ 6. yüzyılda, büyük Yunan kentlerinin belediyeleri hekim atamışlardır. Kent
halkından toplanan özel bir vergiyle yıllık maaşları ödenen bu hekimler, yoksul hastaları
ücretsiz muayene ve tedavi eder, ödeme gücü bulunanlardan da ayrıca ücret alırlardı. Bu
uygulama, toplum sağlığının korunması açısından bir ilktir.

Ayurveda hekimliği denilen dönemde de (MÖ 800- MS 1000 yılları) bedensel ve
ruhsal sağlığın sürdürülmesi için sabahları erken kalkmayı, diş temizliğini, yogo
eksersizlerini önermekte ve düzenli banyo, çalışma, dinlenme ve uyku tavsiye edilmektedir.
Ayurveda hekimliğinde, bedensel ve ruhsal iyileşme için sadece doğal ürünlerden ve
kaynaklarından yararlanma esastır. Ayurveda hekimliği, insanın sağlığı için üç unsurun bir
bütün içinde çalışması gerektiğini savunur. Bunlar vücut, zihin ve ruhtur.

Ayurveda hekimliğinde insanın sağlığının tam olarak korunabilmesi için sadece beden
sağlığıyla birlikte ruh ve zihin sağlığının da aynı şekilde korunması gerekmektedir. Sağlıklı
bir yaşamın tek öğesi olarak insanın ruh ve zihin sağlığının da beden sağlığı kadar önemli
olduğu ve bunun beden sağlığımızı doğrudan etkilediği savunulmuştur. Günümüzde bu
görüş, insanların günlük ve yaşamsal stresten uzaklaşabilmek için hobiler edinmelerini ve
doğa ile içi içe olmalarını öneren modern sağlık görüşüdür. Bu anlayışa göre sağlıklı yaşam,
bedensel ve ruhsal bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Resim 1.5

Hipokrat (Hippocrates), Regimen (Kurallar) isimli kitabında, “Her türden ve çok
sayıda beden hareketi yapılmalıdır. Hızı giderek artan koşular, sabahın erken saatinde veya
yemeklerden sonra, başlarken yavaş olup gittikçe hızlanan fakat bitişe doğru tekrar
yavaşlayan beden hareketleri ve yürüyüşler, sağlıklı bir yaşam için çok iyidir.” sözüyle kişi
vücudunda, hastalıkları iyileştirmeye yönelik bir hareket mekanizmasının varlığının
gerekliliğine değinmiştir. Sağlığımızı korumak için egzersize ihtiyaç duymamız gerektiği ve
bunun belirli bir düzende sürekli yapılmasının faydalı olacağından söz etmiştir ki bu anlayış
bugünkü modern sağlıklı yaşamın altın anahtarıdır.
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1.2. Modern Sağlık Anlayışı

18. yüzyılın başlangıcından itibaren insan sağlığının korunması ve devamlılığının
sağlanması fikri, hızla gelişme göstermiştir. Sanayileşme dönemi olarak da kabul edilen bu
dönemde, iş verimliliğinin sağlanması için sağlıklı insanlara gereksinim duyan işletmeler ve
devletler, sadece ekonomik kayıplara uğramamak için insan sağlığıyla ilgilenmişlerdir.

Resim 1.6

İnsan sağlığını korumak ve hastalıklarla savaşmak için sadece tıbbi önlemlerle
yetinmemek, sosyal önlemler almak, tüm bireylerin sağlığını korumak ve güvence altına
almak, günümüz modern sağlık anlayışına ulaşmak 19. yüzyılda mümkün olmuştur. Hatta
bugün bile birçok ülkenin tam anlamıyla insan sağlığını korumadığı ve yetersiz kaldığı
bilinmektedir.

Genel olarak 18–19. yüzyıla kadar zenginlerin ve soyluların sağlığının önemsendiği ve
toplumun tüm bireylerine yönelik olmayan kısıtlı bir sınıfın yararlandığı sağlık anlayışı,
hâkim olmuştur. Sağlıklı bireylere sahip olan ülkelerin, diğerlerine göre belirgin ölçüde
ilerleme kaydettiğini fark eden uluslar, kişileri sağlıklı kılmak ve ulusun tüm bireylerinin
sağlıklı olmasını sağlayabilmek için bazı konuları ülke politikası hâline getirmiştir. Bunlar;

 İnsanın ve çevrenin sağlık koşullarının düzeltilmesi,

 Bireylere sağlığını koruma bilgisi verilmesi,

 Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi,

 Hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayacak örgütlerin kurulması,

 Her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini mümkün kılacak sosyal bir ortam

geliştirerek hastalıkların önlenmesi,

 Yaşam sürelerinin uzatılması,

 Beden ve ruh sağlığı içinde çalışabilme gücünün artırılmasıdır.

Ülkeler, her vatandaşının sağlıklı ve uzun yaşam sürme hakkını gerçekleştiren bir
sağlık politikası oluşturmak zorundadır. Çünkü ulusların en önemli varlığı onu meydana
getiren insanlardır. Ülkeler, sağlığı bozulan kişilere yapılan harcamalardansa kişilerin
sağlığının korunmasını daha çok önemser. Sağlıklı bir kişinin sağlının korunması daha kolay
ve daha az masraflıdır. Bu gibi nedenlerle tüm uluslar, sağlıklı nesillere sahip olmak ister.
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Resim 1.7

Kişinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için en önemli buluşlardan biri de Pasteur’un

insanlığa armağanı olan aşıdır (1885). Aşının ve aşı çeşitlerinin bulunması, toplum sağlığı

kadar bireyin sağlının korunması açısından da çok önemli bir gelişmedir. Aşının bulunması

ve bunun her bireye hem de bireyin kişisel isteğine bakılmaksızın uygulanması, bireyin

sağlığının korunmasının ülkeler açısından önemini göstermektedir. Ülkeler, kişinin

sağlığının korunmasında daha etkin ve etkili bir rol almaktadır.

Resim 1.8

İnsan sağlının korunması ve sağlığının sürdürülmesi, kişinin kendi isteğiyle ve yasal
zorunluluklarla gerçekleşmektedir. Kişinin sağlığının korunması, sadece kişisel değil aynı
zamanda kamusal bir görevdir.

10 Aralık 1948’de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, kişinin temel
haklarından birinin “sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek” olduğu belirtilmiştir. Anayasamızın
56. maddesi "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve yurttaşların
ödevidir." denilerek insan ve çevre sağlığının bir bütün olduğu vurgulanmıştır.

Modern sağlık anlayışı, bireyin sağlığının korunması, toplum sağlığına ve gelişmişlik
düzeyine temel teşkil eden, bu doğrultuda bireye kendi sağlığı ile başlayan ve toplum
sağlığına kadar uzanan geniş bir sağlık kavramı kazandırılması esasına dayanır.

Sağlığın korunması için biyolojik, fizik ve sosyal çevrenin olumlu hâle getirilmesi
gerekmektedir.
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Bununla birlikte kişiye yönelik önlemlerin de ihmal edilmemesi gerekir. Sağlıklı bir
çevrede doğmak ve yaşamak, insanların doğuştan kazandıkları bir haktır. Sağlığın
korunmasında ve hastalıkların iyileştirilmesinde fırsat eşitliği temel kuraldır.

Resim 1.9

1.3. Hastalık Kavramı

Hastalık, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Hastalıksız bir yaşam mümkün değilse
de daha az hastalanmak, sağlıklı ve mutlu geçen günlerin sayısını arttırmak elimizdedir.
Araştırmalar, insan sağlının genetik mirastan daha çok, yaşam tarzı seçimlerine bağlı
olduğunu ortaya koymaktadır. Kendi sağlığımız hakkında bilgilenmeye ve gerekli
değişimleri yapmaya ne kadar erken başlarsak o kadar hastalıksız bir yaşam süreriz.

Resim 1.10

Basit tanımıyla sağlık, “hastalıklardan uzak olma” diye ifade edilebilir. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO), sağlığı “Sadece hastalıklardan ve mikroplardan koruma değil, bir bütün
olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hâlidir.” şeklinde açıklar. Genel olarak sağlık,
“sadece hastalık ve sakatlıkların olmadığı; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
durumu” olarak tanımlanabilir. Hastalık ise “beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık,
dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal durum” olarak ifade edilir. İnsan
hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen ve daha geniş bir alanı kapsayan bilim dalı ise
tıptır. Hastalıkları inceleyen bilim dalı da patolojidir.



10

Hastalık ve sağlık kavramlarını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Birinin
olmadığı yerde diğeri vardır. Bireyler kendi sağlıklarına ne kadar dikkat ederlerse etsinler
mutlaka hastalıkla karşılaşırlar. Ancak, sağlığına dikkat eden bilinçli bireyler ve toplumlar,
hastalık durumundan daha az etkilenirler. Bu yüzdendir ki insanlar, hasta olmamak için
sağlıklı olmaya çalışırlar. Sağlıklı olma kavramı da kendiliğinden olan bir şey değildir. Nasıl
ki hastalanmamak için birtakım ögelere dikkat ediyorsak, sağlıklı olmak için de aynı şekilde
hassas olmak gerekir. Sağlıklı kalmaya çalışmak hastalıktan kurtulmaktan daha kolay ve
ucuzdur.

Resim 1.11

Gerek sağlık ve gerekse hastalık durumu durağan değildir. Sürekli değişen bir
olgudur. Kişideki hastalık olgusu, hastalık etkeninin niteliklerine ya da kişinin kendisinde,
çevresinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açan uyaranlara gösterdiği tepkiye bağlıdır.
Etkenlerin niteliği, kaynağı ve kişinin bu uyaranlara karşı tepkisi değişik olacağından,
hastalık olgusu durağan değildir ve kişinin kendisini hasta hissetmesinden önce başlayan bir
olgudur. Kişi, sağlık dengesini bozmaya çalışan biyolojik, fiziksel, ruhsal ve sosyal
etmenlere karşı olumlu bir denge sağlama uğraşı verir. Bu uğraştan başarıyla çıkmak için
insan, iç ve dış savunma mekanizmaları, yedek dokuları ve fizyolojik tamir olayları gibi
değişik niteliklerinden yararlanarak hastalık oluşumuna yol açabilen uyaranlara karşı direnir.

Sağlık durumu, sürekli olarak birbirini etkileyen güçlerin sonucuna göre belirlenir.
Hastalığın bireylerdeki oluşumunu ve gruplar arasındaki dağılımını iyice anlayabilmek için,
daha önce ya da hastalık süresince çevrede bulunan ve etkenle hasta arası ilişkileri etkileyen
bir yığın nedenler göz önüne alınmalıdır. Hastalık karmaşık bir olgudur. Bu olgu özel ya da
tek bir nedene bağlı olarak açıklanamaz. Aksine, nedenler ve etkenlerin zincirleme ve sürekli
etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

Bir hastalığın oluşumuna yol açan çeşitli nedenlerin bir bölümü ya da tümü saptanırsa
bu hastalığın önlenmesi, nedenlerin etkisini gidermeye yönelik uygun önlemlerin alınmasına
bağlıdır. İnsan, hasta olmamak ve hastalıktan kurtulmak için hep bir arayış içinde olmuştur.
Bunun için de sağlığın korunması gerekmektedir.
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1.4. Sağlığı Koruma

Herkesin kendine özgü sağlık durumu vardır. Kişinin sağlığının bozulmasını önlemek
ve daha iyiye götürmek için; hastalanırsa bu hastalığın erken dönemde bir sakatlık
bırakmadan tedavi edilmesi için; bir sakatlık oluşmuşsa bu sakatlığın olumsuz etkilerinin
giderilmesi için sağlık elemanlarına ve sağlık tesislerine ihtiyaç vardır.

Resim 1.12

Koruyucu önlemler, uygulandığı döneme, uygulamanın yaygınlığına ve uygulanan
yöntemin etkinliğine göre değişik derecede yararlı olur. Kişi, tam olarak hastalanmadan önce
hastalığı önleyecek ya da direncini arttıracak koruyucu önlemler alırsa, hasta olmaz ya da
hastalansa bile hastalığı hafif seyreder ve diğer kişileri etkileme olasılığı azalır.

1.4.1. Birincil Koruma

Koruyucu önlemler almaya genel olarak birincil (primer) koruma adı verilir. Bu
dönem, aynı zamanda “prepatojen” dönemdir. Prepatojen dönem, kişinin kendisini henüz
hasta hissetmediği dönemdir.

Resim 1.13
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Hastalık oluşumuna yol açan uyaranlarla ilk karşılaştığı andan itibaren kişinin
dokularında ve işlevlerinde değişiklikler ortaya çıkar. Bu değişiklikler ya kişide hastalık
belirtileri görülmeden dengenin yeniden sağlanmasıyla düzelir ya da hastalanır ve bunun
sonucu iyileşir, ya da sakat kalır veya ölür. Bu döneme "patojen dönem" denir. Kişi,
karşılıklı etkileşimde bulunduğu uyarana, doku değişiklikleriyle, doku değişikliklerinin
gösterilemediği durumlarda da değişik tepkilerle yanıt verir. Doku değişikliğinin ya da
tepkilerin başladığı andan itibaren klinik öncesi denilen bir dönem başlar. Değişiklik ve
tepkiler belirginleşince duruma klinik olarak tanı konulabilir. Klinik belirtilerin henüz ortaya
çıkmadığı klinik öncesi döneme ait bilgilerin yetersiz oluşu, hekimliğin henüz çözüme
ulaştıramadığı en büyük sorunlardan biridir. Bu nedenle ancak kimi hastalıklara klinik öncesi
dönemde tanı konulabilir.

Hekimlik açısından, prepatojen ve patojen dönemlerin tümü, bir hastalığın doğal gidişi
olarak belirtilir. Doğal gidiş, bir hastalık olgusunun başlangıcından sonuna kadar etken,
konakçı ve çevre arasındaki tüm ilişkileri kapsar.

Resim 1.14

Sağlığın daha iyiye götürülmesini ve koruyucu özel önlemleri kapsayan birincil
koruma, iki aşamadan oluşur. Birincil korumanın bu aşamaları aşağıda ayrıntılarıyla
belirtilmiştir:

1.4.1.1. Sağlığın Daha İyiye Götürülmesi

Bu önlem, herhangi bir hastalık ya da bozukluğu önlemeye yönelik değildir. Kişinin
genel sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar. Bu aşamada, kişiye verilmiş
sağlık eğitiminin ve güdülemenin çok önemli bir rolü vardır. Temiz su ve içinde
yaşanabilecek nitelikte bir konut sağlanması, katı ve sıvı atıkların sağlığa zarar vermeyecek
duruma getirilmesi, çevre kirlenmesinin önlenmesi vb. gibi çevresel önlemlerin yeterli ve
etkin bir şekilde alınmasının yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, aile
planlaması hizmetlerinin sunulması ve kişisel hijyen önlemlerinin alınması, sağlığın daha
iyiye götürülmesini olanaklı kılacaktır.
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1.4.1.2. Koruyucu Özel Önlemler

Sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir etkenin kişiyi etkilemesinden önce
alınan özel koruyucu önlemlerin tümü bu başlık altında toplanabilir. Laboratuvarlarda,
kliniklerde ve toplum içinde yapılan inceleme, araştırmalar sonucu, bu aşamadaki koruyucu
önlemlerin uygulanmasında büyük ilerlemeler olmuştur. Örneğin, bulaşıcı hastalıklarla
savaşta, önemli başarılar sağlanmıştır. Geçmiş yıllarda bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde
yararlanılan “bağışıklama ve kemoproflaksi” gibi özel önlemlerin yanı sıra, günümüzde
diğer hastalıkların önlenmesinde yararlanılan çeşitli koruyucu önlemler bu grupta sayılabilir.
Bunlar, hatalı beslenme sonucu yeterince alınamayan vitamin, mineral, protein ve özellikle
amino asitler gibi temel besin maddelerinin sağlanması, iş ve işçi sağlığı yönünden koruyucu
elbiseler ve maskeler kullanılması, kanser yapan bir yığın değişik maddelerden sakınılması,
vektör kontrolü, genetik danışmanlıkla genetik hastalıkların kuşaktan kuşağa sürmesinin
önlenmesi, amniyosentezle intrauterin tanı konularak doğmalık şekil bozukluğu olan
bebeklerin doğumunun önlenmesi ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen sosyo-ekonomik
koşulların düzeltilmesine çalışılması gibi önlemlerdir.

Resim 1.15

Duyarlı kişiyle etken arasındaki temas çok değişik nitelikte çevresel önlemlerle,
bulaşıcı bir hastalık söz konusuysa “ayırma izolasyon, tecrit ve karantina” uygulanarak
önlenebilir. Sağlık durumunu geliştirecek genel önlemler ve hastalık oluşturan etkene karşı
özel önlemler alınarak kişi dirençli kılınabilir. Özel önlemler arasında “aktif ve pasif
bağışıklama” ile kimi hastalıklarda uygulanan kemoprofilaksi sayılabilir. Eğer genel ve özel
önlemler, toplum çapında alınırsa daha etkili olur. Duyarlı kişinin etkenle karşılaşmasından
sonra, genel olarak herhangi bir belirtinin saptanamadığı başlangıç dönemi vardır.
Enfeksiyon hastalıklarında bu döneme “kuluçka dönemi” denir. Bu aşamada uygulanan
önlemler, toplum açısından pek önemli olmasa da kişi açısından önemlidir. Kimi enfeksiyon
hastalıklarında bu aşamada uygulanacak aktif ya da pasif bağışıklama, kemoterapi ya da
gama globulin uygulaması, sadece hastalık belirtilerinin gelişmesini önlemekle kalmaz,
enfeksiyonun bulaşmasını da önler.
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Resim 1.16

Değişik nitelikteki özel koruyucu önlemlerin etkinliği, uygulamaların yaygınlığı
oranında artar. Bir toplumda koruyucu bir önlem yaygın olarak kullanılırsa toplum çapında
sağlanan koruma oranı (Enfeksiyon etkenini alan bağışık ve bağışık olmayan kişilerdeki
hastalanma oranları arasındaki farkın, aşısızlardaki hastalanma oranına göre yüzdesidir.), o
koruyucu önlemin uygulandığı bireyler oranına göre daha yüksek olur. Eğer herhangi bir
hastalık yönünden toplumun büyük bir bölümünü (yaklaşık %80'ini) kapsayacak şekilde
koruyucu önlem alınırsa o hastalık ortadan kalkar.

Kuramsal olarak, koruyucu önlemlerin uygulanmasında dört aşama vardır. Birinci
aşama, bireylere uygulanan korumadır (kızamıklı bir hastayla temas eden duyarlı kişilere
gama globulin uygulanması gibi). Bundan sonraki aşamalarda uygulanacak önlemler,
organize edilmiş toplumsal çabaları gerekli kılar.

İkinci aşamada, toplumun belirli gruplarına oldukça yaygın bir şekilde uygulanan
koruma önlemleri söz konusudur. Koruyucu önlem uygulananların sayısına göre değişen bu
tür korumayla, hastalığın türüne ve grupların tutum ve davranışlarına bağlı olarak
önlenmesine çaba harcanan hastalık giderek daha seyrek görülür ve daha hafif bir gidiş
gösterir.

Resim 1.17

Üçüncü aşama, koruyucu önlemlerin toplum çapında yaygın olarak uygulandığı
aşamadır. Böylece, başlangıçta önemli durumda olan bir sağlık sorunu, giderek önemsiz bir
sorun durumuna gelir. Hastalık ya çok seyrek görülür ya da hiç görülmez olur. Ne var ki
hastalığın oluşumuna yol açan biyolojik, fiziksel, kimyasal ya da sosyal nitelikteki etmenler
varlığını sürdürür.
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Dördüncü ve son aşama “eradikasyon”dur. Kök anlamına gelen Latince radix
sözcüğünden üretilen bu terim, herhangi bir hastalığın kökünün kazındığını (eradike
edildiğini) söyleyebilmek için, o hastalığın hiç görülmemesi ve oluşumuna yol açan
etmenlerin tümüyle ortadan kalkması anlamına gelir. Eradikasyon, belirli bir bölgede, ülkede
(örneğin, İzlanda'da difteri ve tetanoz) ya da tüm dünyada (örneğin, çiçek hastalığı)
sağlanabilir.

Genel kural olarak herhangi bir koruyucu önlem ne kadar erken dönemde uygulamaya
konulur ve ne ölçüde yaygın kullanılırsa o derecede etkin olur. Diğer bir deyişle,
uygulamanın yapıldığı döneme ve yaygınlığına bağlı olarak her koruyucu önlem belirli
derecede bir etkinlik gösterir.

1.4.2. İkincil Koruma

Bu düzeyde alınacak koruma önlemleri erken tanı, uygun tedavi ve sakatlıkların
sınırlandırılmasından oluşur. Hastalığın başlangıç döneminde, daha doğrusu ilk belirtilerin
saptanabildiği dönemde uygulanacak olan erken tanı ve tedavi gibi koruyucu yöntemler,
toplum yönünden, hastalığın söz konusu olmadığı dönemde alınan önlemler kadar önemlidir.
Kişinin sağlığının korunmasında erken tanının yeri önemlidir. Erken tanı ve tedavinin
uygulanamadığı durumlarda, tüm belirtileriyle ortaya çıkan hastalığın tedavisine, nükslerin
önlenmesine ve sakatlıkların sınırlandırılmasına çalışılır. Böylece bu hastalıklardan ileri
gelebilecek sakatlıkların iyi ve yeterli bir tedaviyle en düşük düzeyde tutulması amaçlanır.
Özellikle kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, artrit ve yaşlılığa
bağlı süreğen (kronik) hastalıklarda bu önlem çok olumlu sonuçlar vermektedir.

Resim 1.18

Hastalığı ilerlemiş bir kişiyle karşılaşan hekim, bu hastanın hekime neden bu kadar
geç geldiğini, daha önce başvurmuş olsaydı hastalığının ilerlemesini engellemek için neler
yapılabileceğini kendisine sormak ve yanıtlamaya çalışmak çabasını göstermelidir. Vereceği
yanıt, kimi kez daha önce alınabilecek önlemlerin zamanında alınmayışını gösterecek kadar
suçlayıcı ya da hastalığın doğal gidişinde o güne kadar bilinmeyen bir etmeni ortaya
çıkaracak nitelikte ilgi uyandırıcı olabilir. Özellikle bu sonuncu durumda, hastalık olgusunu
daha erken dönemde durdurmaya yönelik çeşitli koruyucu önlemler alınabileceği ortaya
konabilir.
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1.4.3. Üçüncül Koruma

Bu düzeydeki bir korumada, herhangi bir hastalık olgusunu durdurmak yerine, hastalık
sonucu kişide oluşan “anatomik ve fizyolojik” değişikliklerle ortaya çıkan sakatlığın onun
yaşamındaki olumsuz etkilerini en düşük düzeyde tutmak söz konusudur. Bu tür koruma,
rehabilitasyonla sağlanır. Rehabilitasyonun amacı, hasta kişinin geri kalan gücünden en iyi
şekilde yararlanmasını sağlamak ve onun topluma yük olmasını önlemeye çalışmaktır.
Kişide görülen hastalıkların çoğunda, şimdiye kadar özel koruma yöntemleri
geliştirilemediği gibi, o kişiyi zamanında tedavi ederek sakatlığını sınırlandıracak önlemler
bulunamamıştır. Bu nedenle hekimlik, sakat kalanları, olanakların elverdiği ölçüde etkin bir
yaşam sürecek ve çalışabilecek duruma getirmeyi amaçlayan rehabilitasyon hizmetlerinden
yararlanır. Üçüncül korumada, kişinin sadece bedensel sakatlığının olumsuz etkilerini
gidermekle, yani medikal rehabilitasyonla, yetinilmeli, onun sosyal uyumunu sağlayacak
değişik önlemlere (sosyal rehabilitasyona) özel bir önem verilmelidir.

Resim 1.19
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Sağlığı korumanın ne olduğunu
açıklayınız.

 Tarihsel süreci araştırarak öğreniniz.

 Modern sağlık kavramını araştırınız.

 Hastalık kavramını araştırınız.

 Sağlığı korumanın aşamalarını
araştırınız.

 Dikkatli ve planlı çalışınız.

 Seri olunuz.

 Nazik ve kibar olunuz.

 Davranışlarınızda ölçülü olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME SORULARI

1. Hastalıkların tedavisinde büyü ve sihrin yanı sıra bitkilerden hazırlanan ilaçlar ilk
olarak ne zaman kullanılmaya başlamıştır?
A) MÖ 1300
B) MÖ 1400
C) MÖ 1500
D) MÖ 1600

2. Hasta olmamış birinin sağlığını koruyan ilk uygarlık hangisidir?
A) Mısır
B) Mitos
C) Hint
D) Çin

3. Modern sağlık anlayışına ne zaman ulaşılmıştır?
A) 17 yy.
B) 18 yy.
C) 19 yy.
D) 20 yy.

4. Birincil koruma döneminde kişinin henüz kendisini hasta olarak görmediği döneme ne
denir?
A) Prepatojen dönem
B) Patojen dönem
C) Primer dönem
D) Proflaksi dönem

5. Kuramsal olarak koruyucu önlemlerin uygulanmasında kaç aşama vardır?
A) Dört
B) Üç
C) İki
D) Bir

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değerlendirerek eksik olduğunuz konuyu ve kazanımlarınızı belirleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin Değerlendirmenin

Adı Soyadı: Başlama Saati:

Sınıfı: Bitirme Saati:

Numarası: Kullanılan Süre:

Ölçütler

İşlem Basamakları
Evet Hayır

1. Sağlık kavramının tarihsel sürecini hatırlayabildiniz mi?

2. Modern sağlık anlayışını kavrayabildiniz mi?

3. Ülkelerin sağlık politikasını oluşturan özellikleri hatırlayabildiniz
mi?

4. Sağlığın korunması için gerekli kavramları hatırlayabildiniz mi?

5. Hastalık kavramını hatırlayabildiniz mi?

6. Birincil koruma nedir? Hatırlayabildiniz mi?

7. İkincil koruma nedir? Hatırlayabildiniz mi?

8. Üçüncül koruma nedir? Hatırlayabildiniz mi?

9. Koruyucu önlemleri hatırlayabildiniz mi?

10. Koruyucu önlemlerin aşamalarını hatırlayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti-1’i tekrar ediniz. Kavramakta güçlük
çektiğiniz konularda öğretmeninize danışınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette sağlığımızı korumak için gerekli olan kişisel ve çevresel faktörleri
öğreneceksiniz.

 Çevrenizde bulunan bir kütüphaneye giderek koruyucu sağlık hizmetlerini,
kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini, çevreye yönelik koruyucu sağlık
hizmetlerini araştırınız.

 Çevrenizde bulunan iki farklı sağlık kuruluşuna giderek buradaki kişiye ve
çevreye yönelik sağlığı koruma aşamalarını öğreniniz ve karşılaştırınız.

 Araştırma konularından bir tanesini seçerek sınıf ortamında sunumunu yapınız.

2. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlığımızı koruyabilmek için sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmamız gerekir. Sağlıklı
yaşam tarzı kişisel ve çevresel faktörlere bağlıdır. Bu iki faktörün kalitesi, kişinin sağlıklı
yaşam kalitesini de arttırır.

Sağlıklı yaşam sadece beden hareketleri yapmak değil vücudumuz kadar ruhumuzu da
kapsayan bir yaşam biçimi olmalıdır.

Resim 2.1

Güzel gençler, doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır, güzel yaşlılar yaşlanmasını
bilen sanat eserleridir.

WALTER WİNCHER

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Kişiye Yönelik Sağlık Hizmetleri

Bireyin kendi çabasıyla alacağı kimi önlemler, onun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine
yardımcı olur. Kişinin en iyi sağlık danışmanı kişinin kendisinden başkası değildir.

2.1.1. Kişisel Sağlık

İnsan sağlını koruyabilmek için tıp dünyası her gün kendini geliştirmeye devam
ediyor. Birçok sağlık sorunu daha ortaya çıkmadan, ortaya çıkma ihtimaline karşın genetik
düzeyde iken tanımlanabilmektedir. Tüm bu bilimsel ilerlemeler, hastalıkları oluşturan
bakterilere, virüslere, parazitlere, mantarlara göz açtırmıyor. Ancak, tüm bunlar yeterli mi?
Elbette, hayır. Kaliteli bir hayat için sağlıklı bir hayata ihtiyaç vardır. Her birey kendi
sağlığını öncelikle kendisi için korumalıdır.

Resim 2.2

İnsanın sağlığının korunması sadece fiziksel özelliklerinin sağlığından ibaret değildir.
Kişinin ruh sağlığının da fiziksel sağlığı kadar koruması gerekmektedir ki kişi o zaman
sağlıklı sayılabilsin. Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmak, kişi yaşamını anlamlı kılar.
Kendisini ruhsal yönden sağlıklı hissedenlerin bugüne ve geleceğe bakışı bile farklı olur,
yaptıklarından zevk alır ve gelecekten olumlu bir beklentisi olur. Bu durum her şeyi
tozpembe görme anlamına gelmez. Zaten öyle bir yaklaşım, kişiyi gevşekliğe, hareketsizliğe
ve olup bitenlerin tümünü olduğu gibi kabul edip uğraş vermekten kaçınmaya götürür.
Ruhsal sağlığı yerinde olan bir kişi, bir ölçüde stresli olan, gerek kendisi gerekse çevresini
daha iyiye ve olumluya götürmek isteyen, bunun için kimi girişimlerde bulunan ve bu
yaptıklarından haz alan kişidir. Kendisi ve çevresiyle barışık olarak daha iyiye doğru uğraş
vermek, ruh sağlığının yerinde olduğunun göstergesidir.

2.1.2. Sağlıklı Beslenme

İnsanoğlu için doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları edinmek vazgeçilmez bir
zorunluluktur. İyi bir beslenme, üç temel besin kaynağı (protein, yağ, karbonhidrat),
vitaminler ve mineraller arasında sağlıklı bir denge kurmakla mümkündür. Karbonhidratlar,
proteinler ve yağlar ne kadar dengeli tüketilirse o kadar sağlıklı besleniriz. Her bireyin
kendine özgü beslenme alışkanlığı vardır. Ancak, kişilerin yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri,
mesleği ve benzeri faktörlerini de dikkate almaları gerekir.
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İnsanların yaşam biçimleri değiştikçe beslenme alışkanlıkları da değişim
göstermektedir. 1980’li yıllardan sonra, dünyadaki en kötü hastalıklar kadar şişmanlık
(obesite) da ulusların hatta dünya sağlık örgütünün mücadele ettiği hastalıkların başında
gelmektedir. İstatistiklere göre şişmanların daha çabuk yaşlandıkları, şeker hastalığı, damar
sertliği, kalp hastalıkları, karaciğer ve safrakesesi hastalıkları, tansiyon yüksekliği, akciğer
hastalıkları, romatizmal hastalıkların tehdidi altında bulundukları belirtilmektedir.

Resim 2.3

İster az gelişmiş isterse de çok gelişmiş olsun tüm bu ulusların ortak sorunu yanlış,
yetersiz ve dengesiz beslenmedir. Toplumlarda görülen birçok hastalığa yanlış besin seçimi,
yanlış besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanması neden olmakta ve bu
durum beslenme sorunlarının boyutlarının her geçen gün Kronik beslenme yetersizlikleri,
şişmanlık, anemi, raşitzm, vitamin-mineral eksiklikleri, kanser, kalp-damar hastalıkları,
diyabet, diş çürükleri vb. hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Birçok hastalığın
temelinde çocukluktan başlayan yanlış beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Sağlıklı
beslenme alışkanlıkları kazanmak için yapılması gereken her şey kişinin kendi elindedir.
Önemli olan bunu gerçekten istemek, ertelemeden, geciktirmeden yaşam tarzı hâline
getirmektir.

Sağlıklı beslenmenin püf noktaları aşağıda belirtilmiştir:

 Beslenmenizdeki birkaç küçük değişikliğin sağlığınızda önemli farlılıklar

yaratabileceğini daima hatırlayın.

 İyi beslenme sizinle başlar. Evde, kafeteryada ya da işte, iyi beslenme sağlıklı

yaşam şeklinin bir parçasıdır.

Resim 2.4
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 Aşamalı değişiklikler yapın. Süper besin diye bir şey yoktur. Beslenme

alışkanlıklarınızı bir gecede değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

 Tüketimde aşırıya kaçmayın. Porsiyon ölçülerinizi küçük tutun (Sofradan tam

doymadan kalkmayı alışkanlık edinin.).

 Yemek yaparken ızgara, buğulama, haşlama gibi yöntemleri tercih edin.

 Daha az yağ tüketin.

 Omega 3 yağ asitleri ve DHA (doksa hegzanoik asit) yönünden zengin besinler

(ceviz, keten tohumu, badem, fındık, fındık yağı, semizotu, zeytinyağı, balık ve

balık yağı) tüketin.

 Katı yağlardan, etlerin görünen yağlarını yemekten kaçının.

 Sebze ve meyveleri kabukları ile çiğ tüketmeye özen gösterin.

 Günlük tuz tüketimini azaltın (Günlük ihtiyacımız sadece 4–5 g’dır.).

 Şeker ve kafein tüketimini azaltın (Şeker boş kaloridir. Kafein ise bir iki fincan

üzerinde içildiğinde sinir sistemini uyararak uyku problemi yapabilir ve kalp

atımlarının hızlanmasına sebep olabilir.).

 Bol bol sıvı (günde 8 – 10 bardak arası su ve bitkisel çay) tüketin.

 Fiziksel aktivitenizi arttırın (Bizden önceki nesillerin çok besin tüketip daha

sağlıklı olmasının en önemli nedenlerinden biri onların bize göre daha hareketli

olmasıdır.).

 Duyumlarla hareket etmeyin. Kişisel özelliklerinize, beslenme alışkanlıklarınıza

göre diyetistenden en uygun beslenme programını öğrenin.

2.1.3. Uygun Giyim

Sağlığın korunabilmesi için dış ortam koşullarına göre giyinilmesi gerekir. Bu amaçla
değişik giysiler kullanılır. Giyecekler hava, mevsim ve sıcaklık şartlarına uygun olmalıdır.
Giyeceklerin cildi tahriş etmeyecek, alerji yapmayacak, teri emebilecek özellikteki
maddelerden yapılmış olması gerekmektedir. Giysiler ya keten, pamuk gibi bitkisel ya da
yün, deri, kürk ve ipek gibi hayvansal ya da naylon, terilen, dakron gibi sentetik
maddelerden yapılır. Giysiler, sağlık açısından kimi niteliklere göre değerlendirilir. Bu
nitelikler, sıcaklığı tutma, hava ve gazları geçirme, ıslanma ve kuruma, dış sıcaklığı emme
olarak dört grupta değerlendirilir.

Resim 2.5



24

Herhangi bir giysinin özgül ağırlığı ne kadar azsa ve ne kadar seyrek dokunmuşsa
vücut sıcaklığını tutma yeteneği o derece fazladır. Bu nedenle yünlü giysiler diğerlerine
kıyasla sıcaklığı daha fazla tutar. Giysilerin hava ve gazları geçirme yeteneği, derinin
solunumu ve terin buharlaşması yönünden önemlidir. Keten kumaşların hava geçirme
yeteneği çok az; pamukluların biraz daha iyi ve yünlü kumaşların çok daha iyidir.

Resim 2.6

Giysilerin ıslanma yeteneği, ham maddesinin türüne ve iplikler arası boşluklarının
yaygınlığına bağlıdır. Hayvansal ham maddelerden yapılan yünlüler geç ve güç ıslanır.
Pamuk, keten ve ipek gibi bitkisel ham maddelerden yapılan kumaşlarla sentetik kumaşlar
çok çabuk ve kolayca ıslanır. Dış sıcaklığı emme yeteneği, giysinin rengine göre değişir.
Güneşten gelen termik ışınları yansıtıp geri gönderdiği için, beyaz renkli giysiler sıcaklığı
pek emmez, dolayısıyla vücudu serin tutar. Oysaki bu ışınları yansıtmayıp emen koyu renkli
giysiler vücudun ısınmasına neden olur. Yaz aylarında giyilecek en uygun giysiler, beyaz ve
açık renk kumaşlardan yapılanlardır.

Kişi sağlığı açısından, ıslak giysilerin, kişiyi üşütmek ve terin buharlaşmasını
engellemek gibi sakıncaları vardır. Keten ya da pamuktan yapılmış giysiler, ıslandığı zaman
emdikleri suyu buharlaştırırken deriden aşırı derecede ısı alır ve vücudun üşümesine neden
olur. Ama yünlü kumaşlar, suyu oldukça yavaş buharlaştırdıklarından kişiyi pek üşütmez.
Islak giysilerin toz ve mikrop tutma olasılığı da kuru giysilere göre çok daha fazladır.

Resim 2.7
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Sağlık açısından çamaşır, elbise ve ayakkabı gibi giysilerde aranacak nitelikler şöyle
özetlenebilir:

 Vücuttan fazla ısı kaybını önlemelidir.

 Sıcak bölgelerde vücudu dış ısının etkisinden, yakıcı güneş ışınlarından ve

soğuk bölgelerde çevrenin soğuğundan korumalıdır.

 Toz, toprak vb. kirlerden, yağmur ve kar gibi dış etkenlerden vücudu korumalı,

kolay temizlenmeli ve dezenfekte edilirse bozulmamalıdır.

 Deri solunumuna, terlemeye ve ter buharlarının dışarıya çıkmasına engel

olmamalıdır.

 Değişik organların çalışmalarına ve özellikle dolaşım, solunum, sindirim ve

hareket sistemlerinin görevlerine zarar vermemelidir.

 Büyümeye ve rahat harekete engel olmamalıdır. Bu durum, özellikle ayakkabılar

için önem taşımaktadır.

 Deriyi zedelememelidir. Ayrıca, kumaş boyalarının alerji, dematit vb. gibi

rahatsızlıklara neden olabileceği unutulmamalıdır.

 İç çamaşırları, çorap, terlik gibi kişisel giyim malzemeleri başkalarıyla

paylaşılmamalıdır.

Vücudun kirlenmesine yol açabilecek işlerde önlük; ellerin kirlenmesine yol
açabilecek işlerde eldiven giyilmelidir. Ayrıca yapılacak iş sırasında ellerin, vücudun,
gözlerin, kulakların, baş ya da ayakların korunmasını gerektiren bir durum ya da tehlike
varsa özel koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Bu giyecekler tüm iş uygulaması süresince
çıkartılmamalıdır.

Sağlığa uygun giysiler, vücudu dış ortamın tüm etkilerinden koruyan, mümkün
olduğunca teri emebilen, alerji ve kokuya neden olmayan doğal maddelerden yapılan
giysilerdir. Ayrıca serbest harekete olanak vermeyen giysiler rahatsızlık vericidir. Tüm
giyecekler seçilirken önce rahatlığın amaçlanması en doğru yaklaşımdır.

2.1.4. Temizlik ve Hijyen

Sağlıklı yaşayabilmemizin önemli kurallarından biri hastalanmamayı becerebilmektir.
Bunun için de önce kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz.

Sadece el ve yüz yıkamak ya da tırnak bakımımızı yapmak gibi son derece kolay ve
zaman almayan işler bile onlarca mikroptan uzak kalmamızı sağlayacaktır.

 El ve Tırnak Bakımı: Ellerimiz mikropla en çok karşılaşan ve dolayısı ile

bunları taşıyabilen organlarımızdır. Bu yüzdendir ki ellerimizi yıkarken avuç içi,

el sırtı, parmak araları gibi bölümlerini yani hemen hemen her yerini

ovuşturmaya dikkat etmeliyiz.
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 En az 30 saniye süreyle tırnak aralarının sabun ile iyice yıkanmasının gerektiği

unutulmamalıdır. El tırnakları oval kesilmelidir. Kurulamak için kullandığımız

havluların nemli olmamasına özen göstermeliyiz. Eğer olanak varsa evde

herkesin özel havlusu olmalıdır.

Resim 2.8

 Yüz ve Boyun: Bol sabunlu su ile yıkanmalı, sonrasında iyi durulanmalıdır.

 Banyo: Kişisel temizliğin en önemli parçalarından biri de banyo yapmaktır.

Banyo, derimizin sağlığı dolayısı ile bizim sağlığımız için çok önemlidir. 37–

38ºC sıcaklıktaki banyolar derideki kirleri ve salgıları temizleyerek kişide

rahatlık duygusu oluşturur. Banyoların geceleri yapılmasında yarar vardır.

Böylece, derideki tüm damarlar genişleyerek iyi bir kanlanma sağlanır ve bu

durum yorgunluğa neden olan artık maddelerin terle atılmasına yol açarak kişiye

canlılık kazandırır. Yani derimizin görevini yapmasına olanak sağlar.

Resim 2.9

Bu yüzden haftada en az iki üç kez banyo yapılmalıdır. Bol su ve sabunla

yıkanmalı, koltuk altı tüyleri (kirlenince pis kokuya neden olacağı için) düzenli

olarak temizlenmelidir.
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Vücut temizliği kadar saç bakımı ve temizliği de önemlidir. Çünkü, kimi
enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli saçlara ve o kısımdaki deriye kolaylıkla
yerleşebilir. Saçlı derinin iyi bir kan dolaşımına ihtiyacı vardır. Bunun için
günde birkaç dakikalık soğuk su masajı ve temiz hava sirkülasyonu yeterlidir.

Ayaklar her gün yıkanmalı ve yıkandıktan sonra, özellikle parmak araları iyice
kurulanmalıdır. Aksi hâlde buradaki nemli ortam, mantar enfeksiyonlarının
oluşmasını kolaylaştırır. Ayak tırnakları el tırnaklarından farklı olarak düz
kesilmeli bu sayede tırnak batmaları önlenmelidir. Ayakkabılar ne çok bol, ne de
çok sıkı olmalıdır. Deri ayakkabılar, hava akımına izin verdiği için diğer
ayakkabı türlerine göre tercih edilmelidir.

 Ağız ve Diş Bakımı: İnsanlarda sindirim ağızda başlar. İyi bir sindirim

yapabilmek için ağzımızın ve dişlerimizin sağlıklı olması gerekir. Bunun için

dişlerimizi günde en az iki kez fırçalamalıyız. Diş fırçamızı altı ayda bir

değiştirmeliyiz. Yılda en az bir kere diş doktoruna gitmeliyiz. Kişinin beslenme

alışkanlığı ve diş temizliğine verdiği önem de dış sağlığını etkiler.

Resim 2.10

 Ev Temizliği: Kişisel temizliğimiz sağlığımız için ne kadar önemli ise içinde

yaşadığımız evin temizliği de o kadar önemlidir. Bunun için temizlik işleri

planlanmalı ve uygun temizlik malzemeleri seçilmelidir.

Resim 2.11
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 Mutfak Temizliği: Bulaşıklar, günlük yıkanmalıdır. Çöp kutusunun kapağı her

zaman kapalı tutulmalıdır. Sineklerle mücadele edilmelidir. Buzdolabı ve raflar

haftada bir silinmelidir.

 Tuvalet ve Banyo Temizliği: Buralar genellikle nemli ortamlar olduğu için

deterjanlarla günlük olarak yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Havalandırılmasına

dikkat edilmelidir. Tuvalet kâğıdı gibi hijyenik malzemelerin kullanılmasının

kişisel temizliğimize katkısı olacaktır.

 Odaların Temizliği: Özellikle yataklarımız sabahları vücut ısımızdan dolayı

nemli olur. Nemli ortam mikrop ve bakteri üremesini kolaylaştırır. Bundan

dolayıdır ki odalar ve yataklarımız günlük olarak 20–25 dakika

havalandırılmalıdır. Çok sıcak tutulmamasına dikkat edilmelidir. Yatak odaları

18–20 C’yi geçmemelidir. En geç iki haftada bir çarşaflar değiştirilmelidir.

2.1.5. Bedensel Sağlık

Kişinin sağlıklı olabilmesi için daha önce değinilen kişisel sağlık, beslenme, uygun
giyinme, temizlik ve hijyen vb. gibi önlemlerin dışında, solunum ve sindirim sisteminin
düzenli çalışmasını sağlamak, beden hareketleri yapmak, düzenli uyumak ve dinlenmek,
temiz havadan ve güneş ışığından yeterince yararlanmak ve olumlu bir yaşam biçimi
uygulamak gibi kimi başka önlemleri de almak gerekir. “Sağlık” deyince çoğu kişinin aklına
yalnızca bedensel sağlık gelir. Oysa sağlıklı olmak, beden sağlığı yanında ruh sağlığını da
içerir. Ne kadar “sağlıklı” olursanız olun, kendinizi yine de “iyi” hissetmeyebilirsiniz.
Bedensel sağlık ile ruh sağlığı arasında keskin bir sınır yoktur. Birbirlerini hem olumsuz hem
de olumlu yönde etkileyebilirler.

Resim 2.12

 Solunum: Vücudun gereksinimi olan oksijeni almak ve karbondioksidi atmak

ancak solunum sisteminin doğru çalışmasıyla olanaklıdır. Her soluk alışımızda

500 ml hava akciğerlere gider. Derin soluk alışlarda bu miktar 2000 ml’ye kadar

çıkar. Hava burun yoluyla alınmalıdır. Böyle yapılırsa akciğerlere gitmeden

önce havanın ısınması, nemlenmesi ve içindeki zararlı ve zedeleyici kimi

parçacıkların burun mukozası tarafından tutulması mümkün olur. Ağızdan soluk

alınması durumunda bu olumlu mekanizmadan yaralanılamaz.
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 Sindirim: Sindirim sistemi, aldığımız gıdalardan vücudumuzun ihtiyacı olan

maddeleri ayıklar. Bunları kan dolaşımına verir ve sindirilmeyen atıkları dışarı

çıkarır. Alınan besinlerin iyi bir şekilde sindirimi ve sindirilmeyen artıkların

dışkı şeklinde düzenli olarak dışarı atılması sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Dışkılama, günde bir veya iki kez gerçekleşir. Dışkılama alışkanlığı, kişinin

yaşına, beslenme alışkanlığına ve günlük fiziksel aktivitelerine bağlı olarak

değişir. Düzenli bir şekilde besin alınması ve sindirim sistemini zedeleyecek

maddelerin alımından kaçınılması gibi yararlı önlemlere yeterince özen

gösterilmelidir. Günde üç öğün yemek yenmelidir. Sindirimin ağızda başladığı

unutulmamalı ve yiyecekler iyi şekilde çiğnenmelidir. Yemekten sonra sindirim

işlevini olumsuz yönde etkilememek için, iki öğün arasında kimi yiyecekleri

atıştırmaktan ya da çok soğuk ve sıcak sıvı almaktan kaçınılmalıdır. Günlük

besinlerin sindirilemeyen kısımlarının her gün dışarıya atılması gerekir. Bu

yapılmadığı zaman kabızlık, peklik durumu ortaya çıkar. Bu durumla

karşılaşmamak için;

 Düzenli tuvalet alışkanlığı edinilmeli,
 Yeterince meyve ve sebze tüketmeli,
 Hareketli bir yaşam oluşturmalı,
 Yeterince sıvı almalıdır.

Resim 2.13

 Beden hareketleri: sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarmak için, kişi yeterince

hareketli bir yaşam sürmelidir. Kişi hareket ederken kasların gelişmesini ve kas

tonisitesinin artmasını sağlar. Bu durum, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır.

Hızlanan kan dolaşımı, vücuttaki artık maddelerin böbrekler ve deri yoluyla

dışarı atılmasını ve böylece organların artık maddelerden arınmasını sağlar.

Organlara giden kanın artması, genel metabolizmayı önemli ölçüde hızlandırır.

Ayrıca, barsak peristaltizmi artar ve kabızlık önlenmiş olur. Kişi, vücudunu dik

tutmalıdır. Dik vücutla kişi daha kolay nefes alır, daha canlı görünür ve kendini

dinç hisseder. Vücudun bu normal duruşuna sadece yürürken ya da ayakta

dururken değil, otururken ve çalışırken de dikkat etmesi gerekir.
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Resim 2.14

 Dinlenme ve uyku: yorgunluğu gidermek için dinlenmeye ihtiyaç vardır.

Yorgunluk kendini iki şekilde gösterir. Biri kas yorgunluğu diğeri beyin ve sinir

sistemi yorgunluğudur. Kişinin ağır beden hareketleri yapmasından sonra,

kasların sinir uyarılarını yanıtlayamayacak hâle gelmesi ve metabolizmanın

hızlanması sonucu vücutta laktik asit birikmesi kas yorgunluğu olarak

tanımlanabilir. Kasların normal çalışma işlevini yerine getirebilmesi için kişinin

dinlenmesi gerekir.

Resim 2.15

Beyin ve sinir sistemi yorgunluğu, 24 saatte bir kez düzenli bir şekilde kendini
gösterir ve vücut dinlenme durumuna geçerek bilinç kaybolur. Uyku, yorulan ve
yıpranan sinir sisteminin bakıma alındığı bir dinlenme dönemidir. Bu süreç
boyunca, gün içinde öğrenilenler ayıklanıp depolanır. Beyin bir sonraki güne
hazırlanır. Yetişkin bir insanın günlük uyku gereksinimi yedi sekiz saat
kadardır. Ancak, bu süre kişilere göre önemli değişiklikler göstermektedir.
Kaliteli bir uyku için;
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Resim 2.16

 Her gün aynı saatte uyanın.
 Gündüz vakti olabildiğince aydınlık ortamlarda bulunun.
 Sabah çalışmaya başlamadan önce biraz yürüyüş yapın (İşe yürüyerek

gidebilirsiniz.). Günlük yürüyüş süresi ortalama 45 dakikadan kısa
olmasın.

 Aldığınız kafeini (kahve, çay, çikolata) kısıtlayın. Günde 2 fincandan fazla
kahve içmeyin. Uykuya dalmakta veya sürdürmekte sorununuz varsa
kafeini tamamen hayatınızdan çıkarın.

 Mümkün ise sigarayı azaltın. Uyku ile ilgili sorununuz varsa sigarayı
tamamen bırakmaya çalışın.

 Alkol alımını kısıtlayın. Uyku ile ilgili sorununuz varsa alkollü
içeceklerden tamamen uzaklaşın.

 Uykunuz gelirse gündüz vakti kısa süreli uyuyabilirsiniz ama gece
uykusuzluk çekiyorsanız gündüz uyumamalısınız.

 Yatak odanızı çalışma odası olarak kullanmamalısınız.
 Yatağınızın özelliklerini gözden geçirin. Sağlıklı bir uyku için yattığınız

yatağın özellikleri de çok önemlidir. Çok sert bir yatak uyumanızı
zorlaştırırken çok yumuşak bir yatak bel ağrılarıyla uyanmanıza neden
olabilir. Yatağınızın ortopedik özellikler taşımasına dikkat etmelisiniz.

 Yatak odanız ısı, ışık ve gürültü açısından sizi rahat ettirecek şartlarda
olmalıdır.

 Uyumadan 1 saat önce günlük aktiviteyi bitirin.
 Sonra yatağa girin, gözlerinizi kapatıp uykuya dalmanın keyfini çıkarın.

2.2. Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Canlılar, çevre olmadıkça yaşayamaz. Çevre, insan veya başka bir canlının yaşamı
boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel
unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını
oluşturur. Aynı zamanda dış güçler, organizmanın bulunduğu yerdeki diğer canlılarla fiziksel
ve kimyasal koşullardan oluşur.
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Doğada hiçbir canlı tek başına bulunamayacağı gibi, belirli fiziksel ve kimyasal
koşulların karşılanamadığı bir ortamda varlığını da sürdüremez. Bu nedenle dış güçlerin
etkisinden uzak ve boşlukta bir yaşam düşünülemez. Kişilerin sağlıklı oluşunda kişisel
faktörler kadar kişinin yaşadığı çevresel faktörlerin de kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal
durumları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaptığı bilinmektedir.

2.2.1. Gıda Sağlığı

İnsanlar tarafından yenilip içilebilen maddeler olarak tanımlayabileceğimiz gıda,
barınma ve giyinme ile birlikte yaşam için en temel gereksinimdir. Çağımızda, bilim ve
teknolojideki gelişmelere paralel olarak gıda-beslenme-sağlık ilişkisi, bilinçli toplumların
üzerinde önemle durduğu bir konu hâline gelmiştir.

Resim 2.17

Sağlıklı bir gıda, hijyenik, temiz, bozulmamış olmasının yanında en önemlisi içinde
sağlığa zararlı maddeler bulundurmayan güvenilir gıdadır. Gıdayı satın aldığımızda kontrol
etme hakkımız vardır. Ancak, her gıdayı tam anlamıyla inceleme şansımız yoktur. Bunun
için gıdalarımızı alırken gıda sağlığı anlamında güvenilir ve denetimden geçmiş gıdalar
tercih edilmelidir. Sağlıklı gıda ürünleriyle beslenme, insanın büyümesi ve gelişmesi, sağlıklı
ve üretken olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli olan sağlıklı besinlerin alınmasıdır.
Sağlıklı gıda ve besinler, sağlıklı büyümek, gelişmek (özellikle zekâ gelişimi) için yeterli ve
dengeli beslenmek için şarttır. Sağlıklı beslenme, dokuların yenilenmesini ve bağışıklık
sisteminin sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Yetersiz, sağlıksız ve dengesiz beslenme vücut
direncini azalttığından hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta ve hastalıklar daha ağır
seyretmektedir. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ürünlerle beslenmeye ihtiyacımız olduğu da
bir gerçekten öte en doğal hakkımızdır.

Gıda sağlığı ve kendi sağlığımız için gıda satın alırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 Taze Seçin: Meyve ve sebzelerin görünümünün mümkün olduğunca taze
olmasınadikkat edin. Çok yaş görünümde, üzerinde lekeler olan ve hafif
çürümüş veya üzerine öz suyu bulaşmış sebze ve meyveleri almaktan kaçının.
Sadece görünümün gıdanın güvenli oluşunun bir garantisi olmadığını da
unutmayın.
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Resim 2.18

 Paketi İnceleyin: Üzerinde delikler olan paketleri seçmeyin. Eğer taze et veya
tavuk paketinden et suyu sızıyorsa paketi bir başka poşetin içine yerleştirin.
Böylece alışveriş arabanıza aldığınız diğer gıda veya malzemeye bulaşmayı
önlersiniz. Her zaman balık veya et almadan önce meyve ve sebzeleri satın alın
ve naylon poşetlere koyun.

 Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin: Soğukta muhafazası gereken bir gıdanın
soğuk olmadığını hissederseniz almayın. Soğutucu ve donduruculardaki
sıcaklıkölçerleri kontrol edin (Taze meyve ve sebze 10 C; süt ve süt ürünleri 4
C; et, balık, tavuk 2ºC; dondurulmuş gıda -18 C gibi).

 Son Kullanma Tarihini Kontrol Edin: Ambalajın üzerindeki son kullanma
tarihini okuyun. Bu tarihler yazılırken gıdanın 4ºC veya 2ºC sıcaklıklarında
saklanacağı dikkate alınır. Bazen raf ömrü sadece tahmini bir değerdir. Bu
nedenle gıda, bu sıcaklık koşullarında tutulmamışsa son kullanım tarihinin bir
önemi kalmayabilir. Bazen peynir ve meyve, sebze gibi gıdalar paketten
çıkarıldığında küflenmiş olabilir. Hemen hemen tüm peynir, meyve, sebze ve
hazır salatalar küfle bulaşıktır. Ancak gözle görülemez. Zaman içinde küf
gelişimi görünür hâle gelir. Mümkün olduğunca gıdayı taze alın ve uygun
koşullarda muhafaza edin, hazırlayın ve tüketin.

 Süt Ürünlerinin Tarihini Kontrol Edin: Bu ürünlerde genellikle belli bir
tarihe kadar “kullanma tarihi” yer alır. Bu ürünlerin 4ºC sabit sıcaklıkta
saklanacağı var sayılmaktadır. Eğer sıcaklık 10ºC ise bu ürünlerin muhafaza
edilebilirliği 4 kez azalır. Özellikle süt, en sıcak kısım olan buzdolabının
kapağındaki raflara yerleştirilmemelidir. Kolay bozulabilir nitelikte olan taze
süt, et, tavuk, balık gibi gıdalar buzdolabının arka duvarına doğru
yerleştirilmelidir.

 Yumurtaları Kontrol Edin: Markette yumurtalar 4ºC’de tutulmalıdır. Oda
sıcaklığında bekletilen yumurtaları almayın. Yumurtaların kabuğunda patojen
(hastalık yapıcı) “salmonella enteridis” mikroorganizması bulaşması olabilir ve
yumurtanın içine de geçebilir. 7ºC’den daha düşük sıcaklıklarda bu
mikroorganizma yeteri kadar nem olmadığı için çoğalamaz. Yumurtalarda kırık,
çatlak ve aşırı kir olmamasına dikkat edin. Yumurtanın tazeliğini tavaya
kırdığınızda test edebilirsiniz. Genel olarak tavaya kırıldığında yumurta akının
7,5 cm çapı aşmaması, sarısının ise 0,1-1,3 cm yükseklikte olması gerekir.



34

Resim 2.19

 Taze Balık, Et, Tavuk Seçimi: Etin kırmızı rengine miyoglobin isimli doğal bir
pigment neden olur. Bu pigment, doğal boyar madde, hindi ve tavuk etlerinde
daha azdır. Genellikle parlak kırmızı renkli sığır eti tazeliğin göstergesidir.
Ancak bunun, etin güvenli oluşu ile bir ilgisi yoktur. Etin pişirilmesiyle bu
pigmentin rengi kahverengiye döner. Bu renk de mikrobiyolojik yönden etin
tehlikesiz olduğunu ifade etmez. Bazen azotlu gübrelerle yetiştirilen sebzelerle
et birlikte pişirildiğinde kalıntı nitratlardan dolayı etin rengi kahverengi-kırmızı
olabilir. Kürlenmiş et ürünlerinde de et rengi kırmızıdır. Kürleme işleminde
nitrat ve tuz kullanılır. Sosislerde nitrit ilavesi çok tehlikeli patojen olan
clostridium botulinum mikroorganizmasının gelişmesini önler. Bazen
dondurulmuş tavuk bacakları ve kanatları pişirildiğinde renk koyulaşır. Bunun
nedeni, tavuğun gözenekli kemiklerinden hemen yakındaki kaslara kanın
sızması ve pişirme ile rengin koyulaşmasıdır. Eğer pastörizasyon sıcaklığında
pişirme yapılırsa tehlike kalmaz.

Resim 2.20

 Donmuş ve Buzdolabında Saklanan Gıdaların Alınması: Sıcaklık artışını
önlemek için bu tür gıdaları alışverişinizin sonuna doğru alın. Dondurucunun
dolum çizgisinin altında kalan ürünleri almaya özen gösterin. Eğer paketin
üzerinde buz kristalleri varsa gıdanın dondurucuda uzun süre tutulduğunu
gösterir. Eğer dondurucuda sıcaklık değişimi + veya - 9,5 C ise defrost
(çözünme) ile donmuş gıdanın yüzeyinde ısınma olur ve sıcaklık yeniden
düştüğünde yüzeydeki serbest su donar ve gıdanın yüzeyi su kaybeder. Bu bir
kalite sorunudur.
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 Sıcak Şarküteri Tipi Gıdaların Seçimi: Bu ürünler 65–66 C’de sunulur. Bu tür
gıdaları da alışverişinizin sonuna doğru alın ve patojen canlıların canlı
kalabileceğini dikkate alarak en çok 4 saat içinde tüketin. Geri kalan kısımlarını
ise saklamadan atın. Eğer bu gıdaları saklamak istiyorsanız satın aldıktan 2 saat
içinde buzdolabına koyun ve 15 saatten az bir sürede 7ºC soğuması için 2,5
cm’den daha az kalınlıkta bir kaba aktarın. Aksi hâlde güvenli görünen bir gıda
(pişmiş tavuk, et yemekleri gibi) kusma, ishal ve muhtemelen felce neden
olabilir.

 Makarna, Hububat ve Diğer Kuru Gıdaların Seçimi: Bu ürünlerde görünür
böcek vb. olmamalıdır. Hububat türü gıdalarda böcek yumurtaları bulunabilir.
Eğer ılık ve nemli bir ortamda gıdayı saklarsanız bu yumurtalar canlı böceklere
dönüşür. Bu ürünleri satın aldığınız raflara da dikkat edin, bulaşmanın olduğunu
gösteren ipuçları olabilir.

 Konserve Gıdaların Seçimi: Kutularda herhangi bir açılma olup olmadığını
mutlaka kontrol edin. Kutunun tepesi veya tabanındaki tümsek oluşumları
tehlikelidir. Hatalı konserve gıda tüketimi ölüme yol açabilir. Çoğu kez bu
bombe oluşumları, gıdanın asitlerin teneke lakı ile reaksiyonu sonucu oluşan
hidrojen gazı nedeniyledir. Fakat ne yazık ki “clostridium botulinum”
mikroorganizmasının gelişimi sonucu da olabilir ve bu organizmanın zehirleri
ölümcüldür. Bu tür bir konserve kutusunu ne olursa olsun asla açmayın ve geri
götürün.

 Market Alışverişinizi Paketleme: Satın aldığınız malzemeyi poşetlere
koyarken soğuk ve donmuş ürünleri bir arada paketleyin. Taze et ve tavuk
paketlerini poşetin en altına yerleştirin. Deterjan gibi kimyasal malzemeleri gıda
maddeleri ile aynı poşete koymayın. Bir başkası sizin için poşetlere
yerleştiriyorsa bu şekilde yapmasını isteyin.

 Gıdayı Eve Getirirken Soğuk Muhafaza: Eğer yolunuz bir saatten fazla ise
soğuk gıdalar 10 C’ye dek ısınabilir. Bu nedenle alışverişe gelirken arabanızın
bagajına içinde buz olan bir soğutucu konularak önlem alınabilir.

2.2.2. Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı çalışmaları, insanı ve diğer canlıları, canlılıklarını sağlıklı sürdürme
yönünde etkileyecek çevre koşullarını sağlama çalışmalarıdır. Doğada büyük küçük hiçbir
canlı tek başına bulunmaz. Diğer hiçbir canlının bulunmadığı, belli fiziksel, kimyasal
koşulların karşılanmadığı bir ortamda var olamaz. Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel,
kimyasal koşullar ve diğer canlılar, o canlının çevresini oluşturur. Ekolojik anlamda çevre
sözcüğü, bireyle ilişkili canlı cansız her şeyi kapsar. Böylelikle, her organizmanın çevresi
canlı ve cansız olmak üzere iki kısımdan oluşur.
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Resim 2.21

Çevre sağlığı, çevreyi oluşturan öğelerin insan sağlığı ile bağdaşacak biçimde
korunması, eğer bunlarda sağlık yönünden sakıncalar varsa bu olumsuz şartların düzeltilmesi
ya da hafifletilmesi çabalarını amaçlayan bilim ve uygulamalardır. Çevre sağlığı, toplumların
sağlık düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir.

Resim 2.22

Organizmayla aynı fiziksel alanı paylaşan ve organizmayı doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak etkileyen tüm türler, canlı çevreyi oluşturur. Örneğin, gölde yaşayan bir
balığın canlı çevresi yalnız diğer balıklardan oluşmaz. Göldeki çeşitli bitki türleri, küçük
büyük hayvan türleri, mikroorganizmalar ve de o gölde avlanan balıkçı, hep o balığın canlı
çevresi kapsamına girer. Bu yüzden, ister canlı olsun isterse de cansız olsun her organizma,
diğer organizmayı aynı çevrede yaşadığı için doğrudan etkiler.

Yaşamın en önemli temel sorunu, dış koşullara uyum sağlayabilmektir. Her türlü
yaşam için ışık, ısı, nem, besin maddeleri vb. gibi kimi koşullar ve maddeler kesinlikle
gereklidir. Çevrede bu maddelerin ve koşulların değişmesi sonucunda canlı sayısında da
değişmeler olur. Çevresel koşullar, giderek değişebilir. Bu değişimin, her zaman canlı
organizmanın ihtiyaçlarına uygun olması beklenemez. Ama herhangi bir canlı ancak
çevresindeki değişikliklere uyum gösterebildiği oranda yaşamını sürdürebilir. Bu yüzden,
canlı organizma her zaman aktif olmak ve çevresel değişikliklere uyum gösterebilmek
zorundadır. Buna ters düşen bir durumda yaşamını sürdüremez. O hâlde yaşamı sürdürmek
çevrenin değil canlı organizmanın sorunudur.
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2.2.3. Çevre Kirliliği

Doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin
oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre
sorunlarına "çevre kirliliği" adı verilmektedir. Çevre kirliliği, kısaca, insanı ve diğer canlıları
olumsuz yönde etkileyecek, yok edecek tüm çevre koşullarıdır.

Resim 2.23

İnsanlar, toplumsal yaşam ilişkiler içerisinde doğal kaynaklan kullanarak, teknoloji
geliştirerek, ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin gelişimi ile insanlar,
kendilerine yapay çevreyi oluştururlar. Toplumlar, yapay çevre içindeki yaşam koşullarını
geliştirirken doğa ile sürekli bir ilişki içindedir. İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik
sistemin bir parçasıdır. İnsanoğlunun yeryüzünde yaşamaya ve kendisine ait yapay çevre
oluşturmaya başlamasından bu yana insan ve doğa arasındaki denge, insan aleyhine devamlı
olarak bozulmuştur. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre sorunları
yaratan insan, bu sorunların kendisine dönmesi ve sağlığını olumsuz yönde etkilemesi
üzerine çevre bilincine varabilmiş ve bu kavramı kabul etmiştir.

Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

2.2.3.l. Fiziksel Kirlenme

Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya
bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek
biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve
göllere boşaltılması, doğal erozyon ile toprakların göl ve denizlere taşınması açık
kahverenginden, kırmızı siyaha kadar değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay
suların fiziksel kirlenmesidir.
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2.2.3.2. Kimyasal Kirlenme

Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayatî
faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır. Örneğin;
çeşitli fabrika katı ve sıvı atıklarının verimli tarım arazilerine veya akarsu ve nehirlere
boşaltılması söz konusu tarım topraklarının, akarsu ve göllerinin zararlı ağır metallerle
kirlenerek kimyasal kirlenmeye maruz kaldığını gösterir.

2.2.3.3. Biyolojik Kirlenme

Doğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi
ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların
mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının
kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve denizlere
boşaltılması ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar toprağa,
suya ve atmosfere geçerek bu ortamların mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar.

Resim 2.24

Çevre unsurlarına göre çevre kirliliği dört gruba ayrılır:

 Hava Kirliliği: Atmosferde, azot %78, oksijen %21, argon %0,9 ve

karbondioksit % 0,03 oranlarında bulunur. Bu gazlardan başka su buharı, azot

ve kükürt bileşikleri ile toz bulunur. Dünyadaki yaşam, bu temel elementler

üzerine kuruludur. Atmosferdeki gaz karışım dengesinin bozulmasına “hava

kirlenmesi” denir. Sanayi kuruluşları, termik santraller, yakma tesisleri

(endüstriyel atıkların yakılması), motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan

başlıca kaynaklardır.

 Toprak Kirliliği: Çevreye atılan zararlı maddelerin toprağın yapısını ve işlevini

bozmasına toprak kirliliği adı verilir. Hayvan dışkısı, mezbahalardan ve her

türlü ekin biçme etkinliğinden gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli

kaynağıdır. Bilinçsiz yapılan ilaçlama ve gübreleme toprak kirliliğini

hızlandırmıştır. Yirminci yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışı ile birlikte,

tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel

olarak toprak kirliliği de artmaya başlamıştır.



39

 Su Kirliliği: İnsan yaşamı için hayati öneme sahip olan su, aynı zamanda en

çok kirlenen doğal maddedir. Havaya karışan çok sayıda kirletici madde,

oksijen, ışık ve ultraviyole ışınlarının etkisi ile parçalanarak toprağa iner.

Oradan akarsulara, akarsulardan da denizlere ve göllere ulaşır. Böylece su

kirliliği oluşur. Evsel atıklar, endüstriyel, kentsel, tarım gibi etkenler başlıca

nedenidir.

 Ses Kirliliği: Gürültü, insanlar üzerinde olumsuz etkenler yapan istenmeyen

seslerdir. Ses kirliliği, çevre kirlenmesi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu

yüzden gürültü ile ilgili kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Trafik ve sanayinin

yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliği daha fazladır. İnsanlar üzerinde çok

fazla olumsuz etkisi vardır. Gürültü, dikkati dağıtır, düşünmeyi engeller,

uykusuzluğa ve buna bağlı olarak gerginliğe neden olur. Örneğin, 30-40 desibel

düzeyindeki gürültü uykusuzluk, sinir, konsantrasyon bozukluğu gibi ruhsal

bozukluklara; 60- 90 desibel düzeyindeki gürültü baş dönmesi, solunum

hızlanması gibi ruhsal ve sinirsel bozukluklara; 90-180 desibel düzeyindeki

gürültü ruhsal, sinirsel, işitme ve denge bozukluklarına ayrıca iç kulak ve

beyinde tahribatlara; 180 desibelin üstündeki gürültünün kulak zarı

patlamalarına yol açtığı saptanmıştır.

Resim 2.25

2.2.4. Radyasyon Kirliliği

Radyasyon, belli enerjinin kaynağından demet hâlinde çevreye dağılması olayıdır.
Dünyada genellikle her yerde radyasyon bulunduğu için çoğu yerde az çok radyasyon vardır.
Radyoaktif kirlenmenin nedenleri; nükleer enerji santralleri, çeşitli nükleer denemeler, tıbbi
içerikli üretimler ve çeşitli endüstri tipi üretimlerdir. Radyoaktif maddeye sahip hayvansal
ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer
canlılara taşır. Böylece bağışıklık mekanizmasını felce uğratmak ve kansere neden olmak
gibi sorunlara yol açar. Gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelen cep telefonları,
mikrodalga fırınlar, televizyonlar, radyolar, radyasyonun bulunduğu yerlerden sadece
birkaçıdır.
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2.2.5. Konut Sağlığı

Tüm insanların en temel gereksinimlerinden biri barınma gereksinimidir. Yurttaşların
sağlıklı koşullarda barınma ihtiyacının karşılanması, sosyal bir görev olarak devlete
verilmiştir. Devlet bu sosyal sorunun çözümü için gereken ekonomik ve fiziki düzenlemeleri
yapmak, tedbirleri almak zorundadır. Barınma, sadece kişinin başının üstünde bir çatı olması
değil; yeterli gizlilik, yeterli alan, fiziksel ulaşılabilirlik, yeterli güvenlik, yapısal
dayanıklılık, yeterli aydınlanma, ısınma ve havalanma, su, sanitasyon, atıkların
uzaklaştırılması gibi yeterli altyapı, uygun çevre kalitesi, iş yeri ve temel imkânlara ulaşım
açısından uygun yerleşim anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, konut, içinde oturanların
dinlenme, beslenme, eğlenme gibi temel gereksinimlerini karşılayabilmeli; onları fizik,
biyolojik ve sosyal çevreden kaynaklanan zararlardan koruyabilmelidir.

2.2.6. Atık

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddeler,
atık olarak tanımlanır. Kısacası, kullanılmaz hâle gelen, değerini yitiren her şey atık olarak
kabul edilir. Atıkların içinden, kâğıt, cam, karton, plastik gibi malzemeler ayrıldıktan sonra
geride kalan ve hiçbir şekilde kullanılamayacak hâlde olan artık malzemeye çöp denir. Çevre
ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacı ile katı atıklar toplanmalı, taşınmalı ve
uzaklaştırılmalıdır.

 Evsel Atıklar: Konutlardan ve/veya iş yerlerinden ortaya çıkan, içlerinde

tehlikeli zararlı madde içermeyen atıklara “evsel atıklar” denir. Örneğin yiyecek

atıkları, şampuan ambalajları, meyve suyu kartonları ve şişeleri, plastik su ve

meşrubat şişeleri, cam kavanozlar, teneke ve metal konserve kutuları evsel

atıklara örnek verilebilir.

 Tıbbi Atıklar: Hastane, klinik ve muayenehane gibi sağlık ve tedavi

merkezlerinden oluşan atıklar ile kullanılmış ilaç, tıbbi malzeme, ameliyat ve

tedavi sırasında oluşan atıklar tıbbi atıklara örnek verilebilir. Bu atıkların

toplama işlemi diğer atıklardan ayrı olarak yapılmalı ve atıklar tehlikesiz hâle

getirilmelidir.

 Tehlikeli Atıklar: Sanayiden ve çeşitli üretim tesislerinden ortaya çıkan insan

ve çevre sağlığına zarar verecek olan atıklara ‘tehlikeli atıklar’ denir. Bu ürünler

yanlış kullanıldığında insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilir. Örneğin pil,

boya, akü ve çeşitli kimyasallar bu grupta yer alır.

 Endüstriyel Atıklar: Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya

sonrasında ortaya çıkan katı atıklara “endüstriyel katı atıklar” denir. Sanayi ve

üretim işlemleri sırasında oluşan tehlikeli ve zararlı madde içermeyen katı

atıklardır. Bu tür katı atıklar genellikle üretim artığı maddeler veya kullanım

ömrünü tamamlamış makine ve hurda malzemeleridir.

 İnşaat Atıkları: Yapılan inşaatlar, yıkımlar, evlerdeki tamiratlar sırasında

ortaya çıkan taş, toprak, demir, tahta türü atıklara “inşaat atıkları” denir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık
kurumlarına giderek öğreniniz.

 Kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin neler
olabileceğini sağlık kurumlarına giderek
öğreniniz.

 Kişisel sağlığınızı koruyucu önlemleri
araştırınız.

 Sağlıklı beslenmenin önemini araştırınız.

 Çalışma şartlarına uyan ve sizi
koruyabilecek giyim tarzını araştırınız.

 Temizlik, hijyen kavramlarını öğreniniz.

 Bedensel sağlığınızı koruyucu tedbirleri
araştırınız.

 Çevreye yönelik sağlık hizmetlerini halk
sağlığı birimlerinden öğreniniz.

 Gıda sağlığı kavramını araştırınız.

 Çevre sağlığı ve çevre kirliliğini ilgili
birimlerden yararlanarak araştırınız.

 Konut sağlığı ve atıkları araştırınız.

 Yaptığınız araştırma sonuçlarını ve
öğrendiklerinizi ilgi çekici şekilde
hazırlayarak okul panolarında
sergileyiniz.

 Araştırmalarınızı sadece sınıf ortamında
değil iletişimde bulunduğunuz
ortamlarda da paylaşmayı ve
öğrendiklerinizi uygulamayı alışkanlık
hâline getiriniz.

 Randevu alınız.

 Nazik ve kibar olunuz.

 İlgili olunuz.

 Davranışlarınızda ölçülü olunuz.

 Dikkatli ve planlı çalışınız.

 Öğrendiklerinizi paylaşınız.

 Sağlınızı koruyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki sorularda, doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Sağlığımızı koruyabilmemiz için aşağıdaki seçeneklerden hangisini öncelikle
yapmamız gerekir?
A) Ailemize güvenmeliyiz
B) Sağlık birimlerine güvenmeliyiz
C) Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmalıyız
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetleri içerisinde yer almaz?
A) Bedensel sağlık
B) Gıda sağlığı
C) Uygun giyim
D) Temizlik ve hijyen

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenmenin ilkelerinden biri değildir?
A) Fiziksel aktivitenizi arttırın
B) Duyumlarla hareket etmeyin
C) Sebzeleri pişmiş tüketmeye özen gösterin
D) Omega 3 yağ asitli yiyecekleri tüketin

4. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik sağlık hizmetleri içerisinde yer almaz?
A) Konut sağlığı
B) Atıklar
C) Radyosyon kirliliği
D) Beden sağlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi konut sağlığının özellikleri arasında sayılmaz?
A) Kişiye özellik
B) Yeterli gizlilik
C) Yeterli güvenlik
D) Çevre kalitesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla
değerlendirerek eksik olduğunuz konuyu ve kazanımlarınızı belirleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin Değerlendirmenin

Adı Soyadı: Başlama Saati:

Sınıfı: Bitirme Saati:

Numarası: Kullanılan Süre:

Ölçütler

İşlem Basamakları
Evet Hayır

1. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini hatırlayabildiniz mi?

2. Kişisel sağlığı hatırlayabildiniz mi?

3. Sağlıklı beslenmeyi hatırlayabildiniz mi?

4. Bedensel sağlığı hatırlayabildiniz mi?

5. Gıda sağlığını hatırlayabildiniz mi?

6. Çevre sağlığını hatırlayabildiniz mi?

7. Çevre kirliliğini hatırlayabildiniz mi?

8. Radyasyon kirliliğini hatırlayabildiniz mi?

9. Konut sağlığını hatırlayabildiniz mi?

10. Atık kavramını hatırlayabildiniz mi?

RME
DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti-2’yi tekrar ediniz. Kavramakta güçlük
çektiğiniz konularda öğretmeninize danışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Soruların başında bulunan boşluğa yargı doğru ise “D”; yanlış ise “Y” harflerini

yazınız.

1. (…) Sağlıklı bireyler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden
biridir.

2. (…) Bugünkü anlama en yakın sağlık anlayışı ilk olarak Orta Asya uygarlıklarında
görülür.

3. (…) Çukurlu tuvaletler ilk olarak Çin uygarlığında görülmüştür.
4. (…) Ruhsal sağlığı ilk olarak ayurveda hekimliği ortaya koymuştur.
5. (…) Modern sağlık anlayışı 19 yy.da başlamıştır.
6. (…) Kişilerin sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanması aynı zamanda

ülkelerin zorunlu sağlık politikasıdır.
7. (…) Prepatojen dönem kişinin hastalık belirtileri gösterdiği ilk dönemdir.
8. (…) Eradikasyon dönem tedavi sürecinin başladığı dönemdir.
9. (…) Üçüncül koruma döneminde kişiye sadece ilaç tedavisi uygulanır.
10. (…) Bulaşıcı hastalıklarda en iyi yöntem ayırma ve karantinadır.
11. (…) En sağlıklı kişi dengeli beslenen, düzenli egzersiz yapan ve kötü alışkanlıklardan

kaçınan kişidir.
12. (…) İyi beslenme için üç temel besin kaynağı olan protein, yağ, karbonhidrat

yeterlidir.
13. (…) Giysiler ya bitkisel ya da hayvansal ham maddelerden yapılır.
14. (…) Pamuk kumaşlar, suyu oldukça yavaş buharlaştırdıklarından kişiyi pek

üşütmezler.
15. (…) 37–38ºC sıcaklıktaki banyolar, derideki kirleri ve salgıları temizleyerek kişide

rahatlık duygusu oluşturur.
16. (…) Her soluk alışımızda 500 ml hava akciğerlere gider. Derin soluk alışlarda bu

miktar 2000 ml’ye kadar çıkar.
17. (…) Taze meyve ve sebze 10ºC süt ve süt ürünleri 4ºC, et, balık, tavuk 2ºC,

dondurulmuş gıda -18ºC olmalıdır.
18. (…) Yaşamın en önemli temel sorunu, dış koşulları kendimize uyarlamaktır.
19. (…) 30–40 desibel düzeyindeki gürültü uykusuzluğa neden olur.
20. (…) Cep telefonları, televizyonlar, radyolar vb. radyasyondan arındırılmış yaşamsal

araçlardır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Ders öğretmeniniz sizin bu modüldeki yeterliğinizi ölçen farklı değerlendirme
ölçekleri kullanabilir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 C

4 D

5 A

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 C

4 A

5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D Y Y D Y D D Y Y D D Y Y Y D D D Y D Y

CEVAP ANAHTARLARI
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