
SAĞLIĞIN TANIMI  
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, 
bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 
 
HASTALIĞIN TANIMI  
Hastalık, doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel olmayan değişikliklerin yarattığı bir 
tablodur. 
 
HASTALIK NEDENLERİ  
1- Bünyesel Nedenler: 3 gruptur. 
 - Gen, 
 - Hormon, 
 - Metabolizma bozuklukları. 
2- Çevresel Nedenler: 6 gruptur. 
 * Fizik nedenler: Isı, soğuk, ışınlar ve travmalar.  
* Kimyasal maddeler: Zehirler, kanserojenler.  
* Esansiyel madde eksikliği: Vitaminler, aminoasitler, yağ asitleri ve mineraller.  
* Biyolojik etkenler: Mikroorganizmalar, parazitler ve mantarlar.  
* Psikolojik nedenler: Stres.  
* Sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler. 
 
SAĞLIK SORUNLARINA KORUYUCU YAKLAŞIM: Dört düzeyde korunma mümkündür  
1- Primordial Korunma : Risk faktörleri ortaya çıkmadan onların oluşmasını önlemek 
amaçlanır. Obezitenin engellenmesi, çocukların sigara kullanmalarını engelleyici okul 
eğitimleri 
2- Birincil Korunma : Risk faktörleri mevcut iken hastalığın oluşmasını ve derecesini azaltmak 
amaçlanır. Obez kişilerde koroner arter hastalığı veya diabet gelişimini engellemek için diyet 
ve egzersiz önerilmesi, bağışıklama, AP hizmetleri. 
3- İkincil Korunma : Erken tanı hizmetleri olarak bilinir. Kan basıncı ölçümleri, serviksten 
sürüntü alınması, tüberkülin testi 
4- Üçüncül Korunma: Birincil ve ikincil korunma olanaklarından yararlanamamış, tanıda geç 
kalınmış hastalarda, en iyi tedavi ve rehabilitasyon olanaklarının kullanımıdır. Diabeti olan 
kişinin göz komplikasyonları varken körlüğün veya diabetik nöropati varken bacak 
amputasyonlarının engellenmesi 
 
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR: Kişinin ileride karşılaşabileceği olası hastalık ve 
sakatlık durumunu, ciddiyetini ve hastalık sürecini en az seviyeye düşürebilecek veya 
tamamen ortadan kaldırabilecek, kişinin henüz fark etmediği komplikasyonları gün yüzüne 
çıkmadan önce teşhis edip ilgili tedavinin hastalık ilerlemeden uygulanmasını sağlayan sağlık 
hizmetlerine koruyucu sağlık hizmetleri denir. 
 
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖNEMİ NEDİR: Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
kapsamı oldukça geniştir. Temelde bireyin sağlığının korunması ve hastalıklarının 
önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleriyle bulaşıcı 
hastalıkların yayılma miktarı artmadan önüne geçilebilmesi mümkün olmaktadır. 

Hastalıklara karşı bir mücadele biçimi olan koruyucu sağlık hizmetleri, bireyin ve toplumun 
güvenliğine önemli bir katkı sağlar. Toplumsal bazda hastalıklara yakalanma ihtimali azaltılırsa 
sonuç olarak tüm toplum bundan faydalanır. Bu yönüyle diğer sağlık hizmetlerine oranla çok 
daha ekonomik bir hizmet türüdür. 
 
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ  
1-KİŞİYE YÖNELİK : 

Bağışıklama: Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkin yoludur.   
Bireyin aşılama sayesinde ilgili hastalığa karşı korunmasıdır. Aktif ve pasif olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Aşıların geliştirilmesi sayesinde bireylerin bağışıklık sisteminde birçok bulaşıcı 
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hastalığa karşı direnç oluşturulabilmektedir. Aşılama ile engellenebilen bulaşıcı hastalıklar, 
aşılama yapılmazsa tehlikeli sonuçlar doğurabilir ve ileriki aşamalarda ölüme bile neden 
olabilir. Aşılar, vücudun doğal bağışıklık sistemi ile birlikte çalışarak çeşitli enfeksiyon türlerine 
maruz kalma ihtimalini en aza indirir. 
İlaçla Koruma: Daha çok aşısı olmayan hastalıklar için uygulanan bir kişisel koruyucu 
sağlık hizmeti türüdür. Bir hastalığın oluşmasını veya oluşan bir hastalığın ileri seviyeye 
gelmesini engellemek için ilaç kullanılmasını kapsar. 
Erken Tanı: Tedavi kolaylığı ve başarısı açısından önemlidir. Hastalığı henüz semptomlar 
gelişmemişken teşhis edebilen, kronik ve kronik olmayan hastalıklar için özel muayeneler ve 
tanı testleri vardır. Hastalığın erken aşamadaki tespiti, tedavi yükünü azaltmak ve daha uzun 
süre hayatta kalmak için önemli bir koruyucu özelliktir. Hastalığa dair erken tanı yöntemleri, 
toplumlar için belirli kronik hastalıkları tespit etmek için periyodik tarama testleri yapılmasını 
mümkün kılmıştır. 
Beslenme: Birçok hastalığın altında yatan temel ve hazırlayıcı nedendir. Sağlıklı ve dengeli 
beslenme; kalp hastalığı, felç, diyabet ve çeşitli kanser türleri gibi belirli tıbbi durumların riskini 
azaltmaya yardımcı olur. 
Aile Planlaması: Çok ve sık doğum yapan kadınların sağlıkları tehlike altındadır. Aile 
planlaması, kadınların doğumdan önce, doğum sırasında veya sonrasında oluşabilecek 
herhangi bir sağlık riskinden korunmasına yardımcı olur. Bunlar yüksek tansiyon, gebelik 
diyabeti, enfeksiyonlar, düşük ve ölü doğumdur. 35 yaşından sonra hamile kalan kadınlar 
sağlık risklerine karşı savunmasızdır, bu nedenle dikkatli planlama ile korunmaları gerekir. 
Ayrıca aile planlaması, istenmeyen gebelikleri azaltarak, güvenli olmayan kürtaj seçeneğini de 
ortadan kaldırır. 
Sağlık Eğitimi: Kişilere, kendi sağlıklarından sorumlu oldukları bilincini sağlamayı amaçlar.  
Kişisel Hijyen. 
 
2-ÇEVREYE YÖNELİK:  
-Yeterli ve temiz içme suyu sağlanması  
-Atıkların kontrolü  
-Besin hijyeni  
-Barınak hijyeni  
-Hava kirliliği ve gürültüyle savaş  
- Vektör kontrolü 

 
HASTANEMİZDE UYGULANAN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ: 
1-Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk Polikliniklerinde Anne Sütü ve Emzirmeye  Yönelik 
Eğitim 
2- hastanemizde doğan bebeklere ve çalışan personellerimizi Bağışıklama (Aşı) 
3- Enfeksiyon Kontrol Komitesi bünyesinde Hata, Hasta Yakını ve Hastane Çalışanlara Yönelik 
Kişisel temizlik, enfeksiyonlardan korunma  Eğitimi 
4-Gebe okulu birimimizden  hizmet alan gebelerin katılımı ile gebeliklerinin, doğumlarının, 
bebek bakımlarının daha bilinçli, daha sağlıklı şartlarda gerçekleşmesini sağlamak.amacıyla 
verilen eğitimler 
5-yaşamında zorluklar ile karşılaşan Diyabet hastalarına gündelik sorunlarının çözümünde 
yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamak için Diyabet eğitim 
birimimiz tarafından verilen beslenme, egzersiz, insülin kullanımı vb. eğitimler 
6- çocuk polikliniğine başvuran Bebeklerimizin işitme ölçümü ve fonksiyonlarının 
değerlendirilmesi amacıyla doğumdan 18 saat sonra 3 aylık döneme kadar işitme tarama testi 
birimi tarafından taramalarının yapılması  
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