
Sağlık
Sağlıklı Yaşam

Dilek Aslan
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı



Beklentiler 



Amaç

Bu eğitimin sonunda katılımcıların sağlık ve 
sağlıkla ilgili temel kavramları bilerek; özel ve 
çalışma yaşamlarında sağlıklı yaşam 
davranışları ile ilgili başlıca uygulamaları 
yapabileceklerdir.



Öğrenim hedefleri
Bu amaca ulaşabilmek için katılımcılar;

1. Sağlığın tanımını yapabilmeli,
2. Sağlıklı yaşam davranışlarını sayabilmeli,
3. Riskli sağlık davranışlarından uzaklaşmak için gerekli 

yaklaşımları söyleyebilmeli,
4. Yerleşke içerisinde sağlıklı yaşam davranışları ile ilgili 

rollerini açıklayabilmeli ve bu rollere uygun yaklaşımları 
sayabilmeli,

5. Yerleşke içinde sağlıklı bir iletişim için temel basamakları 
söyleyebilmelidirler.



Sağlık 



Sağlıklı olan hangisi/hangileri?

Neden?



Sağlıklı olan hangisi/hangileri?

Neden?



Sağlık

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan TAM bir

iyilik halidir.

Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerden oluşur.

• http://www.who.int/about/mission/en/



Sağlık sorunları çeşitli…

http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/world-health-assembly67/en/index.html
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/world-health-assembly67/en/index.html
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/key-populations-to-hiv/en/index.html
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/key-populations-to-hiv/en/index.html
http://www.who.int/features/2014/naloxone/en/index.html
http://www.who.int/features/2014/naloxone/en/index.html
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/lancet-ageing-series/en/index.html
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2014/lancet-ageing-series/en/index.html


Sağlıklı olmayı neler etkiler?

Bireylerin doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları 

koşullar önemlidir.

Bu koşullar/durumlar birey(ler)in hasta ve/veya sağlıklı 

olmasını belirler. 

Doğuşta beklenen yaşam sürelerini etkiler.

Yaşam kalitesini etkiler.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants



Hangi riskler var?

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/social-determinants



Hangi riskler var?

https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1OPRA_enTR582TR622&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ZEXoW9zSOIOYsAHH0qaoDA&q=bilgisayar+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan+sa%C4%9Fl%C4%B1k+risk+cartoon&oq=bilgisayar+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan+sa%C4%9Fl%C4%B1k+risk+cartoon&gs_l=img.3...17577.18964.0.19280.8.8.0.

0.0.0.177.821.0j5.5.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.fifIdXxUrNk#imgrc=fjQX0nU5M-kuNM:



Neden hastalanırız?

1- Kişisel Nedenler

- Genetik 

- Hormon

- Metabolizma bozuklukları

Preventing disease through healthy environments. WHO publications, 2006, p 9. 



Neden hastalanırız?
2- Çevresel Nedenler

Fizik nedenler: Isı, soğuk, ışınlar ve travmalar.

Kimyasal maddeler: Zehirler, kanser yapıcılar.

Esansiyel madde eksikliği: Vitaminler, aminoasitler, yağ asitleri
ve mineraller.

Biyolojik etkenler: Mikroplar, parazitler ve mantarlar.

Psikolojik nedenler: Stres.

Sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler.

Preventing disease through healthy environments. WHO publications, 2006, p 9. 



Hastalıkların çevresel ve sosyal risk faktörleri 

önlendiğinde dünyada hastalıkların yaklaşık  olarak her 

dört hastalıktan birisi önlenebilir.

http://www.who.int/topics/environmental_health/en/

Dikkat !



Çalışanların hangi öncelikli sağlık riskleri olabilir?

Fiziksel riskler

Psikososyal riskler

Bireysel davranışlara bağlı riskler

Sosyal ve çevresel riskler 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/



Çalışanların hangi öncelikli sağlık sorunları olabilir?

Çalışılan işkoluna göre değişmekle birlikte;

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

Kazalar/yaralanmalar

Mevsime göre hastalıklar

Gürültü

Toz vb. maruz kalınan riskler

Sıcaklık/nem kaynaklı sorunlar

Diğer….

http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/140-private-act.p

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2165079916653971



Yapılabilecekler var !



Hangi zeminde doğru müdahaleler?

Fiziksel riskler

Psikososyal riskler

Bireysel davranışlara bağlı riskler

Sosyal ve çevresel riskler 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/



Hangi zeminde doğru müdahaleler?

Fiziksel riskler

Psikososyal riskler

Bireysel davranışlara bağlı riskler

Sosyal ve çevresel riskler 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/



Neler yapılabilir?

Hastalıkları önlemek için yapılabilecekler var.

Hastalıkların erken tanısı ve tedavisi için olanaklar var.

Hastalıklarla ilgili esenlendirme (rehabilitasyon) hizmetlerinden 

yararlanma olanağı var.



Hastalıkları önlemek için neler yapalım?



Başlıca sağlıklı yaşam davranışları

1. Yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmek
2. Sigara içmemek/tütün kullanmamak (hiç başlamamak, bırakmak, 

pasif etkilenimden korunmak)
3. Düzenli ve yeterli bedensel aktivite/hareketli yaşam
4. Düzenli ve yeterli uyku uyumak
5. Stresle baş edebilmek
6. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak
7. Boş zamanları sağlıklı/verimli bir şekilde değerlendirebilmek
8. Kaza ve yaralanmalardan korunmak, emniyet kemeri kullanmak
9. Güvenli cinsel ilişki

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/140666/CorpBrochure_Good_health.pdf



Yeterli ve Dengeli (sağlıklı) Beslenme



Yeterli ve Dengeli (sağlıklı) Beslenme

Sağlıklı beslen…. Sağlık için hareket et….

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf



Yeterli ve Dengeli (sağlıklı) Beslenme

Süt grubu

Et-yumurta-kurubaklagil grubu

Sebze-meyve grubu

Ekmek-tahıl grubu

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf



Yeterli ve Dengeli (sağlıklı) Beslenme

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf



Yeterli ve Dengeli (sağlıklı) Beslenme

Gıda güvenliği

http://www.who.int/topics/food_safety/en/
http://who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5keys_en.pdf?ua=1

http://www.who.int/topics/food_safety/en/
http://who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5keys_en.pdf?ua=1


http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/5keys/en/index.html


Tütünsüz/tütün dumansız bir yaşam



Tütünsüz/tütün dumansız bir yaşam

Dünyada en önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında
Erken ölüm nedeni

Önlenebilir
BAĞIMLILIK !
Kişi kendisi bırakamıyorsa mutlaka bir sağlık çalışanı desteği almalı.



Tütün kullanımını hayatımızdan 
çıkarmalıyız.

Neden? 



Tütün Kontrolü

Başlamama

Bırakma

Pasif etkilenimden

korunma



Tütün Ürünleri: Tüttürerek, emerek, çiğneyerek ya da buruna

çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak

tamamen ya da kısmen tütün yaprağından imal edilmiş

maddeler

Bağımlığın en temel nedeni NİKOTİN

Tütün kullanımı bir bağımlılıktır !



Her yaşta bırakabiliriz, bırakmalıyız.

Neden bırakmamız gerektiğini kendimize sık sık tekrar

edeceğiz.

Bırakmak için karar vereceğiz.

Bırakmak için plan yapacağız.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının desteği/yönlendirmesi çok

yararlıdır, etkilidir.

Nasıl bırakacağız?



Bırakma tarihi belirleyin.

Aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, desteklerini isteyin.

Çevrenizdeki sigara/tütün ürünlerini kaldırın.

Size tütünü hatırlatacak/içmenizi kolaylaştıracak 

unsurlardan uzak durun (kül tablası, çakmak vb).

Sağlık çalışanından/hekimden danışmanlık hizmeti alın ve 

izlem ziyaretlerini aksatmayın.

Kanıta dayalı yaklaşımları dışında bir yaklaşıma ASLA 

başvurmayın.

Nasıl bırakacağız?



Bırakıldığında…
20 dakika Kan basıncı ve kalp hızı düşer.
12 saatte Kandaki karbon monoksit (egzoz gazı) seviyesi normale iner.
3 ayda Dolaşım ve solunum işlevleri iyileşmeye başlar.
9 ayda Öksürük azalır, daha rahat nefes alınır.
1 yılda Kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalır.
5 yılda Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar kesesi kanserlerine

yakalanma riski yarı yarıya azalır. 
Rahim ağzı kanseri ve inme riski ise 5 yılın sonunda normale
döner.

10 yılda Akciğer kanserinden ölme riski yarı yarıya azalır. Nefes 
borusu ve pankreas kanseri riski de azalır.

15 yılda Kalp hastalığına yakalanma riski sigara içmeyen birisi ile 
eşitlenir.





Bedensel aktivite

???



Bedensel aktivite yapıldığında neler olur?

Durum Etki

Kalp hastalığı Riski azaltır

İnme Riski azaltır

Fazla kiloluluk ve şişmanlık Riski azaltır

Tip 2 şeker hastalığı Riski azaltır

Kalın barsak kanseri Riski azaltır

Meme kanseri Riski azaltır

Kas ve iskelet sistemi sağlığı İyileşme sağlar

Yaşlılıkta düşme Riski azaltır

Psikolojik iyilik hali İyileşme sağlar

Depresyon Riski azaltır

Physical Activity and Health In Europe. Evidence for action. WHO Publications, 2006; 6.



Öneri…

Physical Activity and Health In Europe. Evidence for action. WHO Publications, 2006; 6.

(18-64 yaş grubu için)

Haftada en az 150dk orta düzey aktivite

ya da 

75 dakika daha ağır aktivite

(aktivite süresi en az 10 dakika)

Kas güçlendirici aktiviteler: 

-haftada en az iki kez



Yeterli/düzenli uyku



Yeterli/düzenli uyku ve sağlık/hastalık ilişkisi

Uyku apnesi

Diğer uykuya özel sorunlar

UYKU SORUNU

Kısa dönem

Kazalarda artış

Kan basıncı

Stres hormonları

Orta dönem

Kalp ve damar sistemi

Bilişsel performans

Uzun dönem

Akıl sağlığı

Bağışıklık sistemi

Kalp ve damar sistemi

Stres

Fizyoloji sorunlar

Yaşam tarzı

WHO technical meeting on sleep and health, Bonn, 2004; 3



Yeterli/düzenli uyku--öneriler

18-25 yaş grubu için 7-9 saat/gün

26-64 yaş grubu için 7-9 saat/gün

65 yaş ve üzeri için 7-8 saat/gün

http://sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need?page=0%2C1



Uyku hijyeni



Uyku hijyeni





Uyku hijyeni
Yeterli sürede uyuyabileceğiniz kadar yatma zamanı belirleyin.

Düzenli olarak bir uyku programı uygulayın.

 Hafta sonları veya tatiller sırasında bile her gün aynı saatte kalkın.

Uykunuz gelmediği sürece yatağa gitmeyin.

20 dakika içinde uykuya dalmazsanız yataktan kalkın.

Yatak odanızı sessiz ve dinlendirici hale getirin.

Yatak odanızı rahat, serin bir sıcaklıkta tutun, ışık miktarını sınırlandırın.

Yatmadan önce fazla/ağır yemek yemeyin.

Düzenli fizik egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin.

Öğleden sonra veya akşam kafein tüketmekten kaçının.



Stres ve stresle baş edebilme



Stres

Doğal olmayan, sağlıksız bir durumdur.

Stres yaşamı nasıl etkiler?

-Fiziksel belirtiler 

-Duygusal belirtiler

 (ya da) her ikisi



Stresle nasıl baş edeceğiz?

Stresle baş edebilmek için;

a.Durumu değiştir !

b.Duruma gösterilen tepkileri değiştir !



Fiziksel belirtiler

Çarpıntı
Baş ağrısı
Soğuk ya da sıcak basması
Nefes darlığı
Ellerde titreme
Gürültü ya da sese karşı aşırı duyarlılık
Uykusuzluk
Bitkinlik
Mide krampları
Boyunda, sırtta, ensede, belde ağrı, gerginlik, kasılma
Uykusuzluk, aşırı ya da düzensiz uyku

Stresli olduğumuzu nasıl anlarız ?



Duygusal ve zihinsel belirtiler

























Stresli olduğumuzu nasıl anlarız ?



Stresle nasıl baş edeceğiz?



Zaman yönetimi

Problem çözme teknikleri kullanma

Aşırı genellemelerden kaçınma

Kişiler arası ilişkileri geliştirme

Sosyal etkinlikleri geliştirme

Fiziksel aktivite

Sağlıklı beslenme

Zihinde canlandırma

Gevşeme egzersizleri – örneğin…nefes egzersizi

Stresle nasıl baş edeceğiz?



Doğru iletişim kurabilmek ! 



“Bir düşüncenin ya da bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baş hareketleri,

konuşma, yazı, telefon, radyo, televizyon gibi araç ve gereçlerden

yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimi” olarak

tanımlanmaktadır.

İş hayatımızda;

başarının %85’i doğru iletişime dayanır.

kusurların %75’i iletişim eksikliğinden kaynaklanır. 

kayıpların %80’i kötü iletişim yüzündendir.

İletişim



Karşımızdakini rahatsız etmeyecek şeklide, mümkün olduğunca göz 

teması kuralım.

Olumlu yüz ifadesi iletişimi kolaylaştıracağını hatırlayalım.

Karşımızdakini dikkatle dinlediğimizi hissettirmeye çalışalım.

Duyulmasına olanak sağlayan ses tonu ile konuşalım.

Çok hızlı konuşmamaya dikkat edelim.

Tekrarlayan ifadelerden/sözcüklerden kaçınalım.

Karşımızdaki kişinin soruları var ise yanıtlamak için süre ayıralım.

Jestlerimize dikkat edelim.

Ellerimizi cebimizde tutmamaya çalışalım.

Nasıl doğru iletişim? 



Güneşin zararlı etkilerinden korunma



Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için DSÖ önerileri

UV ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10.00-16.00 saatleri arasında 

dışarı çıkmamak, 

Gölgeleri kullanmak, 

Uygun bir güneş gözlüğü ve güneş koruyucu kullanmak, 

Güneşten koruyacak şekilde giyinmek ve 

Bu konularda gereken eğitimin verilmesini sağlamak bu konudaki temel 

önerileridir.

http://who.int/uv/en/



Kaza/yaralanma
Şiddet ve önleme



Hastalıkların erken tanınması ve tedavisi için neler 
yapalım?



Düzenli sağlık kontrolleri…



Bu dersin bir sorusu var !

Şimdiye kadar anlatılan davranışlarla ilgili olarak kendinize 1 ile 10 
arasında kaç puan veriyorsunuz?

Hangi eksikleriniz var?

Tamamlamak için ne(ler) yapmayı düşünüyorsunuz?



Soru ve katkılar….

Teşekkür
Slaytların bir bölümünün içeriği HÜTF Halk Sağlığı AD. çalışanları tarafından Üniversitemiz güvenlik görevlilerine 
yönelik yapılan eğitim materyalinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Emeği geçenlere teşekkürler…


