
ÇEVRE SAĞLIĞI



 Ülkemize gelen Suriyeli mülteci ve göçmenler için hizmet sunacak olan sağlık

personellerine yönelik sunacakları sağlık hizmeti kapsamında

 hem kendilerinin dikkat etmeleri gereken çevre sağlığı ilkelerinin öğretilmesi,

 hem göç olgusunda çevre ve sağlık ilişkisinin gösterilmesi

 hem de öğrendikleri ilke ve uygulamaları göçmen ve mültecilerin eğitiminde

kullanacakları bilgi ve tutumu kazandırmak amaçlanmıştır.

AMAÇ



 Çevrenin tanımını yapabilme

 Çevrenin bileşenlerini açıklayabilme

 Göç, çevre ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlatabilme

 Başlıca çevresel sorunları ve riskleri tanımlayabilme

 Çevresel faktörlerle ilgili, sağlığın korunması ilkelerini anlatabilme

ÖĞRENME HEDEFLERİ



Çevre ve Sağlık nedir?



Çevre

 Canlıların / İnsanın içine doğduğu

 Sürekli olarak ilişkide bulunduğu

 Kendi bedeninin dışındaki

 HER ŞEY



Sağlık

• Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil

• Bedenen

• Mental (zihinsel, akılsal, duygusal)

• Sosyal yönlerden

• TAM İYİLİK



Ekoloji nedir?



 Canlıların bir bölgedeki varlığını ya da çokluğunu etkileyen faktörleri

 Canlıların diğer canlılarla ve fizikojeokimyasal çevresi ile olan

 İlişkilerini inceleyen bilim dalı

Ekoloji Nedir?



• Dünya katmanlardan oluşmakta

• Bu katmanlar arasında madde  ve enerji alışverişi var = dengeli bir süreç= Ekolojik denge

• Dünyanın katmanları arasında oksijen, karbon, kükürt, azot, fosfor ve suyun devamlı 

alışverişine “Ekolojik Döngü” denir.

Ekoloji



Çevre Sağlığı nedir?



• İnsan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

• Çevresel etmen ve etkenlerin 
• Saptanması

• Kontrol altına alınması

• İzlenmesi

Çevre Sağlığı



• İçme - kullanma suları

• Enfeksiyon hastalıkları

• Katı ve sıvı atıklar

• Hava kirliliği

• Barınma

• Besin

• Vektör ve kemiriciler

• Kimyasal toksik maddeler

• Gürültü

• Kazalar

• Nükleer radyasyon

• Savaşlar

• Göçler

• Yeşil ve mavi alanlar

• Elektromanyetik radyasyon

• Aydınlanma

• Kapalı ortam

• Sağlığı zararlı olabilecek kuruluşlar

• Seyahat

• Ergonomi

• Küresel ısınma

• İklim değişiklikleri

• Nanoteknoloji

• Konutlar

• Kentleşme

• …

Çevre Sağlığı Konuları



• Bütün çevre sağlığı uygulamalarının amacı, insan sağlığını korumak ve 

geliştirmek

• Çevre sağlığı uygulamaları dezavantajlı / risk altındaki gruplara verilmelidir

• Çünkü, en kötü koşullarda yaşayan, sağlıklı su ve besine ulaşamayan bu gruplardır 

Çevre Sağlığının İlkeleri - 1



• Uygulamalarda Multidisipliner yaklaşım ve sektörler arası işbirliği gerektirir

• Çevre sağlığı sorunları 

• Yerel

• Bölgesel

• Ulusal

• Uluslararası

Çevre Sağlığının İlkeleri - 2



Fizikojeokimyasal çevre:

• Su, toprak, hava, iklim koşulları, tüm cansız madde ve varlıklar, ısı, ışık,

ses, radyasyon, vibrasyon, giyecekler, kamuya açık yerler, mezarlıklar,

atıklar, bileşikler, pestisitler, gübreler, faramsötikler, kozmetikler,

deterjanlar, petrol ve ürünleri, metaller, çözücüler…

Çevrenin Bileşenleri



• Biyolojik çevre: Tek hücreliden tüm omurgalılara kadar…

• Sosyokültürel (Psikososyal) çevre: Aileden devletlere, insan ilişkileri ve insan 

etkinlikleri …

Çevrenin Bileşenleri



Çevre

1.Doğrudan hastalık nedeni olabilir

2.Hastalıklara predispozanlık yapabilir

3.Hastalıkların prognozunu ağırlaştırabilir

4.Hastalıkların yayılmasına neden olabilir

Sağlık ve Çevre



Doğrudan hastalık nedeni olabilir

• Mikroorganizmalar

• Asbest

• Benzopiren (kanser)

• Pb, CO2, NOx, SO2, Cd … 

• Kazalar….

• Konut koşulları

• Şiddet, terörizm, 

• Savaşlar, istismarlar

Sağlık ve Çevre



Hastalıklara predispozanlık yapabilir

• Barsak parazitleri ve yineleyen ishaller diğer hastalıklar için predispozan

• Yetersiz ve dengesiz beslenme

• Hava kirliliği

Sağlık ve Çevre



Hastalıkların prognozunu ağırlaştırabilir

• Yetersiz ve dengesiz beslenme her hastalığın prognozunu ağırlaştırır

• Hava kirliliği solunum sistemi hastalıklarının prognozunu etkiler

Sağlık ve Çevre



Hastalıkların yayılmasına neden olabilir

• Su

• Hava

• Biyolojik etkenler

Sağlık ve Çevre



DOZ YANIT

YİNELENME

SAYISI

SÜRE

Etkilenme



 Sektörlerarası işbirliği

Disiplinlerarası işbirliği

 Eğitim… Herkese

Davranış değişikliği: Başka Dünya yok…

KLORLAMA

Çevre Sağlığı Sorunlarının Çözümü



Grup Çalışmaları

Göçle gelenlerin yaşam alanlarını sorgulama / Çevresel öykü alma

Çevre öyküsü almada bireysel alışkanlıklar ve davranışları sorgulama (tütün,

cep telefonu, alkol, ilaç, hijyen vb.)

Göçün oluşturabileceği sağlık sorunları ve risklerinin çevreyle ilişkilendirilmesi



Çevre ve sağlık birbiri ile ilişki içinde

Sağlığın olmazsa olmaz koşulu 

çevresel koşulların sağlıklı olması

Özet



Sağlık hizmeti için başvuranlardan sadece o anki sağlık durumunu değil, 

aynı zamanda 

• daha önceki

• şu andaki 

sorgulanmalı

bireysel 

alışkanlıklar ve 

çevresel özellikleri

Özet




