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Okul Sağlığı Hizmetleri

-Okul sağlığı hizmetleri tıp ve sağlık, eğitim ve 

diğer meslek mensuplarının katkıları ile  

çocukların ve bazen çocuklarla birlikte ailelerin

sağlık ve iyilik durumlarının geliştirilmesine 

yönelik uygulamaların tümüdür. 

-Okul çağındaki çocukların karşılaşabilecekleri  

hastalık, sakatlık ve bağımlılık durumlarının 

erken belirlenmesi, düzeltilmesi, önlenmesi ya 

da iyileştirilmesine yönelik temel uygulamaları 

kapsar.



• Bu tanım 21.yy.2da temel olarak 

değişmeyecektir ancak nitelik, tür 

ve boyutlarında önemli farklılıklar 

olacaktır.



• Geçen yüzyılda yiyecek ve beslenme, okul 

kantinleri, asalaklar ve hijyen, şiddet; ilaç, 

tütün ve alkol bağımlılığı, ağız diş sağlığı, 

ergonomik sorunlar (çanta, sıralar vb), 

kazalar, okul çevre sağlığı sorunları, okul 

bina standartları, vb sorunlar konusunda 

farkındalık yaratılabildi..



Okul

Okul yakın çevresi

Baz istasyonları

Trafik gürültüsü

Egzoz gazları

Uçartozlar

Seyyar satıcılar

Besin satışı

Okul fizik yapısı

Okul çatısı

Kuş, fare

Okul tuvaleti

Okul suyu

Okul yemekhanesi

Laboratuar

Okuldaki uygulamalar

Okul bahçesi Spor salonu

Sınıflar

Boya, badana

Haşerekırıcı



Kişi sağlığı ve 

güvenliği

-Sağlık

Bedensel

Ruhsal

Sosyal

-Kaza vb. güvenliği

-Can ve mal güvenliği

-Öğrenci taşınması

-Çocuk beslenmesi

-Aile/toplum katılımı

Çevre sağlığı: 

-Canlıkıranlar

-Su

-Yapı-içi yada kapı-ardı hava 

kirliliği

-Tuvaletler

-Oyun alanları

-Malzemeler

-Hastalık yapıcı etkenler

-Gürültü

-Eğitim mekan ve malzemeleri 

-Hayvanlar

Hizmet birimleri

-Planlama

-Tasarım

-İnşaat

-Yeniden biçimleme

-Onarım

-Bakım
Öğrenci 

başarısı





Ürün İçerisinde bulunabilecek tehlikeli madde

Dezenfektanlar Krezol, fenol, hekzaklorofen. 

Ağartıcılar Sodyum hipoklorür, kireç kaymağı

Cam temizleyici sıvılar Amonyak

Halı temizleyicileri Amonyak, terebentin, naftalin; 1,1,1-

trikloretan

Fırın temizleyicileri, tıkanıklık açıcılar Potasyum hidroksit, sodyum hidroksit. 

Boya ve cila çözücüleri Terebentin, ksilen, tolüen, metil alkol, 

metilen klorür, aseton. 

Canlıkıranlar Malathion, dichlorvos, karbaril, metkosiklor. 

Gazlı fırın pilot lambası Azot oksitler

Sobalar Karbon monoksit

Buzdolabı ve iklim koşullandırma 

araçlarından sızan gazlar

Freon

Eskimiş sunta malzemeler Formaldehit

Hurda çatı, yalıtım malzemeleri Asbest

Aküler Yakıcı asitler

Piller Nikel, gümüş, cıva, kurşun, lityum ve çinko 

gibi değişik metaller 



Hobiler Tehlikeli kimyasallar

Resim yapma Arsenik (emerald green adıyla satılmaktadır), kadmiyum, krom, 

kurşun, cıva, akrilik emülsiyonlar, çözücüler. 

Seramik ham 

maddeleri

Baryum karbonat içeren renk maddeleri, kurşun, krom, uranyum, 

kadmiyum. 

Seramik fırınlama Flor, klor ve kükürt dioksit dumanları. 

Gazlı pişirme 

fırınları

Karbon monoksit. 

Heykel ve döküm 

taşlaması

Silisyum dioksit

Ağaç işleri Ağaç tozları, özellikle metilen klorür olmak üzere çözücüler. 

Metal döküm Metal dumanları, kum (silisyum dioksit), fenol formaldehitli veya üre 

formaldehitli yapıştırıcılar. 

Kaynakçılık Metal dumanları, morötesi ışın etkilenimi, kaynak dumanı, karbon 

dioksit, karbon monoksit, Azot dioksit, ozon ve yakınında çözücü 

varsa fosgen. 

Plastik işleri Isıtma sırasında salınan monomerler (polivinil klorür), metil 

metakrilat, akrilik zamklar, poliüretanlar, polistirenden salınan metil 

klorür, fiberglas, polyester ve epoksi reçineler. 

Fotoğraf banyo 

maddeleri

Hidrokinon, metal

Fotoğraf banyo 

aşamaları

Zayıf asetik asit, potasyum krom şapı. 

Fotoğraf tespiti Sodyum sülfür, asetik asit-kükürt dioksit

Fotoğraf son 

aşama

Formaldehit



Okul servisi

Trafik

Servis kapalı ortamı

Gürültü

Diğer taşıtların egzozları

Trafik gazları

Trafik uçartozları

Cep telefonları

Araç içi sigara

Deodorant, parfüm

Öğrenci



Gelişmiş ülkeler 

sağlığı geliştiren 

okullar aşamasına 

çoktan ulaştılar. 



• Gelişmekte olan ülkelerde de ailelerin 

bilinçlenmesinin de katkısıyla çözüm 

arayışları arttı. Ancak kısa sürede yeni 

yüzyılın kendine  özel, daha karmaşık 

sorunların tohumlarını taşıdığını geçen 

yüzyılın bazı sosyal çevre  sorunlarının da 

alışılagelen yöntemlerle çözülemeyecek 

kadar karmaşık hale geldiğini görüyoruz.



Ne gibi sorunlar 

bekliyor bizi 21.yy. 

okullarında?



Ergenler ve okul saatleri

• Ergenlerin sirkadiyan ritim ve doğal uyku 

uyanıklık döngüsünde kayma olur, 

melatonin hormonu salgılanmasında 

değişikliğe yol aşar. Bu ergenlerin geç 

saatlere kadar uyanık kalmasına ve sabah 

uyanma saatinin ileriye kaymasına yol 

açar



• Erken okul saatleri ergenlerde uyku 

yetersizliğine neden olmaktadır.

• Bu durum öğrenme süreçlerini etkiler.



• Bir ergenin 8,5-9,25 saat 

uyku gereksinimi vardır.

• Çoğu ergen bu uykuyu 

uyuyamamaktadır. 



• Uyku yoksunluğu endişe, çöküntü, 

umutsuzluk ve sonucu düşünülmeden 

yapılan eylemlerin artışına neden 

olmaktadır. 

• Derse odaklanma, dikkat ve yoğunlaşmayı 

azaltmaktadır. 

• Okul saatlerinin ileri alınması bu sorunların 

azalmasını sağladığı sonucuna varılmıştır.



Bilgisayar kaynaklı  çocuk 

istismarı
• Daha ilkokuldan başlayarak internete girme ve 

bundan kaynaklara ulaşma vb. nedenlerle 

yararlanmaya yönelik eğitim verilmektedir. 

• Eğlenme amaçlı kullanım hem bilgisayar 

eğitimini kolaylaştırmak amacıyla hem de bir boş 

zaman etkinliği olarak  bu uygulamalara 

eklenmektedir. 

• Bir kaynakta 9 aylık çocuklar için bile bir 

yazılım geliştirildiği belirtilmektedir. 



İnternet hemen hemen 

tüm gençliği bir dünya 

vatandaşı haline 

getirmektedir. 



• Bu olağanüstü gelişme birlikte olumsuz 

ögeleri de taşımaktadır. 

• Pornocular, kötü niyetliler, kötü amaçlı 

satıcılar bağımlılık, hastalık, bozukluklar 

ve hatta ölüm riski yaratabilmektedir. 

• Taciz ve istismarın boyutu giderek 

artmaktadır



• Pahalı ürünlere eğilim, pornografik 

ürünlere erişim, cinsel istismarcıların ve 

kötü amaçlıların ağına düşme, konuşma 

odalarında antisosyal akran gruplarıyla 

bağlantı kurulması  örnek verilebilir.



• E-iletim sınırsız ve ailenin değerleri ile 

çatışan yaklaşımdaki çok değişik 

gruplarlar  iletişim olanakları 

yaratabilmektedir



• Çocuklarca sürekli, aşırı ve bağımlılık 

düzeyinde internet kullanımı kişilik gelişimi  

ve yaşına uygun sosyal becerilerinin 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

• Bu durum çöküntü, korku, şiddetli 

anksiyete bozuklukları, travmatik anıları ve 

şizoid davranışları artırabilmektedir



• Ana baba ve koruyucuların çocuklarla 

internet güvenliği hakkında konuşmaları  

internet etkinlikleriyle ilgili daha güvenli 

kararlar vermelerini sağlamaktadır.



• Ana-babalar seçici ve eleştirel düşünme 

becerilerini, sorumlu karar verebilmesini 

güçlendirmelidir.

• İnternet erişimi yakından izlenmelidir. 

• Bilgisayarlar aile ortak kullanım alanlarına 

yerleştirilmelidir. 

• Olumsuz sitelere erişimi engelleyen ticari 

güvenlik programlarından yararlanılmalıdır. 



• Video oyunlarının seçiminde eğiticiler ve 

aileler işbirliği yapmalıdır. 

• Çocuk dostu sitelerin kullanımı 

özendirilmelidir. 

• Çocuklar hiçbir kişisel tanıtım bilgisi 

vermemeleri, fotoğraf göndermemeleri, 

ana-babadan habersiz kimseyle 

buluşmamaları konusunda eğitilmelidir



Kamu okullarının ticarileşmesi

• Giderek özel okulların oranı artmaktadır. Kimi 

okullar televizyon ve diğer dijital medya 

programlarına ağırlık vermekte, kimi 

okullarda bu programlar ticari reklamlarla 

birlikte sunulmaktadır. 

• Düşük gelirli okullar ticari ürünlerin 

hedefi haline gelmekte. 



John M.Last

• Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygınlaşmış olan 

şişmanlık çok yaygın reklamı yapılan “abur cubur 

yiyecekleri” tüketme alışkanlığıdır. Abur cubur yiyecekler; 

kitlesel olarak üretilen kahvaltı gevrekleri, şekerli 

çörekler, hazır pişmiş televizyon başı yemekler, 

tatlandırılmış karbonatlı içecekler ve bir çok bisküvi ve 

makarna çeşididir. Bunlar özellikle düşük 

gelirliler tarafından tüketilir, toplumun 

bu kesiminde bir “yoksulluk 

şişmanlığı” sendromu vardır. 



• Bir okul etkinliğini destekleyen kurum ve 

kuruluş ürünlerinin satışına olanak 

sağlanması ya da göz yumulması, çocuk 

sağlığını ve eğitimini olumsuz etkileyebilen 

ürünlerin tanıtımına olanak 

verebilmektedir. 



• Yapılan araştırmalar çocukların ders 

bilgilerinden çok ticari reklamları 

hatırladığını göstermektedir. 

• Özellikle eleştirel düşüncenin gelişmediği 

durumlarda sorun daha çok büyümektedir. 



• Ticarileşme maddecilik, tatminsizlik 

duygusu, çocukların  kim olduklarından 

çok neye sahip olduklarının üzerinde 

durmasına neden olmaktadır. 

• Okullardaki ticarileşme ve reklamlar 

öğrencilerin sağlık ve eğitimi üzerinde hiç 

durmamaktadır 



• Şişmanlıkla okul satış makinelerinde ve 

kantinlerinde satılanlar arasında ilişki 

bulunduğu düşünülmektedir. 

• Birçok ülkede az yağlı süt ve %100 meyve 

suyu satışının zorunlu kılınması yoluna 

gidilmektedir.



• Okul ticarileşmesinde servis reklamları, 

kitap kapak ve resimleri; pizza, hamburger 

ödüllü yarışmalar, belirli bilgisayar 

markalarına yönelik reklamlar, okul ya da 

araç radyolarında yayımlanan reklamlar 

önemli etkiler yapmaktadır 



• Bazı ülkelerde okul servisi 

radyo kanalı önemli bir 

uygulama olarak gündeme 

gelmektedir.



• Öğrencilere reklamlara kuşkulu yaklaşma 

becerisi kazandırılmalıdır. 

• Sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi 

kazandırılmasına yönelik eğitimlere ağırlık 

verilmelidir. 

• Okullar ticari reklamlardan arındırılmalıdır. 

Konuyla ilgili mevzuata ağırlık verilmelidir. 

Uygun eğitim gereçleri hazırlanmalıdır



Ergen kumar eğilimi

• Sigara ve alkol kullanımı, ilaç bağımlılığı 

ve şans oyunları eğilimi yetişkinlerdeki 

artışa paralel olarak ergenleri de etkisi 

altına alabilmektedir. 

• Kumarhane erişiminden önce emeksiz 

herhangi bir değer kazanmayı özendiren 

oyunlar alıştırıcı olabilmektedir. 

• Piyango biletleri, iddia, toto ve lotolar 

giderek yaygınlaşmaktadır. 



• İnternet erişimli siteler giderek artmakta 

ergenlerin bu siteleri erişimi kolayca 

mümkün olabilmektedir.

• Kumar alışkanlığının ortalama yaşı olan 12 

yaşın  alkol, içki, tütün ve ilaç 

kullanımından önce olması korkutucudur 



• Araştırmalar ergenlerde patolojik kumar 

eğiliminin erişkinlerin 2-4 katı olduğunu 

göstermektedir.

• Erkeklerde kızlardan 3-4 kat fazladır 



Erken puberte

• ABD’de ikincil cins özelliklerinin erkeklerde 

8, Kafkas ırkından kızlarda sekiz, İspanyol 

kökenlilerde ve zencilerde  6 yaşından 

önce ortaya çıkması olarak 

tanımlanmaktadır.

• Kızlarda 3 yaşa kadar inebildiği 

belirtilmektedir.



• Hipotalamik tümörler, adrenal bozuklukları 

etken olabilmekle birlikte genel olarak 

nedeni bilinmemektedir. 

• Müdahale edilmesi için erken tanı 

önemlidir.



• Konuyla ilgili bir çok teori var: 

-Uygun olmayan beslenme

-Kilo almaya bağlı erken gelişme

-Süt ve etteki DDE gibi hormonlar (DDT 

metaboliti) (xeonoestrogen)

-Çok  klorlu bifeniller

-Fitalatlar

-Bisfenol A üzerinde durulmaktadır.



Medya ve sağlık- Eksiler...

• Televizyon, radyo, bilgisayar, taşınabilir 

araçlar, filmler, videolar, video oyunları, 

CDler, gazeteler, kitaplar, dergiler ve 

toplumun büyük kesimini etkileyen her 

türlü örgütlü yöntem medya olarak 

adlandırılır



• Olgular, olaylar, yanlışlar ve eğlence 

sağlar. 

• Eğilimleri, değerleri, 

davranışları ve bilgiyi günlük 

hatta saatlik olarak etkiler.



Üçüncü kişi etkisi

• Ergenler medyanın kendileri dışında 

herkesi etkilediğini düşünürler, buna 

“üçüncü kişi etkisi” denir



• Üçüncü kişi etkisi nedeniyle yapılacak 

eğitimin ergenlerle değil tüm aile bireyleri 

ve akranlara yönelik olması gerekir







• Yapılan bir çalışmada 8-18 yaş çocukların 

haftada 44,5 günlük 6,5 saati bilgisayar, 

televizyon ekranı ve uyku dışındaki 

etkinliklerle geçirdiğini göstermektedir 

• Bu durum bedensel etkinliği , bağımsız 

düşünmeyi, aile ve akranlar arasında yüz-

yüze iletişimi olumsuz etkiler. 

• Ergenlerin çoğu için medya tek seks eğitim 

kaynağı durumundadır



• Aşırı televizyon izleme çocukların 

akademik başarısını düşürmektedir.

• Televizyon, film ve video oyunlarının 

olumsuz etkisi hafta içi etkinliği olduğunda 

hafta sonundakinden daha fazla etkili 

olmaktadır



• Gelişmiş ülkede çocuklar yılda 

kırk binden fazla reklam 

izlemektedir. 

• 8 yaşın altındaki çocuklar eleştirel 

düşünemediğinden  daha büyük 

oranda etkilenmektedir.



• Çocuk ve ergenlerde şişmanlığın yaygın 

olduğu dönemlerde kilo ve diyet endişeleri 

de yüksek olmaktadır. 

• Medya bir yandan yağlı ve şekerli 

yiyeceklerin reklamı ile şişmanlığa katkı 

yaparken diğer yandan zayıflama ve ince 

bir vücuda sahip olma eğilimlerini de 

körüklemektedir. 



• Medyanın diğer katkısı izlemeye bağlı 

hareketsizlik dönemlerinin artışıdır.

• Çocuklar az hareket etmekte, izleme 

sırasında sağlıksız şeyler atıştırmakta 

sonuçta sağlıksız beslenirken ağırlıkları da 

artmaktadır.



• Medya  şiddeti de çocuk ve ergenleri 

olumsuz etkilemektedir.

• Kolay etkilenen bir grupta şiddet eğilimi bir 

kez yerleştikten sonra kaldırılması güç 

olmaktadır, çatışmaları fiziksel güçle 

çözme eğilimi artmaktadır. 



• Yoksulluk, bağımlılık, ırkçılık, kişilik 

özellikleri şiddet eğilimine ve saldırgan 

davranışlara katkı yapmaktadır. 

• Toplumdaki saldırganlığın  %10-30’u 

medya saldırganlık etkisine atfedilebilir 



• Bazı video oyunları, özellikle ilk ateş eden 

olmak bir tür ödüllendirme etkisiyle 

saldırgan davranışları pekiştirici etki 

yapabilmektedir.



• Medya saldırganlıklarının yinelenen 

etkilenimleri anksiyete, çöküntü, uyku 

bozuklukları ve post travmatik stres 

sendromu gibi durumları artırmaktadır. 

• Çocuklar sanal gerçekle gerçek yaşam 

arasındaki farkı kavrayamamaktadır



• Bireyler arası saldırganlık 

çocuk, ergen ve genç 

yetişkinlerde kanser, bulaşıcı 

hastalıklar ya da doğmalık 

bozukluklardan daha büyük bir 

sağlık risk etmenidir.



Medya ve sağlık- Artılar...

• Öğrenme eğilimini artıran programlar 

geliştirilebilmektedir. 

• İnternet eğitim amaçlı erişimi 

kolaylaştırmaktadır.

• Uygun kullanılan medya empati, işbirliği, 

arkadaşlık vb. eğilimleri artırıcı katkı 

yapabilir. 



• Öğrencilerin medya 

öykülerinin 

(anamnezlerinin) 

izlenmesi önemli katkılar 

yapabilir.


