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Sağlık
Biyolojik çevre

Fizikojeokimyasal 

çevre

Sosyal çevre

Hava

Su

Toprak

Radyasyon

Sıcaklık, nem, yağmur, mevsimsel değişiklikler ve 

diğer iklim etmenleri

Besinler

Hastalık yapıcı 

etkenler

Hastalık taşıyıcı 

etkenler

Tarım

Endüstri

Enerji üretimi

Su kullanımı

Sıvı atıklar

Kentleşme

Sağlık hizmetlerinin kalitesi

Çevrenin korunma boyutu

İş çevresi

Kapalı ortam



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

Deri

Solunum sistemi

Sindirim sistemi

İNSAN



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

Deri

Solunum sistemi

Sindirim sistemi

İNSAN İçsalgı 
sistemi

Boşaltım 
sistemi

Sinir 
sistemi

Dolaşım 
sistemi

Üreme sistemi

Etkilenen 

vücut 

sistemleri



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

Deri

Solunum sistemi

Sindirim sistemi

İNSAN

Erkek

Embriyo

Fetüs

Çocuk

Delikanlı

Yaşlı

Kadın



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

Deri

Solunum sistemi

Sindirim sistemi

İNSAN

Erkek

Embriyo

Fetüs

Çocuk

Delikanlı

Yaşlı

Kadın

Kırsal 
kesim

Kentsel 
kesim



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

Deri

Solunum sistemi

Sindirim sistemi

İNSAN

Erkek

Dölüt

Anne 
karnındaki 
bebek

Çocuk

Delikanlı

Yaşlı

Kadın

Kapalı ortam

Açık hava

İş yeri

Gece

Gündüz

Kırsal 

kesim

Kentsel 

kesim



Çevre Sosyal 
çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Biyolojik 
çevre

İNSAN

Fiziksel etkenler

Kimyasal 
etkenler



Çevresel etkilenim

Etki gecikerek ortaya çıkar

Çok etmenlidir

Etkilenime karşı 

duyarlık farklılıkları 

vardır

Etki özgül değildir



Su kirliliği

Hava kirliliği

Toprak kirliliği

Uçartozlar, çökelme

Asit yağmuru

Sıvı atıklar

Katı atıklar

Atıklar

Kirli içme ve 

kullanma suyu
Sucul canlılarda besin 

zincirinde biyolojik 

büyüme

Besinlerin kirlenmesi Sudaki kirleticilerin insanı 

etkilemesi

Kirli sularla sulanan ve 

topraktan kirleticileri 

alan bitkiler

Anneanne

Anne

Baba

Çocuk

Kirli suda yüzme vb.



Çevresel hastalık yükünün belirlenmesi:

• - Çevre ve sağlıkla ilgili yapılacak eylemleri öncelemek

• -Koruyucu eylem planları yapmak

• -Hizmet ve sistem etkinliğini değerlendirmek

• -Eylem ile sağlık çıktısını karşılaştırmak

• -Yüksek risk gruplarını belirlemek

• -Gelecekteki gereksinimleri belirlemek

• -Gelecek için gerçekçi senaryolar oluşturmak

• -Sağlık araştırmaları ile ilgili öncelikleri belirlemek

• -Çevre sağlığı politikaları ile ilgili karar vermek



Çevre öyküsünün amaçları

• 1. Çevresel hastalığın tanı ve tedavisinin yapılması, 

• 2. Çevresel tehlikelerin belirlenmesi ve benzeri 

hastalıkların oluşmasının önlenmesi

• 3. Hastalara korunma konusunda danışmanlık 

verilmesi

• 4. Etkilenim-hastalık arasında yeni ilişkilerin 

belirlenmesi olarak sıralanabilir. 



Klinikçiler

1.  Ev, işyeri ve toplumda toksik madde etkileniminin neden 

olduğu sonuçların farkına varmalı, 

2.  Klinikçiler söz konusu sorunların uygun tedavisini ya da 

kişilerin tedavi edebilecekleri merkezlere sevkini 

yapabilmeli

3.  Mesleki ve çevresel sağlık tehlikelerini belirleyebilmeli, 

4.  Hastalarının koruyucu önlemlerle ilgili olarak 

danışmanlığını yapmalı ya da danışmanlık verecek 

birimlere sevklerini sağlamalıdır. 



Last

• “Sağlık yaşamın hedefi değil, günlük 

yaşamın bir kaynağıdır; bu, bedensel 

yeterlilikler kadar sosyal ve kişisel 

kaynakları da vurgulayan olumlu bir 

kavramdır” 



• “Sermaye ve iş gücünü en ucuz ve çevre 

yasalarının en zayıf olduğu bölgelere 

kaydıran çokuluslu endüstriyel ve ticari 

girişimlerin artmasıyla, tutumları tek 

sözcükle, bazen pervasızlık derecesinde, 

sorumsuzluktur, hatta bu tip tutumları 

cezalandıracak geçerli uluslararası yasalar 

bulunsaydı, cinaidir. ” 



Last

• “Ömrüm boyunca, değişen değer ve davranışların 

yansıması, benim herhangi bir halk sağlığı sorununun 

kontrolüyle ilgili olarak aşağıdaki sıralamayı önermeme 

yol açmıştır:

• -Var olan sorunun farkındalığı

• -Soruna neyin neden olduğunun anlaşılması

• -Sorunla başa çıkabilme yeteneği ve olanağının olması

• -Problemin önemini algılatan değerler duygusu

• -Problemi kontrol edecek politik irade. ”



Deşarj, emisyon?… 

Alıcı ortam yada taşıma 

kapasitesi?...



Toplum sağlığı 

düzeyi

Su kirliliği

Toprak 

kirliliği

Hava 

kirliliği

Ekonomik krizler

Çevre sağlığı alt yapısının 

bozulması

Eğitim düzeyi

Kaynak azalması

Üretimde 

azalma

Bitki ve hayvan sağlığında gerileme

Biyolojik çeşitliliğin azalması

Stratosferdeki ozon tabakasında 

incelme

Sivil çatışmalar

Bölgesel çatışmalar

Savaşlar

Çölleşme

Çoraklaşma

Nüfus artışı

Toplum yaşlanması

Göçler

Hava olaylarının sıklık ve 

şiddetindeki artmalar

Deniz 

seviyesinde 

yükselme

Ekosistem değişiklikleri

Sıcaklık uç 

değerlerinde 

artma

Sıcak dalgaları

Sosyal kaymalar

Değerlerde 

değişme

Ekonomik 

krizler

Tedavinin öncelik alması

Tedavi 

maliyetlerinin 

artması

Yoksulluk



KÖREBE



Toplumumuzda koruyucu hekimlik uygulamalarının 

daha gerçekleştirme aşamasında olduğu konular:

• -Erken ölümlerin önlenmesi, yaşama 

süresinin gelişmiş ülkeler düzeyine 

çıkarılması, güvenliğin sağlanması

• -Fizik gücün korunması ve geliştirilmesi

• -Mental hijyenin sağlanması

• -Sağlıklı bir toplum oluşturulması olarak 

sıralanabilir.



Batı ülkelerinde

• -Sağ kalma, yaşama ve güvenlikten -

performansa

• -Fizik güçten - fiziksel yeterliliğe 

• -Mental hijyenden - mental etkinliğe

• -Sağlıklı toplumlardan - sağlıklı çevre ve 

politikalara kayma söz konusudur. 

Green, W. Lawrence, Prevention and Health Education, Public anod Preventive Medicine (John m. 

Last, Robert B. Wallace Eds), Prentice Hall International Inc. NewYork 1992)



Enerji

Elektrik

Rüzgâr

Su

Doğal gaz Kömür

Biyokütle

Radyasyon

Dalgalar

Odun

Petrol

Isı

Akarsu

Buhar

Baraj

Jeotermal

Güneş



Soğuk

Sıcak

İveğen 

etkilenim

Süreğen 

etkilenim

İklim 

değişikliği

Termal konfor 

yaşam kalitesiyle 

ilgili sağlık

Yakıt tüketimi

Kış hastalıkları ve 

ölümleriEnerji gereksinimi



Enerji elde edilmesi

Değişik enerji 

döngülerinin 

oluşturduğu etkilenim 

biçimi

Etkilenimin 

kaynakları

Hava kirleticileri

Kimyasallar

İklim değişikliği
Etkilenimin uzamsal 

ve coğrafi boyutları

ev küresel

Etkilenen 

toplum

Çocuk
İşçi

Uzun ve kısa süreli 

sağlık etkileri

Kalp dolaşım
solunum

sindirim

Enerji birimi 

başına etkilenim 

miktarının 

belirlenmesi



Taşıma, işleme

Yakıtın 

kaynağından 

elde edilmesi

Güç elde edilmesi

Mineralin çıkarılması

Madenin 

kapatılması

Atıklar

Isı elde edilmesi

Yerel çevrenin 

kirlenmesi

uçartozlar

Asılı 

damlacıklar Ozon oluşumu

Psikolojik 

etki

Sızıntı

Akciğer 

kanseriPnömokonyoz

Sızıntı

Kazalar vb.



Fosil yakıtların 

doğrudan etkileri

Atmosfere 

kurşun salınımı

Denizlere petrol 

akması

Havaya kadmiyum 

salınımı

Havaya kükürt 

salınımı

Havaya metan 

salınımı

Azot oksit ve 

amonyak 

bağlanması

Havaya cıva 

salınım

Havaya azot 

oksit salınımı

Metan dışı 

hidrokarbonların salınımı

Uçartoz salınımıHavaya karbondioksit 

salınımı



Nükleer

Fosil yakıt

Hidrosantraller

Santraller

Havaya

Suya

Toprağa

CO2

CO

NO2 Uçartozlar

SO2

VOC

Asit ve 

bazlar Hidrokarbonlar

Metaller

Petrol

PCB ler

Çözücüler

Kül PCB ler

Petrol

Metaller

Hidrokarbonlar

Asitler ve bazlar
Çözücüler



Enerji
Enerjisizlik

Çevre maliyeti

Geri kalma

Kalkınma

Sağlık

Toplum sağlığı Birey sağlığı









Fabrika 

çevresinin 

olumsuz 

etkilenmesi
FABRİKA

Fabrika ortam 

koşullarının 

bozulması

Kişi ve toplum 

sağlığının olumsuz 

etkilenmesi

Teknolojik 

düzeltme

Mümkün Mümkün değil

Fabrikanın 

kapatılması

Cezai 

yaptırım

Ekonomik yük, maliyet 

artımı

Ücret 

düşürme
İşten çıkartma

Sosyoekonomik durumun 

bozulması

Aile

Fabrika 

kapansın

Fabrikamız 

kapanmasın

Toplum



Bilimsel araştırma 

önerisinin 

yapılması

Öneri değişikliği

Araştırmanın yapılması

Uygun çalışma, 

doğru sonuç

Yayına sunma

Bilimsel katkı 

yapan 

eleştiriler(hakem)

Yayınlanma

Amacın 

gerçekleşmesi

Sızdırılma

Kamuoyu, Resmi otoriteler, 

firmalar,yayın kurulu, çıkar 

grupları

Sansür, bilimsel 

karalama, rüşvet, 

taciz, tehdit, baskı

Beklenene ve bilinene 

uygun sonuç veren 

araştırma

Teknoloji ve kaynak destekli araştırmalar

Yönetimsel ve ekonomik 

olarak engelleme

Yöntem 

hataları
Bias

Maksatlı

Maksatsız

İstatistiksel 

olarak önemli 

sonuç isteği

Vaka atma

Maksatlı yazım

Kaynak 

sağlayarak

Kaynak 

kısıtlayarak

Sansür

Bilgi ve vizyon eksikliğine bağlı olarak engel

Literatüre 

uymuyor, klasik 

bilgiye ters, 

otoriteye 

ters,yurtdışı 

yayın olmaz, 

kaynak 

sağlayanları 

kızdırırız

Kendini

Denetiminde 

olanı



ZENGİN VE GELİŞMİŞ 

ÜLKELER

Sağlık Bakımı 

Halk Sağlığı 

Tıbbi 

Araştırma

Kaynak desteği
Danışmanlık 

desteği

Teknoloji 

desteği
Eğitim 

desteği

Uygun 

olmayan, 

yüksek, 

yeni ve 

pahalı 

teknoloji
Ülkeye uygun olmayan 

algılamalar ve gündem 

saptırmaları

O ülkenin dış 

ülkede eğitilen 

hatalı 

yönlendirilmiş 

bireyi

Gelişmiş ülkelerde 

yapılan araştırmalar 

yada sonuçları
Etik emperyalizm

Beyin 

göçü

Gelişmiş ülkelere 

göre “bu durum 

yapılan yardımların 

kaçınılmaz bedeli”



YABANCI ÜLKEDE EĞİTİLEN 

ÜLKE BİREYİ

Dönüş

Yanlış 

görevlendirm

e

Eğitim gördüğü 

ülkeye yerleşme

Beyin göçü, O 

ülkede 

yaşama

Kayıp 

yada 

değil

Yanlış yerde, 

hatalı görev 

tanımı, 

yetersiz araç 

gereç, kaynak

Teamülleri 

zorlayan 

haksız 

istihdam

Kayıp

Hayal kırıklığı, özlük 

hakkı kaybı vb 

nedeniyle diğer 

personelin 

direnmesi

Varolan 

personelin 

kaybı Atanan elemanın 

işlevinin 

engellenmesi

Hatalı 

değerlendirme, 

hatalı yorum, hatalı 

yaklaşım, hatalı 

teknoloji transferi, 

hatalı uygulamalar 

vb.

Doğru görevlendirme

Doğru adam, 

doğru yerde, 

uygun işlev, 

kaynak ve 

teknoloji, karar 

erki, uygulama 

yetkisi ve kaynak, 

doğru amaç

Uygun ve 

amaçlanan 

sonuç

Kaynak 

israfı

Kayıp














