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1.Halk Sağlığı Tanım ve Kapsamı 

Halk sağlığı uygulamalarının yaygınlaşması ve popüler 

hale gelmesi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olmuş ise de, 

kavramın gündeme gelmesi ve öncül uygulamaları çok da-

ha eskilere dayanır. Buna karşın, “halk sağlığı” gerek diğer 

dillerde ve gerekse Türkçe'de birçok şekilde tanımlana-

bilmektedir. Bu tanımlardan eksik ve hatta bazen yanlış 

olanları bile vardır. Bu farklı tanımlanma ve algılamaların 

nedeni; batı dillerindeki public/ community/ social/ 

preventive kavramlarının hem birbiri ile eş anlamda hem 

de farklı anlamda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Burada önemli ve belirleyici olan, sağlık tanım ve 

hizmetlerine her anlamda (koruyucu- iyileştirici-  esen-

lendirme hizmetlerinin bütünlüğü} (sağlık-hastalık tüm 

yaşamın bütünlüğü) (kişi-fizik-biyolojik ve sosyal çevrenin 

bütünlüğü} (kişi-aile-ulus-insanlık bütünlüğü) bütüncül bir 

anlayışla yaklaşmaktır 

Halk sağlığının amacı; sağlık hizmetlerine ve insana-

topluma yaklaşımda bu bütüncül anlayışı egemen kılmak-

tır. Buna karşılık, tıp ya da sağlık hizmetlerindeki her tür-

lü ayrışma/uzmanlaşma hem yapaydır hem de gerekli ve 

kaçınılmazdır. Öte yandan da her türden ayrışma ve uz-

manlaşma bütüncül yaklaşımı zorlaştırır ya da engeller. Bu 

nedenle de halk sağlığı, sağlık uygulamalarının tümünün 

sosyal olması gerektiğini bunun da olanaklı olduğunu bi-

lir, önerir ve destekler. Sosyal kavramı ise nicelik olarak 

hem küçük toplulukları hem de halk anlamında geniş top-

lulukları ifade etmekte kullanılır. Nitelik olarak ise; in-

sanlar arasında insancıl ve hayırsever yaklaşım ve ilişkiyi 

tanımlayarak; genellikle demokrasi, eşitlik, sağlık, gönenç 

ve eğitim kavramları ile birlikte kullanılır ya bu kavramları 

çağrıştırır. 

Tanımlarından birine göre "Halk Sağlığı; sağlık sorunla-

rının neden ve sonuçlarını anlayıp açıklayarak (araştıra-

rak} bunlara karşı öncelikle koruyucu programlar, politik 

girişimler ve savunuculuk geliştirme anlayışıdır" Bu tanım 

ve işlevi nedeniyle de, halk sağlığı; günlük yaşamda daha 

çok bir koruyucu hizmetler bütünü ya da manzumesi 

olarak anlaşılır ve ifade edilir. Burada sözü edilen koruma 

manzumesinden kasıt; temel, birincil, ikincil ve üçüncül 

korumadır. 

Temel koruma; toplumun sağlık düzeyini, gönenç 

düzeyi ve yaşam kalitesini iyileştirerek yükseltmektir. 

Fizik, biyolojik ve sosyal çevrenin kalitesini yükseltme 

çalışmalarını kapsar. Özellikle eğitim, gelir, çalışma 

koşulları, demokrasi ve insanlar arası ilişkiler ile su, hava, 

besin, konut, atık, sanayi ve kent sağlığı gibi konularla 

ilgilenir. 

Birincil koruma; hastalıklara özgü koruma çalışma-

larıdır ve başlıca dört yöntemi vardır; 1) Çevredeki 

hastalık etkenlerini yok etmek, 2) Etkenleri insandan 

uzaklaştırmak, ayırmak, onların insana ulaşmasını 

engellemek, 3) Etkenlere karşı insanları güçlü kılmak,           

4) Etkenlere karşı insanları duyarsız kılmak. 

İkincil koruma; kişilerin yakalandığı hastalıkları en az 

hasarla geçirmesini sağlama çalışmalarıdır. Bu amaçla;        

1) Erken tanı ve uygun tedavi programları geliştirmek ve 

uygulamak, 2) Tanı ve tedavide ekonomik ve etkili 

yöntemler geliştirmek, 3) Klinik ve polikliniklerde etkin ve 

ekonomik tedavi yöntemlerinin uygulanmasını yaygınlaş-

tırmak. 

Üçüncül koruma; daha çok tamamen iyileştirile-

meyen hastalıklarla ilgili hizmetleri kapsar. Bu hizmetler; 

1) Prognozu kontrol altına alarak, komplikasyonları 

önleme/azaltma, 2) Tıbbi esenlendirme, 3) Sosyal 

esenlendirme başlıkları altında toplanır. 

Bu tanım, yaklaşım ve işlevlerden de anlaşılacağı üze-

re; aslında uHalk Sağlığı" afet tıbbı ya da afetlerde yürü-

tülecek sağlık hizmetleri alanına giren, tedavi edici hiz-

metler de dahil, tüm sağlık hizmetlerini kapsar. Ancak bu 

hizmetlerin tamamını bütüncül ve koruyucu bir anlayışla 

yorumlar ve adlandırır. Özetle "afetlerde halk sağlığı hiz-

metlerinin" amaç ve kapsamı, afet süreçlerinde (sessiz-

alarm-isolasyon-dış yardım-rehabilitasyon dönemleri) yü-

rütülecek olan tüm tıbbi hizmet ve uygulmalardır. 

 

2. Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri 

Afetler, gerek afeti tetikleyen olayın(deprem-sel-sal-

gın-savaş-sabotaj vb) direkt etkileri nedeniyle birincil  
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sağlık sorunlarına(hastalık-sakaltlık-ölüm) ve serekse bu 

olayın bozduğu ekolojik dense nedeniyle ikincil sağlık 

sorunlarına neden olur. Üstelik bu sorunlar her zamankine 

Söre hem çok daha yayın ve hem de çok ağır olsulardan 

oluşur. Bu nedenle de afetlerde yürütülecek sağlık hiz-

metleri halk sağlısının önemli bir ilgi alanıdır. 

2.1. Temel Koruma ve Afetler 

Temel koruma kapsamında olan hizmetler, afetlerin 

sessiz evresinde yürütülecek olan halk sağlısı hizmetleri-

dir. Aslında tamamen afete özsu hizmetler olmayıp, her 

zaman yürütülen ve temel koruma olarak tanımlanan hiz-

metler bütününün bir alt başlığı ya da bileşinidir. 

Temel koruma kapsamındaki; gönenç düzeyi ve ya-

şam kalitesini iyileştirme; eğitim, gelir, çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi, demokrasi ve insanlar arası ilişkilerin geliş-

tirilmesi sibi hizmetler, bir yandan kendi alanındaki iyileş-

meleri sağlar iken öte yandan da toplumun yapısal ve 

yapısal olmayan afet risklerinden arındırılmasına da katkı 

yapar. Fizik, biyolojik ve sosyal çevrenin kalitesini yük-

seltme çalışmaları aynı zamanda afet risklerini yok et-

mek anlamına da gelir. Burada önemli olan temel koruma 

hizmetleri başlığı altında değerlendirilen hizmetler yürü-

tülürken, sürekli ve özenli bir biçide afet risklerinin de 

Söz önümde bulundurulmasıdır. Başka bir söylemle tüm 

iş ve işlemlere afet açısıdan da bakmaktır. Özellikle su, 

hava, besin, konut, atık, sanayi ve kent sağlığı sibi konu-

lar ele alınırken hem afet risk yönetiminin, hem de afet 

kriz yönetiminin gerekleri sözden kaçırılmamalıdır. 

Örneğin; sesesiz evredeki içme kullanma suyu çalışma-

ları sırasında bir yandan su sisteminin bizzat kendisinin bir 

afet tetikleyicisi olma (salsın, baraj çökmesi, su baskını, su 

yoksunluğu vb) riski en aza indirilirken (sıfır ya da kabul 

edilebilir risk düzeyi) öte yadan da olası ve ileride yaşa-

nılacak herhansi bir afette hem su ihtiyacını karşılayacak 

nicelikte ve hem de ikincil sağlık sorunlarına yol açmaya-

cak bir nitelikte olması sözden kaçırılmaması serekir, 

Aynı şekilde bir sanayi kuruluşunun bir yandan kendi-

sinin bir afet tetikleyicisi olma riski sıfır ya da kabul edi-

lebilir risk düzeyine İndirilirken öte yanda da herhansi bir 

afette ikincil bir çevre ya da sağlık sorununa yol açacak 

bir riski taşımaması serekir. Konutlar/binalar, yollar köp-

rüler, hastaneler, ulaştıma yapıları ve tüm diğer kent ya-

pıları  için bu tür örnekler verilebilir. 

2.2. Birincil Koruma ve Afetler 

Birincil koruma hizmetleri de daha çok afetlerin ses-

siz evresinde yürütülen hizmetler olmakla birlikte, alarm 

evresi ve izolasyon evresine de yayılır. Afetlere karşı 

yürütülecek olan birincil korumanın temel korumadan 

diğer bir farkı da temel koruma daha çok afete özgü 

olmayan koruyucu hizmetler iken birincil koruma hizmet-

leri insanı ve toplumu doğrudan afet ve afete ilişkin ol-

gu ve olayladan koruma  kapsamında olan hizmetlerdir. 

Kişi ve topluma afete karşı birincil koruma hizmetleri 

vermede, halk sağlığı başlıca dört yöntem kullanır: 1) İn-

san ve toplumun çevresindeki afet risk ve etkenlerini 

yok etmek, 2) Yok edemediği afet risk ve etkenlerini 

toplumdan / kentten uzaklaştırmak, ayırmak, onların insa-

na ulaşmasını engellemek, 3) Afet etkenlerine karşı insan-

ları duyarsız/ onlardan etkilenmeyen hale setirmek ve 

4) Afet etkenlerine karşı insanları güçlü kılmak, 

Özelde kentlerde genelde isanların yaşadığı çevrede, 

depremde yıkılacak bina, köprü, yol bırakmamak, yıkılma-

taşma riski taşıyan barajarı yok etmek, süvenli olmayan 

nükleer santral, ensektisit fabrikası, toksik madde kullanan 

sanayi ve benzeri diğer riskli sanayiyi devre dışı bırakmak 

toplumun çevresindeki afet risk ve etkenlerini yok etme-

nin örnekleri olarak sayılabilir. Eğer bunlardan bazıları eko-

nomik ve benzeri nedenlerle yok edilemiyorsa bunları 

kent dışına ve uzağına taşımak sibi özellikle sessiz evre-

de yrütülecek olan çalışmalar afete karşı birincil koruma 

hizmeteri kapsamında değerlendirilir. Biyolojik ajanlara 

karşı aşılama, toplumu eğitme yine bu kapsamda saylabi-

lecek ve sessiz evrede yütülecek olan çalışmalardır 

Bina ya da kent tahliyesi, İyotlu tablet uysulaması, su-

ların klorlanması, şehir şebeke suyunun kullanım dışı bra-

kılmsı, saz maskesi ve koruyucu elbise dağıtma, kişi, 

malzeme ve arazi dekontaminasyonu ve benzeri dahc 

çok alarm ve izolasyon evresinde yürütülecek olan hiz-

metler de afetlerdeki birincil koruma hizmetleri kapsa-

mında değerlendirilir. 

2.3. İkincil Koruma ve Afetler 

İkincil koruma; kişilerin ve toplumun afeti en az hasarla 

Seçirmesini sağlayan hizmetlerdir. Daha çok izolasyon ev-

resi ve erken dış yardım evresinde yütülen çalışmaları 

kapsar. Bunlar kendi içinde; 1) Alanda yürütülecek olan, 

arama-kurtarma-triaj hizmetleri, 2) Sevk- tahliye-hastane 

hizmetleri ve 3) Ekolojik densesi bozulan çevrenin kotrol 

altına alınarak afete bağlı olarak ikincil hastalık ve salgınla-

rın önüne seçme çalışmaları olarak sruplanabilir. Bu hiz-

metlerden de anlaşılacağı üzere daha çok afetin izolasyon 

ve erken dış yardım eversinde yütülecek çalışmalardır. 

Afet alanında başlayıp, hastanelere kadar uzayan ve 

afetzedelere verilen sağlık bakım hizmetleri pratikte ve 

Sörünürde tedavi edici hizmerler olarak algılanır ve anlaşılır 

ise de, aynı zamanda bir tür etken tanı ve uygun tedavi 
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hizmetleridir bu nedenle de halk sağlığı hizmetleri açısın-

dan ikincil koruma hizmetleri olarak sınıflanır. 

Afetzedelere verilen sağlık bakım hizmetleri, çok sa-

yıda ve kısmen daha ağır olsular olma özelliği bir yana 

bırakılır ise, afet dışı zamanda verilen sağlık bakım hiz-

metleriyle aynı türden tibbi sirişim ve İşlemlerden oluşur. 

Gerek alanda/afet bölgesinde ve gerekse hastanelerde 

çok sayıda ve ağır olma özelliği de afeti tetikleyen 

olaydan sonra birkaç gün içinde sona erer. Başka bir 

söylemle izolasyon ve erken dış yardım dönemi İle sınır-

lıdır. 

İkincil korumada en az sağlık bakım hizmeteri kadar 

önemli olan diğer bir grup kısaca çevre sağlığı hizmetleri 

olarak adlandırılan ve bozulan ekolojik denegenin za-

rarların önlemeye yönelik olan hizmetlerdir. 

Esasında, afetlerde yürütülecek çevre sağlığı hizmet-

leri ile diğer dönemlerde verilen çevre sağlığı hizmetleri 

arasında nitel bir farklılık yoktur. Ancak, afetlerde çevre 

sağlığı hizmetlerine daha çok özen gösterilmesi ve bu 

hizmetlerin daha yoğun yürütülmesi gerekir. Çünkü; afe-

te neden olan olay ve sonuçları nedeniyle ekolojik den-

ge bozulur, nüfus kitleler halinde yer değiştirir, çevre ve 

sağlık bakım hizmetleri alt yapısı hasar görerek bu hiz-

metler kesintiye uğrar. Ayrıca; afete neden olay çevre-

de, özel birtakım kirlenmelere de (Kimyasal-Biyolojik-

Radyolojİk-Nükleer) oluşabilir. Bu nedenle de kişi ve top-

um sağlığı afet döneminde daha yüksek bir risk yaşar, 

çevre sağlığı hizmetlerine gereken önem ve özen göste-

rilmez ise epidemiler çıkması kaçınılmaz olur. 

Afetlerde verilecek çevre sağlığı hizmetlerinde, afe-

te neden olan olayın türüne (deprem, sel,nükler patla-

ma,salgın vb) göre bazı hizmetler ön plana çıkar ve 

önem kazanırsa da, genel olarak, tüm afetlerde üzerin-

de durulması gereken başlıca çevre sağlığı hizmetleri şu 

başlıklar altında toplanabilin 

1. Geçici yerleşim sağlığı 

2. Su sağlığı 

3. Gıda sağlığı 

4. İnsan dışkı ve idrarının zararsızlaştırılması 

5. Evsel atıkların zararsızlaştırılması 

6. Kalabalık faktörü ve konut sağlığı 

7. Vektörler ve diğer hayvanların kontrolü 

8. Özel kirliliklerin kontrolü (KBRN-kimyasallar, 

biyolojik etkenler, radyasyon kirliliği, nükleer kirlilikler) 

9. Enkaz ve molozların uzaklaştırılması 

10. Karantina ve aşı uygulamaları 

sağlısın başkenti dergisi 

2.4. Üçüncül Koruma ve Afetler 

Afetten sonra, afetin etkisi ile oluşan ancak kısa 

sürede tamamen iyileştirilemeyen/giderilemeyen has-

talık ve yeti yitimi ile ilgili hizmetleri kapsar. Bunlar;          

1) Prognozu   kontrol   altına   alarak,komplikasyonları    

önleme/azaltma, 2)Tıbbi esenlendirme, 3)Sosyal esen-

lendirme  başlıkları altında toplanabilir. Hizmet sınıf ve 

türlerinden de anlaşılacağı üzere bunlar afetlerin daha 

çok dış yardım evresi ve rehabilitasyon eversinde 

verilecek hizmetlerdir. 

Çernobİl Nükleer Kazası veya Japonyadaki-Hiroşima-

Nagazaki atom bombalamasıdan ve Hindistan-Bhopal 

‘deki izosiyanit tankı patlaması olaylarında olduğu gibi 

afet nedeniyle özel birtakım etkenlere maruz kalan 

afetzedelerin-toplumun yıllarca tıbbi kontrol altında 

tutulması gerekir. Bu tür prognozu kontrol altına alma, 

komplikasyonları önleme/azaltma çalışmaları bu bağ-

lamdaki hizmetlerin en önemli grubudur. 

Afetin rehabilitasyon evresinde verilecek 

üçüncül koruma hizmetlerinin diğer önemli  bir gru-

bunu ise afet nedeniyle çeşitli organ ya da yeti kabına 

uğrayanlara verilecek olan süreğen tıbbi izlenme ve 

rehabilitasyon hizmetleri oluşturur. Aynı şekilde afet 

sonunda oluşan pkiyatrik sıkıntıların giderilmesi 

hizmetleri de bu grüba dahil edilebilir. 

Afet nedeniyle organ ya da yeti kaybına uğrayanla-

rın çalışabilecekleri bir işe yerleştirilmesi ve yaşamlarını 

kimseye muhtaç olmayacak bir biçimde sûrdürelerinin 

sağlanması bu bağlamdaki diğer en önemli hizmet 

grubudan biridir. 

3. Sonuç ve Öneri 

Genelde sağlık hizmetleri özelde ise afetlerde verile-

cek olan sağlık hizmetleri bir bütündür. Gerek afetler için 

ve gerekse diğer dönemler için, sağlık hizmetlerini "halk 

sağlığı","çevre sağlığı","koruyucu hizmetler - iyileştirici 

hizmetler" gibi çeşitli başlıklara/ sınıflara ayırmak tama-

men yapaydır. Hizmetleri kolay anlaşılabilir/ sınıflanabilir 

ve planlanabilir olması amacına yöneliktir. Bu yapay sınıf-

landırmanın maksadını aşarak, bir grubun/ sınıfın diğer 

gruba baskın hale gelmesi başka bir söylemle ya da 

genelde olduğu gibi halk sağlığı ya da koruyucu 

hizmetlerin ihmal edilmesi çok yanlıştır. Tersine arama 

kurtarma hizmetleri sırasında verilecek sağlık hizmetle-

rinin ve hastanelerde üretilecek olan tedavi edici 

hizmetlerin ihmal edilmesi de yanlıştır. Önemli olan 

hem her zaman hem de afetlerde sağlık hizmetlerine 

yaklaşımca bütüncüllük ve kapsayıcılık anlayışını 

egemen kılabilmektir Diğer önemli bir konu da afette 

verilecek sağık hizmetle-



rinin hem risk yönetiminin hem de kriz yönetiminin önemli 

bir bileşeni olduğunu unutmamaktır. 
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