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Ünite 1: Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak,hastalananların tedavisini yapmak iyileşmenin tam
olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını
daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne “sağlık hizmeti” denmektedir.
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre“sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin
bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya göre de
“kişin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge durumu ve hal,hareket ve davranışlarının
uyumlu olması” durumudur. Alma- Ata’da ki tanıma göre “TSH, pratik ve bilimsel temellere oturmuş,
bilimsel ve sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknoloji ile,toplumda bireylere ve ailelere
onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde
ulaşılabilir,esas/temel sağlık hizmetleridir. Ülkenin hem sağlık sistemine entegre olmuş hem de sosyal
ve ekonomik kalkınabilirliğine odaklanmış olmalıdır. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır.

TSH,
 sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür.
 sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır
 sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır
 bir faaliyetler topluluğudur.

TSH içinde en azından olması gereken belli başlı8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar:
 •  Ana çocuk sağlığı ve aile planlanması,
 •  Başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama,
 •  Yerel endemik (yerleşik, o alanda sürekli bulunan) hastalıklardan koruma ve kontrol,
 •  Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi
 •  Toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması,
 •  Uygun beslenme ve gıda temini
 •  Güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması
 •  Temel ilaçların sağlanması

Sosyal eşitlik: sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma en uzak noktaya kadar
sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir.

Öz sorumluluk: herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu
olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kişiler eğitilmeli ve kişilerdeki farkındalık düzeyi arttırılmalıdır.
Farkındalığı artan bireyler daha çok sorumluluk hissederek sağlık hizmetlerinin planlama ve sunum
aşamasında söz sahibi olmaktadırlar. Tüm bunların sonucu olarak toplum sağlık hizmetine
katılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin boyutu: sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de yardım
alınmaktadır. O halde sektörler arası koordinasyon (eşgüdüm) mutlaka gereklidir.

Uluslar arası dayanışma: sağlık tüm Dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu konu ile ilgili
olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerin kalkınması ve gelişimi için
mutlaka destek olması gerekmektedir.

Sağlık hizmetleri klasik olarak üç gruba ayrılarak incelenir.
Bunlar:
 Koruyucu
 Tedavi edici
 Rehabilite edici sağlık hizmetleridir.
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KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlığın korunması hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler bu gruba
girer.
Kişiye ve çevreye yönelik olarak iki grupta ele alınır.

a.  Kişiye yönelik koruyucu hizmetler:
1.  Bağışıklama
2.  Hastalıkların erken tanı ve tedavisi
3.  İlaçla koruma
4.  İyi beslenme
5.  Kişisel temizlik ve bakım
6.  Aile planlaması
7.  Sağlık eğitimi

b.  Çevreye yönelik koruyucu hizmetler:
1.  Besin kontrolü ve güvenliği
2.  Yeterli ve temiz su sağlanması
3.  Hava kirliliğinin kontrolü
4.  Atıkların kontrolü
5.  Konut sağlığı
6.  İş ortamında sağlığı tehdit edebilecek etkenlerin kontrolü

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Hastalanan insanların tekrar sağlığına kavuşması için yapılan çalışmaların tamamı bu başlık altında
toplanır. Kendi içinde; birinci basamak tedavi hizmetleri (ilk başvuru ve ayakta tedavi), ikinci basamak
tedavi hizmetleri (yataklı tedavi hizmetleri) ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri olarak üçe ayrılır.
Üçüncü basamakta kendi alanında uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu ve ileri teknolojinin kullanıldığı
hastaneler yer alır. Bu hizmetler tamamen sağlık personeli ve sağlık sektörünce yürütülen
hizmetlerdir. Tedavi edici hizmetler genellikle koruyucu hizmetlerin yetersizliğinden ortaya çıkan
problemlerle baş etmek için düzenlenmiş hizmetlerdir.

REHABİLİTE EDİCİSAĞLIK HİZMETLERİ
Hastalık ve kazalara bağlı gelişen kalıcı bozuklukların ve sakatlıkların günlük yaşamı etkilemesini
engellemek ya da bu etkiyi en aza indirmek, kişinin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı
olmadan hayatını sürdürmesini sağlamak için düzenlenen hizmetlerdir.
İki şekli mevcuttur:
•  Tıbbi rehabilitasyon
•  Sosyal rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon: bedensel olarak ortaya çıkan sakatlıkların mümkün olduğu kadar düzeltilmesi
işlemidir. Amaç yaşam kalitesini yükseltmektir. Postür (duruş) bozukluklarının düzeltilmesi, işitme ve
görme kusurlarının en aza indirilmesi, diz yada kalça protezlerinin kullanılması gibi örnekler verilebilir.

Sosyal rehabilitasyon: sakatlıkları nedeniyle eski işlerini yapamayan ya da belli bir işte bile
çalışamayan kişilere iş öğretme, iş bulma ya da işe uyum sağlamaları için yapılan yardımların
tümüdür.

Amacı günlük yaşamda kişilerin başkalarına olan bağımlılığını azaltmak ve yaşama daha aktif
katılımlarını sağlamaktır.
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Not: Unutulmaması gereken her zaman için koruyucu hekimlik hizmetlerinin tedavi edici sağlık
hizmetlerinden daha ucuz ve daha kolay olduğudur.

Örgütlenme olarak TSH
Bir ülkedeki sağlık örgütlenmesinde şu başlıklara uyuluyorsa o ülkede TSH’ne uygunluk söz
konusudur.

Uyulması gereken temel başlıklar şu şekilde sınıflandırılabilir:
•  Toplum sağlık hizmetlerine katılmalıdır.
•  Sağlık hizmetleri ekip anlayışı ile sunulmalıdır
•  Hasta sevki basamaklandırılmalıdır
•  Entegre hizmet anlayışı olmalıdır
•  Hizmetler sürekli olmalıdır
•  Sağlık açısından riski tespit edebilmek için ev ve işyerlerine kadar ulaşan bir sağlık sistemi kurulmuş
olmalıdır.
• Oluşturulan hizmet modeli kişilerin kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler şekilde
olmalıdır
•  Oluşturulan hizmet modeli o ülkenin koşullarına ve toplumuna uygun özellikte olmalıdır.
Not: 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 5 ocak 1961 yılında kabul
edilmiştir. Böylece sağlık hizmetleri tarihinde “Sosyalleştirme Dönemi” başlamıştır.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/temel-saglik-hizmetleri-ady212u?search=shz106u
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